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Perfil de aprendizagens específicas  
Disciplina: Educação Física                                                              Ano/Ciclo: 2.º Ano/ 1.ºCiclo 

 

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) 

 

Perícias e 

Manipulações 

 

25% 

 

Manipula sempre os objetos de forma 

adequada.  

 
 
 
Técnica: Análise 
Instrumentos de recolha de 
informação: lista de verificação 
 
 
 
 
 
 
 
 
Técnica: Observação 
Instrumentos de recolha de 
informação:  
Grelhas de observação 
(Observação direta do trabalho 
prático, individual e coletivo) 
 
 

Controla facilmente, todos os movimentos 

de perícia e manipulação. 

Deslocamentos e 

equilíbrios 

 

        

       25% 

 

Realiza com facilidade todas as ações 

motoras básicas.  

Adquire facilmente habilidades nas 

diferentes formas de deslocamento e 

equilíbrio. 

Manifesta permanentemente, o gosto pela 

prática regular de atividade física.  

Jogos 

 

35% 

 

Participa, sempre, em diferentes tipos de 
jogos, ajustando a iniciativa própria e as 
qualidades motoras, às possibilidades 
oferecidas pelas situações de jogo e aos 
seus objetivos. 

Realiza corretamente todas as tarefas. 

Manuseia sempre os materiais com rigor 
técnico. 

Coopera sempre com os seus pares 
cumprindo as regras estabelecidas.  

Responsabilidade 

 
 
 

5% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cumpre sempre o dever de pontualidade. 

Técnica: Observação 
Instrumentos de recolha de 
informação:  
Grelhas de observação 

Traz diariamente o material indispensável à 
execução das atividades escolares.  

Mantém permanentemente registos das 
atividades letivas completos e corretos. 

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

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

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

Cooperação 10% 

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

Contribui sistematicamente com saberes, 
ideias e/ou opiniões. 

Mostra sempre capacidade para ouvir o 
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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) 

outro. 

Argumenta sempre de forma educada. 

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

Mantém-se constantemente concentrado 
na tarefa a realizar. 

 
 

 

 

 

 
Aprovada em reunião de Conselho Pedagógico, em 16 de novembro de 2022 

A Presidente do Conselho Pedagógico 

_______________________________ 

(Maria José Correia) 
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