
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 APRENDIZAGEM DOS ALUNOS – EDUCAÇÃO FISICA DO 1.º CICLO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perfil dos alunos  

Respeitador da diferença/ Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado / Criativo/ Expressivo Crítico/Analítico (A, B, C, D, I, J), e Autoavaliador/ Heteroavaliador (Transversal a todas as áreas). 

DOMÍNIOS 
 

NÍVEIS DE DESEMPENHO  

I S B /MB 

 
 
ÁREA DAS ATIVIDADES  
FÍSICAS 
 
 
BLOCOS /CONTEÚDOS 
 ORGANIZADORES 
Perícias e manipulações 
Deslocamentos e equilíbrios 
JOGOS 

Revela muitas dificuldades: 
 

- Em elevar o nível funcional das 
capacidades condicionais e coordenativas: 
Resistência geral; Velocidade de reação 
simples e complexa de execução de ações 
motoras básicas, e de deslocamento; 
Flexibilidade; Controlo de postura; 
Equilíbrio dinâmico em situações de 
«voo», de aceleração e de apoio instável 
e ou limitado; Controlo da orientação 
espacial; Ritmo; Agilidade. 

Revela facilidade: 
 
- Em elevar o nível funcional das 
capacidades condicionais e coordenativas: 
Resistência geral; Velocidade de reação 
simples e complexa de execução de ações 
motoras básicas, e de deslocamento; 
Flexibilidade; Controlo de postura; 
Equilíbrio dinâmico em situações de «voo», 
de aceleração e de apoio instável e ou 
limitado; Controlo da orientação espacial; 
Ritmo; Agilidade.. 

Revela bastante facilidade: 
 
- Em elevar o nível funcional das 
capacidades condicionais e coordenativas: 
Resistência geral; Velocidade de reação 
simples e complexa de execução de ações 
motoras básicas, e de deslocamento; 
Flexibilidade; Controlo de postura; 
Equilíbrio dinâmico em situações de «voo», 
de aceleração e de apoio instável e ou 
limitado; Controlo da orientação espacial; 
Ritmo; Agilidade. 

Revela muitas dificuldades: 
 
-Em cooperar com os companheiros nos 
jogos e exercícios, compreendendo e 
aplicando as regras combinadas na turma, 
bem como os princípios de cordialidade e 
respeito na relação com os colegas e com 
o professor. 

Revela facilidade: 
 
-Em cooperar com os companheiros nos 
jogos e exercícios, compreendendo e 
aplicando as regras combinadas na turma, 
bem como os princípios de cordialidade e 
respeito na relação com os colegas e com o 
professor. 

Revela bastante facilidade: 
 
-Em cooperar com os companheiros nos 
jogos e exercícios, compreendendo e 
aplicando as regras combinadas na turma, 
bem como os princípios de cordialidade e 
respeito na relação com os colegas e com o 
professor. 

Revela muitas dificuldades: 
 
- Em participar com empenho no 
aperfeiçoamento da sua habilidade nos 
diferentes tipos de atividades, 
procurando realizar as ações adequadas 
com correção e oportunidade. 
 

Revela facilidade: 
 

- Em participar com empenho no 
aperfeiçoamento da sua habilidade nos 
diferentes tipos de atividades, procurando 
realizar as ações adequadas com correção e 
oportunidade. 

 

Revela bastante facilidade: 
 

- Em participar com empenho no 
aperfeiçoamento da sua habilidade nos 
diferentes tipos de atividades, procurando 
realizar as ações adequadas com correção e 
oportunidade. 

 


