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Escola Básica de Brejos do Clérigo 
Escola Básica do Casal de Bolinhos 

Escola Básica de Vila Nogueira de Azeitão 
Escola Básica de Vila Fresca de Azeitão 

Escola Básica de Vendas de Azeitão 
Escola Básica da Brejoeira 

 

 

  
 

PERFIL DE APRENDIAGEM DOS ALUNOS – EDUCAÇÃO FÍSICA  
2º ano de escolaridade -  1.º CICLO 

2018/2019  
 

DOMÍNIOS 
 

NÍVEIS DE DESEMPENHO - Descritores 

I S B MB 

 
PERÍCIAS E 

MANIPULAÇÕES 
 

Revela muitas dificuldades: 
Na realização de perícias e 
manipulações através de ações 
motoras básicas com aparelhos 
portáteis. 
Na recriação de sequências de 
movimentos a partir de temas Na 
construção, de forma individual 
e/ou em grupo, de sequências 
dançadas/pequenas coreografias a 
partir de estímulos vários, ações 
e/ou temas. 

Revela alguma facilidade: 
 Na realização de perícias e 
manipulações através de ações 
motoras básicas com aparelhos 
portáteis. 
Na recriação de sequências de 
movimentos a partir de temas Na 
construção, de forma individual 
e/ou em grupo, de sequências 
dançadas/pequenas coreografias a 
partir de estímulos vários, ações 
e/ou temas 
 

Revela facilidade: 
Na realização de perícias e 
manipulações através de ações 
motoras básicas com aparelhos 
portáteis. 
Na recriação de sequências de 
movimentos a partir de temas Na 
construção, de forma individual 
e/ou em grupo, de sequências 
dançadas/pequenas coreografias a 
partir de estímulos vários, ações 
e/ou temas. 

Revela bastante facilidade: 
Na realização de perícias e 
manipulações através de ações 
motoras básicas com aparelhos 
portáteis. 
Na recriação de sequências de 
movimentos a partir de temas Na 
construção, de forma individual 
e/ou em grupo, de sequências 
dançadas/pequenas coreografias a 
partir de estímulos vários, ações 
e/ou temas. 

 

DESLOCAMENTOS 

E EQUILÍBRIOS 

Revela muitas dificuldades:  
Na realização de percursos 
deslocamentos e equilíbrios, no 
solo e em aparelhos. 

Revela alguma facilidade: 
 Na realização de percursos 
deslocamentos e equilíbrios, no 
solo e em aparelhos. 

Revela facilidade: 
Na realização de percursos 
deslocamentos e equilíbrios, no 
solo e em aparelhos. 

Revela bastante facilidade: 
Na realização de percursos 
deslocamentos e equilíbrios, no 
solo e em aparelhos. 

JOGOS 

Revela muitas dificuldades:  

Na participação de jogos, 

cumprindo regras, selecionando e 

realizando com intencionalidade e 

oportunidade as ações 

características desses jogos. 

Revela alguma facilidade: 

Na participação de jogos, 

cumprindo regras, selecionando e 

realizando com intencionalidade e 

oportunidade as ações 

características desses jogos. 

Revela facilidade:  

Na participação de jogos, 

cumprindo regras, selecionando e 

realizando com intencionalidade e 

oportunidade as ações 

características desses jogos. 

Revela bastante facilidade: 

Na participação de jogos, 

cumprindo regras, selecionando e 

realizando com intencionalidade e 

oportunidade as ações 

características desses jogos. 

 

Perfil dos alunos 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, I, J) Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) Sistematizador/ organizador(A, B, C, I, J) Participativo/ colaborador (B, C, 
D, E, F) Cria, de forma individual ou em grupo, pequenas sequências de movimento. Sistematizador/ organizador(A, B, C, I, J) Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 
Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F). Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) Responsável/ autónomo (C, D, E, F, G, I, J) 


