
 

Perfil de Aprendizagens Específicas - Educação Física – 3º CEB 

Componentes do 
currículo 

Nível 1 
0 – 19% 

Nível 2 
20 – 49% 

Nível 3 
50% - 69% 

Nível 4 
70% - 89% 

Nível 5 
90% - 100% 

ÁREA DAS ATIVIDADES 
FÍSICAS 

Nível Introdução e/ou 
Elementar 

O aluno em situação de jogo 
/exercício critério, raramente 
escolhe as ações tático-técnicas 
mais oportunas para o alcance do 
objetivo do jogo (Desportos 
Coletivos ou outros). Revela 
grandes dificuldades na aplicação 
dos critérios / níveis de correção 
técnica, tática e regulamentar pré - 
definidos. 

·        O aluno ao executar as destrezas 
motoras da Ginástica/AFE revela 
grandes dificuldades na aplicação 
dos critérios / níveis de correção 
técnica e de segurança pré - 
definidos. 
 O aluno ao realizar as ações 
motoras das várias especialidades 
do Atletismo (ou outra matéria 
individual), revela grandes 
dificuldades na aplicação dos 
critérios / níveis de correção 
técnica e regulamentar pré - 
definidos. 

O aluno em situação de jogo 
/exercício critério, raramente 
escolhe as ações tático-técnicas 
mais oportunas para o alcance do 
objetivo do jogo (Desportos 
Coletivos ou outros). Revela 
algumas dificuldades na aplicação 
dos critérios / níveis de correção 
técnica, tática e regulamentar pré - 
definidos. 

·        O aluno ao executar as destrezas 
motoras da Ginástica/AFE revela 
algumas dificuldades na aplicação 
dos critérios / níveis de correção 
técnica e de segurança pré - 
definidos. 
 O aluno ao realizar as ações 
motoras das várias especialidades 
do Atletismo (ou outra matéria 
individual), revela algumas 
dificuldades na aplicação dos 
critérios / níveis de correção 
técnica e regulamentar pré - 
definidos. 

O aluno em situação de jogo / 
exercício critério, executa 
oportunamente as ações táticas - 
técnicas que contribuem para o 
alcance do objetivo do jogo 
(Desportos Coletivos ou outros) 
aplicando com alguma regularidade 
os critérios / níveis de correção 
técnica, tática e regulamentar pré - 
definidos.  
O aluno ao executar as destrezas 
motoras da Ginástica/AFE, aplica 
com alguma regularidade os 
critérios / níveis de correção 
técnica e de segurança pré - 
definidos.  
O aluno ao realizar as ações 
motoras das várias especialidades 
do Atletismo (ou outra matéria 
individual), aplica com alguma 
regularidade os critérios / níveis de 
correção técnica e regulamentar 
pré - definidos.  
 

O aluno em situação de jogo / 
exercício critério, realiza com 
facilidade as ações tático-técnicas 
que contribuem para o alcance do 
objetivo do jogo (Desportos 
Coletivos ou outros) aplicando os 
critérios / níveis de correção 
técnica, tática e regulamentar pré - 
definidos.  
O aluno ao executar as destrezas 
motoras da Ginástica/AFE, aplica 
com facilidade os critérios / níveis 
de correção técnica e de segurança 
pré - definidos.  
O aluno ao realizar as ações 
motoras das várias especialidades 
do Atletismo (ou outra matéria 
individual), aplica facilmente os 
critérios / níveis de correção 
técnica e regulamentar pré - 
definidos. 
 

O aluno em situação de jogo / 
exercício critério, realiza com muita 
facilidade as ações tático-técnicas 
que contribuem para o alcance do 
objetivo do jogo (Desportos 
Coletivos ou outros) aplicando os 
critérios / níveis de correção 
técnica, tática e regulamentar pré - 
definidos.  
O aluno ao executar as destrezas 
motoras da Ginástica/AFE, aplica 
com muita facilidade os critérios / 
níveis de correção técnica e de 
segurança pré - definidos.  
O aluno ao realizar as ações 
motoras das várias especialidades 
do Atletismo (ou outra matéria 
individual), aplica muito facilmente 
os critérios / níveis de correção 
técnica e regulamentar pré - 
definidos. 
 

