
 

 

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 
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DOMÍNIOS 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

MI I S B MB 

AREA DAS 
ATIVIDADES 

FÍSICAS 

O aluno não desenvolveu as 
competências essenciais de 
nível introdutório, em 
nenhuma de pelo menos 
cinco subáreas 

O aluno revela muitas 
dificuldades no 
desenvolvimento das 
competências essenciais de 
nível introdutório, em pelo 
menos cinco subáreas 

O aluno revela algumas 
dificuldades no 
desenvolvimento das 
competências essenciais de 
nível introdutório, em pelo 
menos cinco subáreas 

O aluno revela um bom 
domínio no desenvolvimento 
das competências essenciais de 
nível introdutório, em pelo 
menos cinco subáreas 

O aluno revela um muito 
bom domínio no 
desenvolvimento das 
competências essenciais de 
nível introdutório. 

AREA DA 
APTIDÃO FÍSICA 

O aluno não apresenta 
nenhum valor que se 
encontre dentro da zona 
saudável 

O aluno apresenta três valores 
fora da zona saudável sendo 
um deles em resultado do teste 
de aptidão de resistência 
aeróbia 

O aluno apresenta apenas dois 
valores fora da zona saudável 
ou um, sendo este, em 
resultado do teste de aptidão 
de resistência aeróbia. 

O aluno apresenta apenas um 
valor fora da zona saudável 
não sendo este, em resultado 
do teste de aptidão de 
resistência aeróbia 

O aluno apresenta todos os 
valores dentro da zona 
saudável 

AREA DOS 
CONHECIMENTOS 

O aluno não relaciona 
Aptidão Física e Saúde e não 
identifica os fatores 
associados a um estilo de 
vida saudável, 
nomeadamente o 
desenvolvimento das 
capacidades motoras. 
 

O aluno revela muitas 
dificuldades em relacionar 
Aptidão Física e Saúde e na 
identificação dos fatores 
associados a um estilo de vida 
saudável, nomeadamente o 
desenvolvimento das 
capacidades motoras. 
 

O aluno revela algumas 
dificuldades em relacionar 
Aptidão Física e Saúde e na 
identificação dos fatores 
associados a um estilo de vida 
saudável, nomeadamente o 
desenvolvimento das 
capacidades motoras. 
 

O aluno revela um bom 
domínio em relacionar Aptidão 
Física e Saúde e na 
identificação dos fatores 
associados a um estilo de vida 
saudável, nomeadamente o 
desenvolvimento das 
capacidades motoras. 
 

O aluno revela um muito 
bom domínio em relacionar 
Aptidão Física e Saúde e na 
identificação dos fatores 
associados a um estilo de 
vida saudável, 
nomeadamente o 
desenvolvimento das 
capacidades motoras. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


