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Unidade Temática: DESLOCAMENTOS E EQUILÍBRIOS 
 

Nº de Aulas Previstas: 
 

1º e 2º Anos 

 

Objetivos Gerais: Realizar ações motoras básicas de deslocamento, no solo e em aparelhos, segundo uma estrutura rítmica, 
encadeamento, ou combinação de movimentos, coordenando a sua ação para aproveitar as qualidades motoras possibilitadas pela 
situação. 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM 

 
 Utilizar o próprio corpo em habilidades gerais e variadas de 

deslocamento com equilíbrio (rastejar, rolar, saltar, subir, cair, 

descer, deslocar-se, suspender, balançar, transpor, etc.); 

 Desenvolver a estruturação espacial (aquisição das noções de 

agrupamento e dispersão); 

 Desenvolver a noção da posição relativa em deslocamento; 

 Executar exercícios de equilíbrio estático e dinâmico; 

 Realizar exercícios de tomada de consciência do próprio corpo; 

 Conhecer as relações segmentares do próprio corpo; 

 Realizar exercícios de apreciação de ritmo e resposta motora a 

diferentes velocidades; 

 Desenvolver a adaptação a referências temporais; 

 Adaptar a corrida a saltos em altura; 

 Desenvolver a velocidade de deslocamento e o contorno de 

obstáculos; 

 Desenvolver as capacidades condicionais e coordenativas. 

 
 Situações de aprendizagem diversas (estafetas, 

circuitos, percursos, vagas, etc.), onde os alunos 

desenvolvem várias atividades realizadas em 

sequência e/ou alternância; 

 Formas jogadas; 

 Trabalho individualizado e em grupo; 

 Jogos infantis, de cooperação e interação. 
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Unidade Temática: PERÍCIA E MANIPULAÇÃO 
 

Nº de Aulas Previstas: 
 

1º e 2º Anos 

 

Objetivos Gerais: Realizar ações motoras básicas com aparelhos portáteis, segundo uma estrutura rítmica, 
encadeamento ou combinação de movimentos, conjugando as qualidades da ação própria ao efeito pretendido pela 
movimentação do aparelho. 

 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 
 

SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM 

 
 Realizar habilidades gerais com bolas, arcos, cordas e 

ringues; 

 Controlar a bola, o arco e o ringue em várias partes do 

corpo por ações motoras básicas (rolar, lançar, receber, 

pontapear, etc.); 

 Executar toques de sustentação com bolas; 

 Saltar à corda no lugar e em progressão, com 

coordenação global e fluidez de movimentos; 

 Executar lançamentos, explorar e avaliar as trajetórias; 

 Desenvolver a aquisição da destreza manual e pedal. 

 
 Situações de aprendizagem diversas (estafetas, circuitos, 

percursos, vagas, etc.), onde os alunos desenvolvem várias 

atividades realizadas em sequência e/ou alternância; 

 Utilização diversificada de materiais (arcos, cordas, bolas de 

diferentes tamanhos, texturas e pesos, etc.); 

 Formas jogadas; 

 Situações de exploração livre e espontânea de materiais; 

 Jogos infantis, de cooperação e interação. 
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Unidade Temática: PERCURSOS NA NATUREZA 

 

Nº de Aulas Previstas: 
 

1º, 2º Anos 

 

Objetivos Gerais: Escolher e realizar habilidades apropriadas em percursos na natureza, de acordo com as 
características do terreno e os sinais de orientação, colaborando com os colegas e respeitando as regras de segurança 
e preservação do ambiente. 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM 

 
 Realizar um percurso na escola com o 

acompanhamento do professor, em corrida e em 

marcha, em espaço limitado combinando 

habilidades motoras; 

 Colaborar com a sua equipa, interpretando 

sinais informativos simples (no percurso e no 

mapa) para que esta, acompanhada pelo 

professor, cumpra um percurso na escola, 

combinando habilidades aprendidas 

anteriormente mantendo a percepção do ponto 

de partida e outros pontos de referência. 

