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Perfil de aprendizagens específicas  
Disciplina: EDUCAÇÃO FÍSICA                                                                                                Ano/Ciclo: 3.º CICLO 

 

Domínios de avaliação 
Ponderação 

dos domínios 
de avaliação 

Descritores 
Processo de recolha de informação 
(técnica de avaliação | tarefa de avaliação 
| instrumento de recolha de informação) 

Atividades Físicas 55% 

• O aluno revela um nível excelente de 
desempenho das destrezas motoras/ gestos 
técnicos- táticos das várias UD, aplicando com 
rigor os critérios/ níveis de correção técnico/ 
tática e de segurança pré-definidos. 

• Aplica, com rigor e eficácia, as regras não só 
como jogador, mas também como árbitro.  

• Contribui, eficazmente, para alcançar o 
objetivo da tarefa, comunicando com os seus 
pares. 

Técnica: Observação 
Instrumentos: grelhas de 
observação, lista de verificação 
escala de classificação. 
Técnica: Análise 
Instrumentos: Grelhas de 
avaliação, lista de verificação e 
rubricas. 
Tarefas: Exercícios critério, jogos 
condicionados e reduzidos, jogos 
formais, coreografia... 

Aptidão Física 
 

20% 

• O aluno é capaz de desenvolver capacidades 
motoras evidenciando aptidão muscular e 
aptidão aeróbia, enquadradas na Zona 
Saudável de Aptidão Física do programa 
FITescola, para a sua idade e género, de 
acordo com o previsto nas tabelas de 
referência 

Capacidades Motoras: Resistência (vaivém), 
Força inferior (impulsão horizontal), Força 
média (abdominais), Força superior (flexões), 
Flexibilidade de ombros e Agilidade (4x10).  

Técnica: Observação 
Instrumentos: grelhas de 
observação, escala de classificação. 
Técnica: Análise 
Instrumentos: Grelhas de avaliação 
e rubricas 
Tarefas: testes de aptidão física da 
plataforma FITescola 
 

Conhecimento 
 

10% 

• O aluno identifica/ aplica com rigor e eficácia 
as regras dos vários desportos/ modalidades 
praticadas; 

• O aluno utiliza/ aplica com rigor e eficácia a 
terminologia específica das atividades Físicas 
Desportivas (AFD). 

• O aluno relaciona aptidão física e saúde e 
identifica os fatores associados a um estilo de 
vida saudável, nomeadamente o 
desenvolvimento das capacidades motoras, a 
composição corporal, a alimentação, o 
repouso, a higiene, afetividade e a qualidade 
do meio ambiente.  

• O aluno interpreta a dimensão sociocultural 
dos desportos e da atividade física na 
atualidade e ao longo dos tempos, 
identificando fenómenos associados a 
limitações e possibilidades de prática dos 
desportos e das atividades físicas, tais como: 
o sedentarismo e a evolução tecnológica, a 
poluição, o urbanismo e a industrialização, 
relacionando-os com a evolução das 
sociedades.  

• O aluno identifica e interpreta os valores 
olímpicos e paralímpicos, compreendendo a 
sua importância para a construção de uma 
sociedade moderna e inclusiva. 

Técnica: Testagem  
Instrumentos: grelhas de 
classificação, relatório emitidos 
pelas ferramentas digitais 
Técnica: Análise  
Instrumentos: grelha de avaliação, 
rubricas 
Técnica: Observação 
Instrumentos: grelhas de 
observação. 
Tarefas: Questão aula presencial/ 
online; trabalhos de pesquisa/ 
investigação; exercício critério/ 
jogos; debates; relatórios de aulas. 
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Domínios de avaliação 
Ponderação 

dos domínios 
de avaliação 

Descritores 
Processo de recolha de informação 
(técnica de avaliação | tarefa de avaliação 
| instrumento de recolha de informação) 

Responsabilidade 

15% 

Cumpre sempre o dever de pontualidade. 

Técnica: Observação 
Instrumentos de recolha de 
informação:  
Anedotários (registos de incidentes 
críticos) 
Grelhas de observação 
Listas de verificação  
Escalas de classificação 
 
Técnica: Análise 
Instrumentos de recolha de 
informação:  
Análise de conteúdo 
Grelhas de observação 
Listas de verificação  
Escalas de classificação 

Traz diariamente o material indispensável à 
execução das atividades escolares.  

Cumpre sempre o prazo estabelecido para a 
realização das tarefas escolares. 

Adota sempre comportamentos  
exemplares e respeita as regras de higiene e de 
convivência social. 

Mostra sistematicamente persistência em 
superar as dificuldades e/ou em aprofundar as 
aprendizagens. 

Cooperação 

Cumpre sempre o(a)s papéis/funções na 
aprendizagem cooperativa. 

Mostra sempre capacidade para ouvir o outro.  

Argumenta sempre de forma educada. 

Evidencia permanentemente disponibilidade 
para ajudar o outro a compreender o conteúdo 
e/ou a tarefa. 

Mantém-se constantemente concentrado na 
tarefa a realizar. 
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