
 

  Agrupamento de Escolas de Sever do Vouga – 161068 
Escola Básica e Secundária de Sever do Vouga – 403015 

 

Critérios Específicos de Avaliação e Perfis de Desempenho 
Educação Física / 3.º ano 

 

Ano Letivo: 2021/2022 
 

 
 

 

 

 

Docentes Responsáveis: Coordenação do 3.º ano 
 

Coordenador de Departamento do 1.ºCEB:  

Graça Fernandes 

 

Critérios de Avaliação de Educação Física– 

3.ºano: 

 

Aprovado em CP: 
 

  2021/2022 2021/10/08 Página 1 de 4 
 

DOMÍNIOS e PONDERAÇÃO 

(TEMAS ORGANIZADORES) 
APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 

 

DESCRITORES DO PERFIL DOS 

ALUNOS/ACPA 

MEIOS DE RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

Ginástica 
 (35%) 

Faz a cambalhota à frente num plano inclinado, terminando com as pernas afastadas e em 

extensão. 

Faz a cambalhota à retaguarda (com apoio e repulsão dos braços na parte final, acabando 

com pernas afastadas e em extensão). 

Lança e recebe o arco na vertical e na horizontal, com uma ou com as duas mãos. 

Lança o arco para a frente, no solo, fazendo-o voltar para trás, seguido de salto para que o 

arco passe por entre as suas pernas, agarrando-o atrás do corpo com uma das mãos. 

Lança e recebe o arco com as duas mãos, no plano horizontal, posicionando-se para ficar 

dentro do arco na receção 

Sobe para pino apoiando as mãos no colchão e os pés num plano vertical, recuando as mãos 

e subindo gradualmente o apoio dos pés, aproximando-se da vertical (mantendo o olhar 

dirigido para as mãos). Regressa à posição inicial pela ação inversa.  

Passa por pino, seguido de cambalhota à frente, partindo da posição de deitado ventral no 

plinto, deslizando para apoio das mãos no colchão (sem avanço dos ombros).  

Salta ao eixo por cima de um companheiro após corrida de balanço e chamada a pés juntos, 

passando com os membros inferiores bem afastados e chegando ao solo em equilíbrio.  

Combina posições de equilíbrio estático, com marcha lateral, para trás e para a frente, e 

«meias-voltas». 

Salta à corda, movimentada pelos companheiros, entrando e saindo sem lhe tocar.  

Rola a bola sobre diferentes superfícies do corpo, controlando o seu movimento pelo 

ajustamento dos segmentos corporais. 

Respeitador da diferença  
(A, B, E, F, H)  
 
Cuidador de si e do outro  
(B, E, F, G)  
 
Questionador e Comunicador  
(A, B, D, E, F, G, H, I, J)  
 
Participativo/Colaborador/ 
Cooperante/Responsável/ 
Autónomo (B, C, D, E, F, G, I, J) 

Rubricas 

Grelhas de 

observação de 

desempenhos 

Listas de verificação 

Auto 

 Heteroavaliação 

Jogos 
 (35%) 

Nos jogos coletivos e individuais com bola, age em conformidade com a situação:  

Passa a bola a um companheiro que esteja liberto, respeitando o limite dos apoios 

estabelecidos. 
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Recebe ativamente a bola com as duas mãos, quando esta lhe é dirigida ou quando a 

intercetar.  

Faz toques de sustentação para o companheiro, com as mãos, antebraços e ou cabeça, 

posicionando-se no ponto de queda da bola, para a devolver. 

Impulsiona uma bola de espuma para a frente e para cima, posicionando-se para a «bater» 

com a outra mão acima do plano da cabeça, e ao nível dos joelhos, numa direção 

determinada. 

Conduz a bola progredindo para a baliza, com pequenos toques da parte interna e externa 

dos pés, mantendo a bola controlada, e remata acertando na baliza. 

Realiza batimentos de bola de espuma com raquete, contra a parede, à esquerda e à direita, 

num plano à frente do corpo, posicionando-se consoante o lado, para devolver a bola após 

um ressalto no solo.  

Recebe e passa a bola a um companheiro, com a parte interna dos pés, progredindo para a 

baliza e remata, acertando na baliza. 

Pontapeia a bola, parada e em movimento, com diferentes partes do pé, após duas ou três 

passadas de balanço, colocando corretamente o apoio, imprimindo à bola uma trajetória 

alta e comprida, na direção de um alvo.  

Mantem a bola no ar, com toques de sustentação com os pés, coxa e ou cabeça, 

posicionando-se de modo a dar continuidade à ação.  

Passa a bola a um companheiro ou remata, de acordo com as posições dos jogadores e cria 

condições favoráveis a estas ações, utilizando fintas de passe ou de remate. 

Cria linhas de passe para receber a bola deslocando-se e utilizando fintas, se necessário.  

Opta por intercetar o passe ou fugir, quando a sua equipa não tem bola, deslocando-se na 

área determinada, com oportunidade, conforme a circulação da bola. 

Lança a bola (tipo ténis) em distância, após curta corrida de balanço e ter «armado» o braço, 

em extensão, à retaguarda. 

Devolve uma bola (tipo ténis) ao companheiro, após bater numa zona à frente do corpo.  

Sustenta a bola/balão com toques de dedos (com as duas mãos acima da cabeça), com 

flexão e extensão de braços e pernas, colocando-se no ponto de queda da bola. 