 
 Realizar um mapa da sala de aula e/ou da escola, com a 

ajuda dos alunos; 

 Aprender a orientar-se com o auxílio do mapa; 

 Explorar os espaços interiores e exteriores da escola 

 Percursos em espaços próximos e conhecidos dos 

alunos; 

 Solicitar pontos de referência aos alunos: “Onde fica a 

nossa sala?”, “Para que lado é a escola?”, De onde 

partimos?”,etc.; 

 Trabalho em grupo. 
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Unidade Temática: ACTIVIDADES RÍTMICAS E EXPRESSIVAS 
 

Nº de Aulas Previstas: 
 

1º e 2º Anos 

 

Objetivos Gerais: Combinar deslocamentos, movimentos não locomotores e equilíbrios adequados à expressão de motivos ou temas 
combinados com os colegas e professor, de acordo com a estrutura rítmica e melodia de composições musicais. 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 
SITUAÇÕES DE 

APRENDIZAGEM 

 
 Deslocar-se em toda a área (percorrendo todas as direções, sentidos e zonas), nas diferentes 

formas de locomoção, no ritmo - sequência dos apoios correspondentes à marcação dos diferentes 

compassos simples (binário, ternário e quaternário), combinando “lento - rápido”, “forte - fraco” e 

“pausa – contínuo”; 

 Realizar equilíbrios associados à dinâmica dos movimentos definindo uma “figura livre”, durante 

cada pausa da música, da marcação ou outro sinal combinado; 

 Acentuar determinado estímulo musical com movimentos locomotores e não locomotores 

dissociando a ação das diferentes partes do corpo; 

 Combinar habilidades motoras referidas nos objectivos anteriores, seguindo a evolução do grupo, 

em rodas e linhas, espirais, ziguezague, estrela, quadrado, etc.; 

 Ajustar a sua ação às alterações ou mudanças da formação, associadas à dinâmica proposta pela 

música, evoluindo em todas as zonas e níveis do espaço. 

 
 Utilizar diferentes tipos 

de estimulação (verbal, 

não verbal, corporal, 

instrumental, etc.); 

 Formas jogadas; 

 Jogos Sensoriais; 

 Jogos Infantis; 

 Trabalho em grupo. 
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Unidade Temática: OPOSIÇÃO E 
LUTA 

 

Nº de Aulas Previstas: 
 

1º e 2º Anos 

 

Objetivos Gerais: Desenvolver o nível funcional das capacidades motoras. Assim como fomentar o espírito desportivo 
e o respeito pelas regras das atividades por todos os intervenientes 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM 

 

 Abordagens lúdicas, agrupando as crianças de acordo com a sua 

estatura e peso. 

 
 Domínio de comportamentos de oposição e confronto 

corporal; abordagens lúdicas, agrupando as crianças de 

acordo com a sua estatura e peso. 
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Unidade Temática: JOGOS 
 

Nº de Aulas Previstas: 
 

1º e 2º Anos 

 

Objetivos Gerais: Participar em jogos ajustando a iniciativa própria e as qualidades motoras na prestação às 
possibilidades oferecidas pela situação de jogo e ao seu objectivo, realizando habilidades básicas e ações técnico - 
tácticas fundamentais, com oportunidade e correção de movimentos. 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM 

 
 Praticar jogos infantis, cumprindo as suas regras, 

selecionando e realizando com intencionalidade e 

oportunidade as ações características desses jogos, 

designadamente: 

- Posições de equilíbrio; 

- Deslocamentos em corrida com fintas, mudanças de direção 

e de velocidade; 

- Combinações de apoios variados associados com corrida, 

marcha e voltas; 

- lançamentos de precisão e à distância; 

- pontapés de precisão e à distância; 

 Compreender e respeitar as diferenças em relação à 

escolha de atitudes e comportamentos divergentes dos 

intervenientes no jogo (colegas, professor, etc.) 

 

 Realizar diversos jogos, como por exemplo: 

“Muro Chinês”; “Busca a Casa”; “Os Congelados”; 

Jogo da Atenção; Jogo da Corrente; “Um, Dois, 

Três, Macaquinho Chinês”; “A Estátua”; “Os 

Polícias e dos Ladrões”; “Barra do Lenço”; “Roda 

do Lenço”; “O Rabo de Raposa”; “A Bola 

Voadora”; “O Relógio”; “ A Matança”; “A Matança 

Livre”; “A Bola Escaldante”; “A Bola Rolada”; 

“STOP com Bola”; Jogos dos Sentidos; Tração à 

Corda; Jogo da Macaca; “Toca e Foge” Etc. 

 Jogos Sensoriais; 

 Jogos de Interação Pessoal; 

 Jogos de Dinâmica de Grupo. 
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