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Perfis de Desempenho dos Alunos do Ensino Secundário 
 

 
Conhecimentos 

Apreensão dos conteúdos 
disciplinares fundamentais  

 

Educação para a Cidadania  
                                                                  Classificação entre  18 e 20 

Aplica, plenamente, os fundamentos 
das unidades didáticas abordadas, 
revelando sentido analítico/crítico, 
nas situações de avaliação-regulação  
 
Adquire, com facilidade, os 
fundamentos técnicos e táticos, assim 
como os regulamentos fundamentais 
das modalidades desportivas 
abordadas e mobiliza os 
conhecimentos adquiridos em novas 
situações mais complexas  
 
Revela curiosidade e espírito crítico 
nos temas abordados, integrando os 
conhecimentos de modo 
interdisciplinar  
 
Realiza os relatórios e trabalhos 
solicitados, com muito boa 
apresentação e correção da lingua 
portuguesa e das Tic, superando as 
expetativas 

Aplica, plenamente, os critérios de correção na 
execução técnica e no comportamento tático, assim 
como nas exigências regulamentares das tarefas 
propostas para cada uma das atividades desportivas 
 
As habilidades desportivas são dominadas, aplicadas 
com eficiência e transferidas para outros contextos, 
podendo, contudo, surgir alguns erros, em execuções 
motoras não essenciais ou pouco significativas  
 
Conhece e executa com sucesso os processos de 
elevação do nível funcional das capacidades 
condicionais e coordenativas  

Revela elevado empenho nas atividades e 
sentido de responsabilidade  
 
Integra-se, coopera e colabora, estimulando a 
participação no grupo 
 
É sempre assíduo e pontual  
 
Faz-se sempre acompanhar pelo material 
essencial para a realização da aula  
 
Respeita, de forma exemplar, as regras da escola 
e revela um excelente espírito desportivo, 
exercendo influência positiva junto dos colegas  
 
Cumpre sempre as regras básicas de higiene 
pessoal e coletiva 

                                                                   Classificação entre 14 e 17 

Adquire, com evidência, os 
fundamentos técnicos e táticos e os 
regulamentos fundamentais das 
modalidades desportivas abordadas e 
mobiliza os conhecimentos adquiridos 
em novas situações 
 
Revela curiosidade pelos temas 
abordados, evidenciando iniciativa 
própria  
 
Realiza os relatórios e trabalhos 
solicitados, com boa apresentação, 
utilizando a lingua portuguesa e as 
Tic, não revelando dificuldade na sua 
execução  

Aplica, muito satisfatoriamente, os critérios de 
correção na execução técnica e comportamento 
tático e regulamentar das tarefas propostas para cada 
atividade desportiva  
 
As habilidades desportivas são dominadas, e 
conseguem ser já aplicadas com alguma eficiência; 
contudo, surgem pequenos erros em execuções 
motoras essenciais  
 
Conhece e executa a maioria dos processos de 
elevação do nível funcional das capacidades 
condicionais e coordenativas  

Revela bastante interesse e motivação, 
participando nas atividades de forma autónoma 
e voluntária  
 
Integra-se, colabora e estimula a participação no 
grupo  
 
É muito assíduo e pontual 
 
Faz-se acompanhar, quase sempre, pelo material 
essencial para a realização da aula. 
 
Respeita as regras da escola e revela espírito 
desportivo.  
 
Cumpre sempre as regras básicas de higiene 
pessoal e coletiva 
 

                                                                  Classificação entre 10 e 13 

Conhece e aplica, de forma regular, os 
fundamentos técnicos, táticos e os 
regulamentos fundamentais das 
modalidades desportivas abordadas  
 
Revela interesse pela aprendizagem, 
responsabilizando-se pelas tarefas 
atribuídas e evidenciando iniciativa 
própria  
 
Realiza os relatórios e trabalhos 
solicitados, com algum cuidado na 
apresentação, da lingua portuguesa e 
das Tic, revelando pouca dificuldade 
na sua execução  

Aplica, de forma regular, os critérios de correção 
técnica ou de realização tática e regulamentar das 
tarefas propostas, na maioria das atividades 
desportivas  
 
As habilidades desportivas são dominadas no 
essencial, de forma frequente, mas nem sempre 
aplicadas com objetividade, surgindo erros em 
execuções motoras essenciais  
 
Executa alguns dos processos de elevação do nível 
funcional das capacidades condicionais e 
coordenativas  

Revela interesse e motivação, participando 
ativamente nas diferentes atividades 
 
Integra-se e colabora com o grupo facilmente  
 
É assíduo e pontual  
 
Nem sempre se faz acompanhar pelo material 
essencial para a realização da aula, embora o 
faça de forma justificada  
 
