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Domínios 
Ponderação por 

domínios 
Aprendizagens específicas da disciplina  PASEO 

Processos de recolha de 
informação (técnicas e 

instrumentos) 

ÁREA DOS 
CONHECIMENTOS 

75% 

• Relaciona aptidão física e saúde e identifica os benefícios do exercício 
físico para a saúde. 

• Interpreta a dimensão sociocultural dos desportos na atualidade e ao 
longo dos tempos, nomeadamente os jogos olímpicos e paralímpicos. 

• Conhece e aplica os regulamentos das várias modalidades/disciplina. 

A, B, C, D, E, F, G, H, 
I, J 

 
 

• Participação oral. 
 

• Fichas de avaliação/Trabalhos 
escritos. 

 

• Relatórios de aula. 
 

• Grelhas de observação/registo. 
 

Desenvolvimento 

pessoal/ 

Relacionamento 
Interpessoal 

25% 

• Participa nas tarefas propostas (aula/casa), empenhando-se para 
ultrapassar dificuldades. 

• Adequa comportamentos, cumprindo normas e regras da 
sala/atividades da aula (pontualidade, material, organização e 
responsabilidade). 

• Revela atitudes de cooperação, partilha e aceitação dos diferentes 
pontos de vista (trabalho de grupo/pares). 

• Realiza as tarefas de forma autónoma. 

A, B, C, D, E, F, G, I, J 



                                                                                                                                                           
PERFIS DE DESEMPENHO (Alunos com atestado médico) 

Níveis 
Domínios 

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5 

ÁREA DOS 
CONHECIMENTOS 

• Não relaciona aptidão física e 
saúde e não identifica os 
benefícios do exercício físico 
para a saúde. 

• Relaciona insuficientemente 
aptidão física e saúde e 
identifica insuficientemente 
os benefícios do exercício 
físico para a saúde. 

• Relaciona suficientemente 
aptidão física e saúde e 
identifica suficientemente os 
benefícios do exercício físico 
para a saúde. 

• Relaciona bem aptidão física 
e saúde e identifica bem os 
benefícios do exercício físico 
para a saúde. 

• Relaciona muito bem aptidão física e 
saúde e identifica muito bem os 
benefícios do exercício físico para a 
saúde. 

• Não interpreta a dimensão 
sociocultural dos desportos 
na atualidade e ao longo dos 
tempos, nomeadamente os 
jogos olímpicos e 
paralímpicos. 

• Interpreta 
insuficientemente a 
dimensão sociocultural dos 
desportos na atualidade e ao 
longo dos tempos, 
nomeadamente os jogos 
olímpicos e paralímpicos. 

• Interpreta suficientemente a 
dimensão sociocultural dos 
desportos na atualidade e ao 
longo dos tempos, 
nomeadamente os jogos 
olímpicos e paralímpicos. 

• Interpreta bem a dimensão 
sociocultural dos desportos 
na atualidade e ao longo dos 
tempos, nomeadamente os 
jogos olímpicos e 
paralímpicos. 

• Interpreta muito bem a dimensão 
sociocultural dos desportos na 
atualidade e ao longo dos tempos, 
nomeadamente os jogos olímpicos e 
paralímpicos. 

• Não conhece nem aplica 
como praticante e/ou 
árbitro, os regulamentos 
específicos de cada 
modalidade. 

• Conhece e aplica 
insuficientemente como 
praticante e/ou árbitro, os 
regulamentos específicos 
de cada modalidade. 

• Conhece e aplica 
suficientemente como 
praticante e/ou árbitro, os 
regulamentos específicos de 
cada modalidade. 

• Conhece e aplica bem como 
praticante e/ou árbitro, os 
regulamentos específicos de 
cada modalidade. 

• Conhece e aplica muito bem como 
praticante e/ou árbitro, os 
regulamentos específicos de cada 
modalidade. 

Desenvolvimento 

pessoal/ 

Relacionamento 
Interpessoal 

• Não participa nas tarefas 
propostas (aula/casa), nem 
se empenha para ultrapassar 
as dificuldades. 

• Participa insuficientemente 
nas tarefas propostas 
(aula/casa), empenhando-se 
insuficientemente para 
ultrapassar as dificuldades. 

• Participa suficientemente nas 
tarefas propostas (aula/casa), 
empenhando-se 
suficientemente para 
ultrapassar as dificuldades. 

• Participa bem nas tarefas 
propostas (aula/casa), 
empenhando-se bem para 
ultrapassar as dificuldades. 

• Participa muito bem nas tarefas 
propostas (aula/casa), 
empenhando-se muito bem para 
ultrapassar as dificuldades. 

• Não adequa 
comportamentos, nem 
cumpre as normas e regras 
da sala/atividades da aula 
(pontualidade, material, 
organização e 
responsabilidade).  

• Adequa insuficientemente 
comportamentos e cumpre 
insuficientemente, as 
normas e regras da 
sala/atividades da aula 
(pontualidade, material, 
organização e 
responsabilidade).  

• Adequa suficientemente 
comportamentos e cumpre 
suficientemente as normas e 
regras da sala/atividades da 
aula (pontualidade, material, 
organização e 
responsabilidade).  

•  Adequa bem 
comportamentos e cumpre 
bem as normas e regras da 
sala/atividades da aula 
(pontualidade, material, 
organização e 
responsabilidade).  

• Adequa muito bem 
comportamentos e cumpre muito 
bem as normas e regras da 
sala/atividades da aula 
(pontualidade, material, 
organização e responsabilidade).  

• Não revela atitudes de 
cooperação, partilha e 
aceitação dos diferentes 
pontos de vista (trabalho de 
grupo/pares).  

• Revela insuficientemente 
atitudes de cooperação, 
partilha e aceitação dos 
diferentes pontos de vista 
(trabalho de grupo/pares).  

• Revela suficientemente 
atitudes de cooperação, 
partilha e aceitação dos 
diferentes pontos de vista 
(trabalho de grupo/pares).  

• Revela bem atitudes de 
cooperação, partilha e 
aceitação dos diferentes 
pontos de vista (trabalho de 
grupo/pares).  

• Revela muito bem atitudes de 
cooperação, partilha e aceitação 
dos diferentes pontos de vista 
(trabalho de grupo/pares).  

• Não realiza as tarefas de 
forma autónoma. 

• Realiza insuficientemente as 
tarefas de forma autónoma. 

• Realiza suficientemente as 
tarefas de forma autónoma. 

• Realiza bem as tarefas de 
forma autónoma. 

• Realiza muito bem as tarefas de 
forma autónoma. 

 