ÁREA DA APTIDÃO 
FÍSICA 

Programa Fitescola 

O aluno encontra-se fora da Zona 
Saudável da Aptidão Física em 
todas as capacidades físicas 
avaliadas. 
Revela regressão funcional em 
relação ao início do ano. 
 

O aluno encontra-se fora da Zona 
Saudável da Aptidão Física na 
maioria das capacidades físicas 
avaliadas. 
 Revela algum progresso funcional  
em relação ao início do ano. 
 

O aluno encontra-se na Zona 
Saudável da Aptidão Física na 
maioria das capacidades físicas 
avaliadas. 
Revela progresso funcional em 
algumas capacidades, em relação 
ao início do ano. 

O aluno encontra-se na Zona 
Saudável da Aptidão Física em 
quase todas as capacidades físicas 
avaliadas. 
Revela bom progresso funcional em 
relação ao início do ano. 

O aluno encontra-se na zona 
saudável da aptidão física em todas 
as capacidades físicas avaliadas. 
Revela um enorme progresso 
funcional em relação ao início do 
ano. 

ÁREA DOS 
CONHECIMENTO 

Nível Introdução e/ou 
Elementar 

O aluno não demonstra aquisição 
de conhecimentos sobre os 
conteúdos lecionados. 
 O aluno não identifica/aplica as 
principais regras dos 
desportos/modalidades lecionadas. 

O aluno demonstra pouca 
aquisição de  conhecimentos  sobre 
os conteúdos lecionados. 
O aluno revela dificuldades em 
identificar / aplicar as principais 
regras dos desportos / modalidades 
lecionadas. 

O aluno demonstra razoável 
aquisição de conhecimentos sobre 
os conteúdos lecionados. 
O aluno identifica / aplica as 
principais regras dos desportos / 
modalidades lecionadas. 

O aluno demonstra boa aquisição 
de conhecimentos sobre os 
conteúdos lecionados. 
O aluno identifica / aplica com 
facilidade as principais regras dos 
desportos / modalidades 
lecionadas. 

O aluno demonstra excelente 
aquisição de conhecimentos sobre 
os conteúdos lecionados. 
O aluno identifica e aplica sempre 
as regras com correção e eficácia 
dos desportos / modalidades 
lecionadas. 

ATITUDES E VALORES 
O aluno não atingiu os objetivos 
mínimos na disciplina de Educação 

O aluno evidencia constantemente 
falta de empenho e uma fraca 

O aluno evidencia algum empenho 
pela prática de diferentes 

O aluno evidencia empenho pela 
prática regular de atividades físicas 

O aluno evidencia muito empenho 
pela prática regular de atividades 



 

Física devido à falta de assiduidade, 
falta de empenho ou repetida 
ausência do equipamento 
necessário para participar nas 
aulas. 
O aluno não se integra nas 
atividades de grupo e não coopera 
com os colegas. 
O aluno exibe comportamento 
incorreto nas aulas. 
 

participação nas aulas. − O aluno 
não cumpre as regras acordadas de 
funcionamento da disciplina / aula. 
O aluno integra-se com muita 
dificuldade nas atividades de grupo 
e raramente coopera com os 
colegas.  
O aluno exibe com frequência 
comportamentos inadequados nas 
aulas 
 

atividades físicas e desportivas 
propostas nas aulas.  
O aluno cumpre algumas regras 
acordadas de funcionamento da 
disciplina / aula.  
O aluno integra-se e coopera 
algumas vezes com os colegas nas 
atividades de grupo.  
O aluno exibe comportamentos 
adequados nas aulas.  
 

e desportivas propostas nas aulas.  
O aluno cumpre frequentemente 
as regras acordadas de 
funcionamento da disciplina/aula. 
O aluno integra-se e coopera com 
os colegas nas atividades de grupo.  
O aluno exibe comportamentos 
adequados e aceita 
responsabilidades nas aulas.  
 

físicas e desportivas propostas nas 
aulas e revela “espírito desportivo”.  
O aluno sempre cumpre as regras 
acordadas de funcionamento da 
disciplina/aula. 
O aluno sempre coopera com os 
colegas nas atividades de grupo.  
O aluno exibe comportamentos 
adequados, aceita 
responsabilidades e toma 
iniciativas na organização / 
funcionamento das atividades em 
grupo nas aulas.  
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