
Modelo de Planificação Disciplinar 

http://apoioescolas.dge.mec.pt 

Educação Física – 3º CEB – 7º ano e 8º ano 
Exemplo de Planificação de Atividades  

(Temas - Atividades Físicas  - Ginástica  e Badminton; Conhecimentos - Identificar e interpretar os valores olímpicos e paralímpicos; Aptidão Física – Aferição das zonas saudáveis nos protocolos FITescola®) 

Aula n.º 1 
Dia: __ /__ /____ 

Aulas n.º 2 
Dias: ______________ 

Aula n.º 3 
Dia: __ /__ /____ 

Aulas n.º 4 
Dias: _______________ 

Aula n.º 5 
Dia: __ /__ /____ 

Aula n.º 6 
Dia: __ /__ /____ 

Recursos e ferramentas  
Email: abre o email e clica no 
endereço da sala ZOOM / 
Goolge Meets. 
  
ZOOM / Google 
Meets: utiliza o ZOOM ou 
Google Meets para entrares 
em videoconferência com o 
teu professor e com os teus 
colegas. 
   
Aula síncrona de 
apresentação dos conteúdos 
a trabalhar nas próximas 
aulas. 

Recursos e ferramentas 
Email: abre o email para acederes 
aos links e respeitando as 
diferentes áreas de interesse: 

 Conhecimentos; 
o  Movimento Olímpico. 
(materiais disponíveis) 

 Aptidão Física. 
o Circuito de Treino em casa 
(materiais disponíveis) 
 

Plataforma LMS / Rede Social:  O 
professor estará online em 
período a determinar, para 
esclarecimento de dúvidas e apoio 
no trabalho autónomo dos alunos. 

 Recursos e ferramentas  
Email: abre o email e clica no 
endereço da sala ZOOM / 
Goolge Meets. 
ZOOM / Google Meets: utiliza o 
ZOOM ou Google Meets para 
entrares em videoconferência 
com o teu professor e com os 
teus colegas. 
 
Aula síncrona  
 Apresentação dos 

conteúdos a trabalhar nas 
próximas aulas; 

 Análise aos resultados 
obtidos nas tarefas 
propostas. 

Recursos e ferramentas 
Email: abre o email para acederes 
aos links e respeitando as 
diferentes áreas de interesse: 

 Atividades Físicas; 
o Ginástica e Badminton. 
(materiais disponíveis) 

 Aptidão Física. 
o Circuito de Treino em casa 
(materiais disponíveis) 
 

Plataforma LMS / Rede Social:  O 
professor estará online em 
período a determinar, para 
esclarecimento de dúvidas e apoio 
no trabalho autónomo dos alunos. 

 Recursos e ferramentas  
Email: abre o email e clica no 
endereço da sala ZOOM / 
Goolge Meets. 
ZOOM: utiliza o ZOOM para 
entrares em 
videoconferência com o teu 
professor e com os teus 
colegas. 
Aula síncrona  
 Apresentação dos 

conteúdos a trabalhar 
nas próximas aulas; 

 Análise aos resultados 
obtidos nas tarefas 
propostas. 

Recursos e ferramentas  
Email: abre o email e 
respeitando a bibliografia 
disponibilizada, elabora um 
trabalho de pesquisa sobre o 
tema abordado no âmbito da 
área de referencia dos 
Conhecimentos. 
(materiais disponíveis) 
 

Tarefas:  
- O professor apresenta e 
enquadra as metodologias a 
utilizar durante as sessões 
online, informado os alunos 
sobre os recursos a utilizar: 
 
 

Tarefas:  
O aluno realiza as tarefas 
solicitadas utilizando os 
instrumentos disponibilizados 
(Googleforms; Kahoot; Youtube) e 
recorrendo aos materiais 
disponibilizados na Plataforma 

FITescola®: 

Tarefas:   
- O professor analisa os 
resultados evidenciados na 
realização das tarefas 
propostas, orienta o trabalho a 
realizar e promove a discussão 
dos temas em análise. 

Tarefas:  
O aluno realiza as tarefas 
solicitadas utilizando os 
instrumentos disponibilizados 
(Googleforms; Kahoot; Youtube) e 
recorrendo aos materiais 
disponibilizados na Plataforma 

FITescola®: 

Tarefas:   
- O professor analisa os 
resultados evidenciados na 
realização das tarefas 
propostas, orienta o trabalho 
a realizar e promove a 
discussão dos temas em 
análise. 

Tarefas: O aluno realiza uma 
apresentação sobre o tópico 
em análise e os materiais 
elaborados serão partilhados 
na plataforma LMS / Rede 
Social. 

Pontos fortes: Os alunos utilizam os seus recursos escolares habituais. Podem recorrer a fontes de informação online respeitando as orientações do professor (Plataforma FITescola®:) 
Pontos frágeis: Garantir previamente que todos os alunos têm computador com ligação à Internet e que são utilizadores competentes do email e dos instrumentos necessários à atividade. 
Alternativas: 
Enviar as tarefas através de um grupo de WhatsApp ou disponibiliza-lo numa plataforma LMA (moodle escolar). 
Enviar as tarefas para o endereço de email dos pais / Solicitar apoio ao DT para que as tarefas cheguem ao aluno. 
Sugestões: O professor envia um lembrete aos alunos através do mecanismo mais simples que tiver.  
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