
 

 

Agrupamento de Escolas de Azeitão - 171049 
Escola Básica de Azeitão 

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  
 1.º ANO DO 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. 

 

 
Revela alguma facilidade na 
realização de perícias e 
manipulações através de ações 
motoras básicas com aparelhos 
portáteis. 

 
 

Revela facilidade na 
realização de perícias e 
manipulações através de ações 
motoras básicas com aparelhos 
portáteis. 

 

Revela bastante facilidade na 
realização de perícias e 
manipulações através de ações 
motoras básicas com aparelhos 
portáteis. 

 

 

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), Criativo/ Expressivo (A, C, D, J), Crítico/Analítico e Autoavaliador/ Heteroavaliador. 

 
 