Cabeceia a bola (com a testa), em posição frontal à baliza, após passe com as mãos (lateral) 

de um companheiro, acertando na baliza.  

 

Nos jogos colectivos e individuais sem bola, age em conformidade com a situação:  

Escolhe e persegue um dos fugitivos para o tocar, utilizando mudanças de direção e 

velocidade, procurando desviá-lo para perto das linhas limites do campo. 

Guarda um fugitivo já apanhado, enquadrando-se para impedir que outros o «salvem».  
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Foge e esquiva-se do «caçador», utilizando mudanças de direção e velocidade, evitando 

colocar-se perto das linhas limites do campo;  

Coordena a sua ação com um companheiro criando situações de superioridade numérica 

para «salvar» um fugitivo «apanhado». 

Salta em comprimento após corrida de balanço e chamada a um pé numa zona, com queda 

na caixa de saltos ou colchão fixo (receção a dois pés).  

Salta em altura após curta corrida de balanço e chamada a um pé, passando o elástico com 

salto de «tesoura», com receção equilibrada.  

Respeita as regras de segurança estabelecidas e a integridade física do parceiro, mesmo à 

custa da sua vantagem.  

Coloca o parceiro fora dos limites de um quadrado ou círculo, puxando-o ou empurrando-o 

diretamente ou em rotação, pelos braços e ou tronco, aproveitando a ação do oponente. 

Evita ser colocado fora do quadrado ou círculo «esquivando-se» às ações do parceiro, 

aproveitando para passar ao ataque. 

Realiza, numa estafeta, o seu percurso rapidamente, entregando e recebendo o testemunho 

em movimento e com segurança.  

 
Percursos na natureza 

 (30%) 

Colabora com a sua equipa interpretando sinais informativos simples (no percurso e no 

mapa), para que esta, acompanhada pelo professor e colaboradores, cumpra um 

percurso na mata, bosque, montanha, etc., combinando as habilidades aprendidas 

anteriormente, mantendo a perceção da direção do ponto de partida e outros pontos de 

referência. 
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DOMÍNIOS e 

PONDERAÇÃO 

ESCALA 

MB BOM SUFICIENTE INSUFICIENTE 

DESCRITORES DE NÍVEIS DE DESEMPENHO DAS APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 

Ginástica 
(35%) 

Realiza com bastante 

facilidade habilidades gímnicas 

básicas em esquemas ou 

sequências no solo e em 

aparelhos, encadeando e ou 

combinando as ações com 

fluidez e harmonia de 

movimento. 

Realiza com facilidade 

habilidades gímnicas básicas em 

esquemas ou sequências no 

solo e em aparelhos, 

encadeando e ou combinando 

as ações com fluidez e harmonia 

de movimento. 

Realiza algumas habilidades 

gímnicas básicas em esquemas 

ou sequências no solo e em 

aparelhos, encadeando e ou 

combinando as ações com 

fluidez e harmonia de 

movimento. 

Revela dificuldades na 

realização de habilidades 

gímnicas básicas em esquemas 

ou sequências no solo e em 

aparelhos, encadeando e ou 

combinando as ações com 

fluidez e harmonia de 

movimento. 

Jogos 
(35%) 

Participa com bastante 

facilidade em jogos, 

realizando habilidades 

básicas e ações técnico-

táticas com oportunidade e 

elevada correção de 

movimentos, cumprindo as 

regras estabelecidas e 

respeitando a integridade 

física dos colegas. 

Participa com facilidade em 

jogos, realizando habilidades 

básicas e ações técnico-táticas 

com oportunidade e correção 

de movimentos, cumprindo as 

regras estabelecidas e 

respeitando a integridade física 

dos colegas. 

Participa em jogos, realizando 

algumas habilidades básicas e 

ações técnico-táticas com 

correção satisfatória de 

movimentos, cumprindo 

algumas regras estabelecidas 

e respeitando a integridade 

física dos colegas.. 

Revela dificuldade em 

participar em jogos e na 

realização de habilidades 

básicas e ações técnico-táticas 

com pouca correção de 

movimentos, desconhecendo 

muitas das regras 

estabelecidas e revelando 

falta de respeito pela 

integridade física dos colegas. 

Percursos na natureza 
 (30%) 

Escolhe e realiza, com 

bastante facilidade, 

habilidades apropriadas em 

percursos na natureza, de 

acordo com as características 

do terreno e os sinais de 

orientação, colaborando com 

os colegas e respeitando as 

regras de segurança e 

preservação do ambiente. 

Escolhe e realiza, com 

facilidade, habilidades 

apropriadas em percursos na 

natureza, de acordo com as 

características do terreno e os 

sinais de orientação, 

colaborando com os colegas e 

respeitando as regras de 

segurança e preservação do 

ambiente. 

Escolhe e realiza algumas 

habilidades apropriadas em 

percursos na natureza, de 

acordo com as características 

do terreno e os sinais de 

orientação, colaborando com 

os colegas e respeitando as 

regras de segurança e 

preservação do ambiente. 

 

Escolhe e realiza, com 

dificuldade, habilidades 

apropriadas em percursos na 

natureza, de acordo com as 

características do terreno e os 

sinais de orientação, 

colaborando com os colegas e 

respeitando as regras de 

segurança e preservação do 

ambiente. 

 