Respeita, frequentemente, as regras da escola e 
revela espírito desportivo  
Cumpre com regularidade, as regras básicas de 
higiene pessoal e colectivo 
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                                                                Classificação entre 5 e 9 

Não adquire os conhecimentos 
mínimos, revelando dificuldades na 
aquisição dos fundamentos técnico e 
táticos, assim como dos regulamentos 
fundamentais das modalidades 
desportivas abordadas  
 
Revela pouco interesse pela 
aprendizagem e nem sempre se 
responsabiliza pelas tarefas 
atribuídas, colaborando apenas 
quando solicitado  
 
Realiza os relatórios e trabalhos 
solicitados, revelando pouco cuidado 
na apresentação, demonstrando 
alguma dificuldade na sua execução 
de forma autónoma, exprimindo-se 
com  dificuldade e por escrito na 
lingua portuguesa  e nas Tic. 
 
 

Aplica com dificuldade os critérios de correção 
técnica, comportamento tático e regulamentar das 
tarefas propostas para cada atividade desportiva  
 
As habilidades desportivas são executadas de modo 
imperfeito e sem sucesso, verificando-se ainda erros 
grosseiros em execuções motoras essenciais  
 
Executa com grandes dificuldades alguns dos 
processos de elevação do nível funcional das 
capacidades condicionais e coordenativas  

Revela, de forma insuficiente ou irregular, uma 
participação ativa, motivação e interesse pelas 
atividades 
 
Integra-se e colabora com os colegas, com 
dificuldade  
 
É pouco assíduo e pontual  
 
Faz-se acompanhar pelo material essencial para a 
realização da aula, de forma irregular e 
injustificada  
 
Respeita e acata com dificuldade as regras da 
escola e revela, por vezes, uma conduta anti-
desportiva 
Nem sempre cumpre as regras básicas de higiene 
pessoal e coletiva 

Classificação entre 0 e 5 

Não conhece os fundamentos 
técnicos e táticos, nem os 
regulamentos fundamentais das 
modalidades desportivas abordadas 
  
Manifesta desinteresse pela 
aprendizagem, não participando nas 
tarefas, quer na aula quer em casa  
 
Exprime-se com dificuldade, 
oralmente e por escrito, fazendo-o 
apenas quando solicitado 
 
Não realiza ou realiza os relatórios e 
trabalhos solicitados, sem qualquer 
cuidado na apresentação, revelando 
grande dificuldade na sua execução, 
cumprimento de prazos, na lingua 
portuguesa e nas Tic.  
 

Nunca aplica os critérios de correção na execução 
técnica e no comportamento tático das tarefas 
propostas para cada atividade desportiva  
 
Não executa as habilidades desportivas ou as mesmas 
são executadas apenas com ajuda, não sendo 
executadas autonomamente  
 
Não executa quaisquer processos de elevação do nível 
funcional das capacidades condicionais e 
coordenativas  

Não revela ou revela uma fraca participação 
ativa, motivação e interesse pelas atividades 
 
Não se integra ou integra-se com dificuldade, não 
colaborando com os companheiros por iniciativa 
própria  
 
É muito pouco assíduo e pontual  
 
Não se faz acompanhar, quase sempre, pelo 
material essencial para a realização da aula e de 
forma injustificada  
 
Não respeita as regras e revela uma conduta 
antidesportiva  
 
Não cumpre as regras básicas de higiene pessoal 
e coletiva 

 

 

 

 

 

Nota: Esta secção só se aplica aos alunos do Ensino Secundário. Os perfis dos alunos abrangidos pela 

modalidade de educação especial, constam do seu programa educativo individual (PEI) 
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Actividades Físicas: 
 
 

  Anos 

 

10ºAno 

 

11ºAno 12ºAno 

 Perfil 

6 Níveis: 

5 Introdução e 1 Elementar 

6 Níveis: 

4 Introdução e  

2 Elementar 

6 Níveis: 

3 Introdução e 

3 Elementar 

 

 

Norma 

2 níveis em duas matérias do 

Subdomínio JDC 

1 nível em uma matéria do 

Subdomínio GIN 

1 nível em uma matéria do 

Subdomínio DANÇA 

2 níveis em 2 matérias dos 

restantes Subdomínios, cada uma 

de Subdomínios diferentes 

2 nível em duas matérias do Subdomínio 

JDC 

1 nível em uma matéria do Subdomínio 

GIN ou Subdomínio ATL 

1 nível em uma matéria do Subdomínio 

DANÇA 

2 níveis em 2 matérias dos restantes 

Subdomínios, cada uma de Subdomínios 

diferentes 

2 níveis em duas matérias do Subdomínio 

JDC 

1 nível em uma matéria do Subdomínio 

GIN ou Subdomínio ATL 

1 nível em uma matéria do Subdomínio 

DANÇA 

2 níveis em 2 matérias dos restantes 

Subdomínios, cada uma de Subdomínios 

diferentes 

 

 

Aptidão Física: 

Anos 
10º Ano 11º Ano 12º Ano 

 
Perfil 

Demonstra capacidades em testes de Resistência  Aeróbia e testes de Aptidão Muscular adequadas às 

normas da aptidão física representativa da Saúde, para a sua idade. 
Norma Encontra-se na Zona Saudável de Aptidão Física (ZSAF – FitEscola)  para a sua idade  nos testes: 

 

-Aptidão aeróbia: 

 (vai-vêm; corrida da milha).  

