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EDUCAÇÃO FÍSICA * 3.º ANO 
 

CONHECEDOR 

 
INSUFICIENTE 

AINDA NÃO CHEGA… 

SUFICIENTE 
ESTÁS QUASE LÁ! 

BOM 
ESTÁS NO BOM CAMINHO! 

MUITO BOM 
CONSEGUISTE! 

Mostras dificuldade em: Mostras alguma facilidade em: Mostras facilidade em: Mostras muita facilidade em: 
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Utilizar 
Aplicar 

*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 e Agilidade; 

*Realizar habilidades gímnicas básicas em esquemas ou sequências no solo e em aparelhos, encadeando e ou combinando as ações com 

fluidez e harmonia de movimento; 

*Participar em jogos ajustando a iniciativa própria, e as qualidades motoras na prestação, às possibilidades oferecidas pela situação de jogo e 

ao seu objetivo, realizando habilidades básicas e ações técnico-táticas fundamentais, com oportunidade e correção de movimentos;  

*Escolher e realizar habilidades apropriadas em percursos na natureza, de acordo com as características do terreno e os sinais de orientação; 

*Conhecer e aplicar cuidados de higiene, regras de segurança pessoal e dos companheiros e regras de preservação dos recursos materiais e 

do ambiente. 

Articular 
Mobilizar 

*Estabelecer relações intra e interdisciplinares. 

DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO DE INFÂNCIA E DO 1º CEB 
* 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO – PERFIS DE APRENDIZAGEM 
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CRÍTICO E ANALÍTICO 

TEMA/ 
CONTEÚDO DE 

APRENDIZAGEM 

INSUFICIENTE 
AINDA NÃO CHEGA… 

SUFICIENTE 
ESTÁS QUASE LÁ! 

BOM 
ESTÁS NO BOM CAMINHO! 

MUITO BOM 
CONSEGUISTE! 

Mostras dificuldade em: 
Mostras alguma facilidade 

em: 
Mostras facilidade em: Mostras muita facilidade em: 

G
/J

/P
N

 

Identificar 
Questionar 

Analisar 
Resolver 

Problemas 

*Utilizar conhecimento para participar de forma adequada e resolver problemas em contextos diferenciados; 

*Aceitar ou argumentar pontos de vista diferentes; 

*Resolver problemas em situações de jogo. 

 

CRIATIVO 
 

INSUFICIENTE 
AINDA NÃO CHEGA… 

SUFICIENTE 
ESTÁS QUASE LÁ! 

BOM 
ESTÁS NO BOM CAMINHO! 

MUITO BOM 
CONSEGUISTE! 

Mostras dificuldade em: Mostras alguma facilidade em: Mostras facilidade em: Mostras muita facilidade em: 

G
/J

/P
N

 

Criar 
*Participar em sequências de habilidades, coreografias, etc; 

*Explorar materiais, espaço, ritmos, música, relações interpessoais, etc. 

COMUNICADOR 

 
INSUFICIENTE 

AINDA NÃO CHEGA… 
SUFICIENTE 

ESTÁS QUASE LÁ! 
BOM 

ESTÁS NO BOM CAMINHO! 
MUITO BOM 
CONSEGUISTE! 

Mostras dificuldade em: Mostras alguma facilidade em: Mostras facilidade em: Mostras muita facilidade em: 

G
/J

/P
N

 Ler 
Ouvir 
Falar 

Escrever 

*Questionar uma situação; 

*Descrever as tuas opções durante a realização de uma tarefa ou abordagem de um problema; 

*Desencadear ações de comunicação verbal e não verbal pluridirecional. 
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COLABORATIVO 
 

INSUFICIENTE 
AINDA NÃO CHEGA… 

SUFICIENTE 
ESTÁS QUASE LÁ! 

BOM 
ESTÁS NO BOM CAMINHO! 

MUITO BOM 
CONSEGUISTE! 

Mostras dificuldade em: 
Mostras alguma facilidade 

em: 
Mostras facilidade em: Mostras muita facilidade em: 

G
/J

/P
N

 Colaborar 
Respeitar 

Ser 
solidário 

*Cooperar com os companheiros na procura do êxito pessoal e do grupo;  

*Aceitar o apoio dos companheiros nos esforços de aperfeiçoamento próprio; 

*Respeitar diferenças de características, crenças ou opiniões; 

*Agir com cordialidade e respeito na relação com os colegas e com os professores; 

*Colaborar na preparação e organização dos materiais. 

 

REFLEXIVO/AUTORREGULADOR 
 

INSUFICIENTE 
AINDA NÃO CHEGA… 

SUFICIENTE 
ESTÁS QUASE LÁ! 

BOM 
ESTÁS NO BOM CAMINHO! 

MUITO BOM 
CONSEGUISTE! 

Mostras dificuldade em: 
Mostras alguma facilidade 

em: 
Mostras facilidade em: Mostras muita facilidade em: 

G
/J

/P
N

 Refletir 
Avaliar 

Autorregular 

*Identificar pontos fracos e fortes das tuas aprendizagens; 

*Utilizar os dados da tua autoavaliação para te envolveres na aprendizagem. 

 

 

 


