
       ESCOLA SECUNDÁRIA DR. JOÃO ARAÚJO CORREIA 

 

ORGANIZAÇÃO DO ANO LECTIVO 2022-2023 
CONTEÚDOS PARA O ENSINO SECUNDÁRIO 

Tendo em conta: 
  - As Aprendizagens Essenciais; 
  - O manual escolar adotado; 
  - As condições infraestruturais e materiais da escola; 
  - O calendário escolar; 
  - As características da população alvo; 
 
e considerando ainda que o aluno chegado a este nível de ensino, pode e deve ter influência no 

percurso académico no que concerne à área específica da Educação Física, propõe-se uma 

abordagem, por parte de cada grupo-turma, das modalidades constantes no quadro durante o 

10º e 11º ano, dando desse modo seguimento ao trabalho efetuado no terceiro ciclo. No ano 

terminal, 12º ano, essa seleção de conteúdos a abordar irá recair sobre a seleção/preferência dos 

alunos da turma (três modalidades coletivas e 3 modalidades individuais) possibilitando deste 

modo aos mesmos, que a conclusão do Ensino Secundário e o processo de ensino/aprendizagem 

se baseie na obtenção do melhor desempenho motor e consequentemente no melhor sucesso 

possível à disciplina. 

Aprendizagens 10º Ano 11º Ano 12º Ano 

Modalidades 

Coletivas 

Andebol 

Basquetebol 

Voleibol 

Corfebol 

Futebol 

Voleibol 

Opção 3 modalidades coletivas: 
Andebol 

Basquetebol 
Corfebol 
Futebol 
Voleibol 

Modalidades 

Individuais 

Atletismo  

Ginástica de solo 

Natação 

Badminton 

Ginástica acrobática 

Natação 

Opção 3 modalidades individuais: 
Atletismo 

Badminton 
Ginástica Aparelhos / Acrobática / 

Solo 
 

Transversais 
Aptidão Física 

Conhecimentos 

 
1º período – 16 de setembro de 2022 a 16 de dezembro de 2022; 
2º período – 03 de janeiro de 2023 a 31 de março de 2023; 
3º período –17 abril de 2023 a 7 de junho de 2023 (9º, 11º e 12º) ou a 14 de junho de 2023 (7º, 
8º e 10º). 
 
BATERIA TESTES FITESCOLA – Final do 1.ºPeríodo e final do 2.ºPeríodo. 

 

PLANO ANUAL ATIVIDADES 

1.º Período - último dia - Torneio Basquetebol 3X3; 
2.º Período - última semana - 2 dias Tribola; Torneio interturmas, Badminton, Voleibol 4X4; 
3.º Período – última semana – 1 dia – Torneio de Finalistas (Turmas do 12º Ano). 


