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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MARTIM DE FREITAS 

ESCOLA BÁSICA 2/3 MARTIM DE FREITAS 

Ano letivo 2018/2019 

 

PLANIFICAÇÃO DA DISCIPLINA DE DESENVOLVIMENTO DA APTIDÃO 
FÍSICA - 3º CICLO / 9º Ano 

 

Ano/Turma 9º Ano 

Período N.º aulas previstas 
1º 12 + 1 
2º 12 + 1 
3º 05 + 1 

Total 29 + 3 
 

Objetivos Gerais 

- Orientação da atividade física para aspetos relacionados com a saúde e o bem-estar; 

- Enquadrar a atividade física como parte do quotidiano dos alunos; 

- Ensinar aos alunos as competências de que necessitam para serem ativos ao longo da vida; 

- Os alunos deverão aprender a avaliar os seus níveis de aptidão física, interpretar os resultados da 

avaliação, planear programas pessoais e motivarem-se para continuarem ativos; 

- Enfatizar a participação dos alunos numa grande variedade de atividades físicas e desportivas; 

- Incrementar a adesão dos alunos às atividades, competições e projetos, por ser uma mais-valia na 

sua aprendizagem e na sua formação global; 

- Promover a cidadania responsável, a solidariedade e o respeito, potenciando as capacidades de 

cada um; 

- Estimular a criação de valores de aceitação da diferença, da tolerância, da solidariedade e 

entreajuda; 

- Promoção da aptidão física dos alunos através do desenvolvimento das várias capacidades físicas 

condicionais e coordenativas.  

 

Conteúdos  

1. Aptidão aeróbia (Resistência / Potência aeróbia) 

- Conhecer vários métodos de treino no desenvolvimento da aptidão aeróbia; 

- Aplicar os métodos treino (e avaliar a evolução do seu desempenho); 

- Desenvolvimento da aptidão aeróbia (resistência e potência). 

 

2. Aptidão muscular (Força, Velocidade, Flexibilidade e Agilidade) 

 - Conhecer vários métodos de treino no desenvolvimento da aptidão muscular; 
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- Aplicar os métodos de treino (e avaliar a evolução do seu desempenho); 

- Desenvolvimento da aptidão muscular (força, velocidade, flexibilidade e agilidade). 

 

3. Coordenação 

- Conhecer várias metodologias de treino no desenvolvimento da coordenação; 

- Aplicar algumas metodologias de treino (e avaliar a evolução do seu desempenho); 

- Desenvolvimento da coordenação. 

 

4. Avaliação e interpretação dos valores da composição corporal 

- Conhecer o método de avaliação da composição corporal através do Índice de Massa 

Corporal (IMC); 

- Avaliar periodicamente a sua composição corporal; 

- Interpretar os dados obtidos em função das tabelas de referência; 

- Estabelecer planos de melhoria em função dos resultados obtidos. 

 

5. Conhecimento da importância de uma boa nutrição e sua relação com a saúde e 

desempenho desportivo 

- Conhecer o valor nutricional dos principais alimentos; 

- Conhecer os princípios fundamentais de uma alimentação saudável. 

 

Conteúdos 1º/2º/3º Períodos 

Desenvolvimento da 
aptidão aeróbia 
(Resistência / 
Potência aeróbia) 

- Métodos de treino 
 
- Caraterização da intensidade do esforço 
 
- Caraterização da duração do esforço 
 
- Atividades físicas preferenciais 
 
- Avaliação do desempenho individual 
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Desenvolvimento da 
aptidão muscular 
(Força, Velocidade, 
Flexibilidade, 
Agilidade) 

- Métodos de treino 
 
- Força rápida/explosiva 
 
- Força resistente 
 
- Velocidade 
 
- Flexibilidade 
 
- Caraterização da intensidade do esforço 
 
- Caraterização da duração do esforço 
 
- Avaliação do desempenho individual (força, velocidade, 
agilidade) 

Desenvolvimento da 
Coordenação 

- Métodos de trabalho / desenvolvimento 
 
- Avaliação do desempenho individual 

Avaliação e 
interpretação dos 
valores da 
composição 
corporal 

- Conhecer o método de avaliação da composição corporal 
através do Índice de Massa Corporal (IMC); 
 
- Avaliar periodicamente a sua composição corporal 
 
- Interpretar os dados obtidos em função das tabelas de 
referência 
 
- Estabelecer planos de melhoria em função dos dados obtidos 

 

Conhecimento da 

importância de uma 

boa nutrição e sua 

relação com a saúde 

e desempenho 

desportivo 

- Conhecer o valor nutricional dos principais alimentos 
 
- Conhecer os princípios fundamentais de uma alimentação 
saudável 

 
Notas: 
 O número de aulas previstas para cada período depende do número de semanas letivas e do dia da semana em que 

cada turma tem a disciplina. 
 
 
Instrumentos de Avaliação: 
 Grelhas de observação direta e contínua, com o respetivo registo de avaliação 
Fichas de autoavaliação 
Observação e registo das Competências Específicas, Sociais e de Trabalho. 
 

Atualizado em novembro de 2018 


