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Desempenho por Domínios – EDUCAÇÃO FÍSICA – 2.º e 3.º CICLO 

DOMÍNIOS 
CRITÉRIOS 
GERAIS DE 
AVALIAÇÃO 

DESCRITORES 

MUITO INSUFICIENTE INSUFICIENTE SUFICIENTE BOM MUITO BOM 

ATIVIDADES 
FÍSICAS 

 
✓ Uso do 

Conhecimento 
 
 
✓ Resolução de 

problemas 
 
 
✓ Comunicação 
 
 
✓ Interação 

 

Não realiza a maioria 

das componentes 

críticas dos gestos 

técnicos específicos das 

modalidades; 

Não consegue aplicar os 

conceitos abordados. 

 

Realiza com dificuldade 

algumas das 

componentes críticas 

dos gestos técnicos 

específicos das 

modalidades; 

Só consegue aplicar os 

conceitos abordados em 

situações muito simples 

e idênticas às 

propostas. 

Realiza as componentes 

críticas essenciais dos 

gestos técnicos 

específicos das 

modalidades; 

Compreende 

satisfatoriamente os 

conceitos abordados e 

aplica-os em situações 

novas, mas de simples 

solução. 

- Realiza corretamente 

a maioria das 

componentes críticas 

dos gestos técnicos 

específicos das 

modalidades; 

- Compreende os 

conceitos abordados e 

aplica-os em situações 

novas. 

Realiza corretamente 

todas as componentes 

críticas dos gestos 

técnicos específicos das 

modalidades; 

Compreende os 

conceitos abordados e 

aplica-os em situações 

novas, ainda que 

complexas. 

APTIDÃO FÍSICA 

Apresenta dificuldades na 

realização dos testes de 

condição física da bateria 

FitEscola não conseguindo 

alcançar a Zona Saudável 

em qualquer teste. 

Apresenta dificuldades na 

realização de grande 

parte dos testes de 

condição física da bateria 

FitEscola não conseguindo 

alcançar a Zona Saudável. 

Apresenta dificuldades na 

realização de alguns dos 

testes de condição física 

da bateria FitEscola não 

conseguindo alcançar a 

Zona Saudável. 

Apresenta facilidade na 

realização de quase todos 

os testes de condição 

física da bateria 

FitEscola, conseguindo 

alcançar a Zona Saudável 

em quase todos os testes. 

Revela total facilidade na 

realização dos testes de 

condição física da bateria 

FitEscola alcançando a 

Zona Saudável em todos 

os testes. 

CONHECIMENTOS 

Revela total falta de 

conhecimentos em 

relação às capacidades 

físicas bem como a 

fatores associados a 

estilos de vida 

saudáveis. 

 

Revela alguma falta de 

conhecimentos em 

relação às capacidades 

físicas bem como a 

fatores associados a 

estilos de vida 

saudáveis. 

Revela conhecimentos 

em relação às 

capacidades físicas bem 

como a fatores 

associados a estilos de 

vida saudáveis. 

 

Revela muitos 

conhecimentos em 

relação às capacidades 

físicas bem como a 

fatores associados a 

estilos de vida 

saudáveis. 

Revela um total 

conhecimento das 

capacidades físicas bem 

como a fatores 

associados a estilos de 

vida saudáveis. 

 
 


