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ANO LETIVO 2019/2020 

PROGRAMA: VIVER+ 

5º anos – Disciplina Semestral 
 

Temas / conteúdos Aprendizagens Essenciais  
Contributos para o  
perfil dos alunos1 

Propostas de Atividades 
a Desenvolver 

 
1. MINDFULNESS 

- Prática individual/grupo de 
exercícios de Mindfulness 

 

 

 

 

 

1. MINDFULNESS 
 
- Promover dinâmicas que exijam relações entre aquilo que se sabe, o que se pensa 
e os diferentes universos do conhecimento; 
- Promover condições para o aluno se autoanalisar; 
- Desenvolver ações solidárias com outros nas tarefas de aprendizagem ou na sua 
organização / atividades de entreajuda; - um posicionamento perante situações 
dilemáticas de ajuda a outros e de proteção de si; 
- Incrementar o respeito por diferenças culturais, características, crenças ou 
opiniões. 
 

- Conseguir assumir responsabilidades relativamente aos materiais, ao espaço e ao 
cumprimento de compromissos face às tarefas contratualizadas; 

- Realizar autonomamente tarefas e organizá-las; 
- Identificar pontos fracos e fortes das suas aprendizagens; 

- Conhecer e aplicar cuidados de higiene; 
- Desenvolver comportamentos preventivos da segurança própria e dos outros; 

- Promover o gosto pela prática regular de meditação; 

- Desenvolver a consciência e progressivo domínio do corpo. 
- Identificar, reagir/agir perante as diferentes emoções. 

 
 

1- Mindfulness 
D, E, F, G, J 

 
 
 
 
 

-Discussão de ideias;  
 
-Prática de Mindfulness; 
 
-Sessões com as 
Enfermeiras da UCC; 
 
-Sessões com 
Nutricionista/Equipa da 
UCC; 
 
-Elaboração de cartazes; 
 
-Sessão com os 
Bombeiros Voluntários de 
Alpiarça; 
 
-Caminhada “saudável”; 
 
 
 

2. HÁBITOS DE VIDA 
SAUDÁVEL 

- Postura corporal 
- Higiene do sono 
- Medidas de autoproteção 
- Importância da prática regular 
do exercício físico  
- Alimentação saudável 

 
 

 
2. HÁBITOS DE VIDA SAUDÁVEL 

- Desenvolver uma atitude crítica construtiva que conduza à melhoria das condições 
e vida e da saúde individual e coletiva; 
- Formular e comunicar opiniões críticas e cientificamente relacionadas com Ciência, 
Tecnologia Sociedade e Ambiente; 
- Conhecer os riscos e os benefícios dos alimentos para a saúde humana; 
- Identificar erros alimentares; 
- Discutir a importância diária da higiene do sono; 
 
 
 

2- Hábitos de Vida 
Saudável 

A, B, C, D, E, F, G, I, 
J 
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1 Áreas de Competência (Perfil do Aluno): 

A- Linguagens e textos; B- Informação e comunicação; C- Raciocínio e resolução de problemas; D- Pensamento crítico e criativo; E- Relacionamento interpessoal; F- Desenvolvimento pessoal e autonomia; G- 
Bem-estar, saúde e ambiente; H- Sensibilidade estética e artística; I- Saber científico, técnico e tecnológico; J- Consciência e Domínio do Corpo 

 
 
 
 

Os professores, 
_________________  _________________   _________________ 

Mindfulness     Hábitos de Vida Saudável Exercício e Aptidão Física 
 
                                                                             Sandra Paula       Mº Celeste Amaral                            Luís Lopes 

     Mª Gabriela Neves                           Nuno Teixeira 
 
 

 

Temas / conteúdos Aprendizagens Essenciais  
Contributos para o  
perfil dos alunos1 

Propostas de Atividades 
a Desenvolver 

3. EXERCÍCIO E APTIDÃO 
FÍSICA 

Desenvolvimento e manutenção 
das capacidades físicas: 

- Força:  
Força Explosiva 
Força Resistência 
- Flexibilidade Geral 
- Resistência: 
Resistência Aeróbia 
- Velocidade:  
Velocidade de Reação 
Velocidade Cíclica 
Velocidade Máxima 
- Aulas de grupo 
- Percursos pedestres 

3. EXERCÍCIO E APTIDÃO FÍSICA 

- Realizar atividade física de forma regular melhorando a aptidão física, a saúde e 
várias dimensões da qualidade de vida. 
- Desenvolver capacidades motoras evidenciando aptidão muscular e aptidão 
aeróbia. 
- Melhorar indicadores de aptidão física resultando num aumento do desempenho 
físico e, de forma conjugada ou independente, na preservação e melhoria da saúde 
em todo o ciclo de vida. 
 

3- Exercício e 
Aptidão Física 
E, F, G, H, I, J 

 

 
- Treino Funcional em 
Circuito, com utilização 
de pequenas cargas ou 
peso do corpo; 
 
- Programa de treino 
“Hiit- High-intensity 
training”; 
 
- Treino Cardiovascular 
com utilização de 
ergómetro; 
 
- Treino Cardiovascular 
em caminhadas de 
exploração na natureza e 
aulas de grupo. 