 

-Flexibilidade  

  (de pernas e ombros) 

 

-Força 

  (Abdominal,  Extensão de braços, Impulsão Horizontal e  Vertical) 
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Conhecimentos: 

 

Ano 10ºAno 

8ºAno 

11º e 12º Ano 

Perfil 

a) Relaciona Aptidão Física e Saúde e identifica os factores 

associados a um estilo de vida saudável, nomeadamente o 

desenvolvimento das capacidades motoras, a composição corporal, a 

alimentação, o repouso, a higiene, afectividade e a qualidade do meio 

ambiente. 

 

b) Interpreta a dimensão sociocultural dos desportos e da actividade 

física na actualidade e ao longo dos tempos, identificando fenómenos 

associados a limitações e possibilidades de prática dos desportos e 

das actividades físicas, tais como: o sedentarismo e a evolução 

tecnológica, a poluição, o urbanismo e a industrialização, 

relacionando-os com a evolução das sociedades. 

a) Conhece e utiliza os métodos e meios de treino mais 

adequados ao desenvolvimento ou manutenção das 

diversas capacidades motoras, de acordo com a sua aptidão 

actual e o estilo de vida, cuidando a dosificação da 

intensidade e duração do esforço, respeitando em todas as 

situações os princípios básicos do treino. 

 

b) Analisa criticamente aspectos gerais da ética na 

participação nas AFD, relacionando os interesses sociais, 

económicos, políticos e outros com algumas das suas 

“perversões”, nomeadamente: 

abandono precoces; 

 

atletas) vs espírito 

desportivo; 

 

 

 
Norma 

 

Norma 

O aluno realiza trabalho de grupo e/ou prova escrita individual sobre o conteúdo dos trabalhos de grupo. 
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DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  EExxpprreessssõõeess  --  ÁÁrreeaa  DDiisscciipplliinnaarr  ddee  EEdduuccaaççããoo  FFííssiiccaa  

  

EENNSSIINNOO  SSEECCUUNNDDÁÁRRIIOO    

1100ºº  1111ºº  1122ºº  

  

AATTIIVVIIDDAADDEESS    FFÍÍSSIICCAASS::  

((1188--2200))  44ii++22ee  ((1188--2200))  44ii++22ee  ((1188--2200))  33ii++33ee  

((1144--1177))  55ii++11ee  ((1144--1177))  55ii++11ee  ((1144--1177))  44ii++22ee  

((1100--1133))  66ii  ((1100--1133))  66ii  ((1100--1133))  55ii++11ee  

((00--99))  55ii  oouu  mmeennooss  ((00--99))  55ii  oouu  mmeennooss  ((00--99))  66ii  oouu  mmeennooss  

  

AAPPTTIIDDÃÃOO  FFÍÍSSIICCAA::  

((1188--2200))  
((ZZSSAAFF))  

77  TTeesstteess    
((1188--2200))  

((ZZSSAAFF))  

77  TTeesstteess    
((1188--2200))  

((ZZSSAAFF))  

77  TTeesstteess    

((1144--1177))  55  //  66  TTeesstteess  ((1144--1177))  55  //  66  TTeesstteess  ((1144--1177))  55  //  66  TTeesstteess  

((1100--1133))  33  //  44  TTeesstteess  ((1100--1133))  33  //  44  TTeesstteess  ((1100--1133))  33  //  44  TTeesstteess  

((00--99))  AAttéé  33  TTeesstteess  ((00--99))  AAttéé  33  TTeesstteess  ((00--99))  AAttéé  33  TTeesstteess  

  

  

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS::  

((00--2200))  

--TTeesstteess  

--FFiicchhaass    

--TTrraabbaallhhooss  

((00--2200))  

--TTeesstteess  

--FFiicchhaass    

--TTrraabbaallhhooss  

((00--2200))  

--TTeesstteess  

--FFiicchhaass    

--TTrraabbaallhhooss  

  

  

  

NNBB::  IInnssttrruummeennttooss  ddee  rreeggiissttoo//  FFiicchhaass  //  GGrreellhhaass  ddaass  vváárriiaass  mmaattéérriiaass  


