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DEPARTAMENTO DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO EDUCAÇÃO FÍSICA 4.º ANO 

Domínios  
Aprendizagens Essenciais 

 

PASEO 
(AC e Descritores) 
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Instrumentos

/Tarefas 
 

Critérios 

Descritores ou níveis de Desempenho / Standards 

A 
Insuficiente 

B  
Suficiente 

C  
Bom  

D  
Muito Bom  

G
IN

Á
ST

IC
A

 

Em percursos diversificados e em combinações, 
realizar as habilidades gímnicas básicas da 
GINÁSTICA, em esquemas ou sequências no solo 
e em aparelhos, encadeando e/ou combinando 
as ações com fluidez e harmonia de movimento. 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 
informado  
(A, B, G, I, J) 
 
Crítico/Analítico e 
Autoavaliador/ 
Heteroavaliador 

35% 

 
Grelhas de 
registo de 
observação 
direta 
 
 
Autoavaliação 
 
 
 
 
Heteroavaliação 

Agilidade/ 
Flexibilidade 

Revela fraca 
agilidade/ 
flexibilidade na 
concretização 
dos exercícios. 

Revela alguma 
agilidade/ 
flexibilidade na 
concretização 
dos exercícios. 

Revela boa 
agilidade/ 
flexibilidade 
na execução 
dos exercícios 

Revela muito 
boa agilidade/ 
flexibilidade na 
concretização 
dos exercícios. 

Orientação 
espacial 

Revela muitas 
dificuldades em 
orientar-se no 
espaço. 

Revela algumas 
dificuldades em 
orientar-se no 
espaço. 

Revela certa 
facilidade em 
orientar-se 
no espaço. 

Revela muita 
facilidade em 
orientar-se no 
espaço. 

JO
G

O
S 

 

Participar nos 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 
em jogos coletivos com bola, jogos de 
perseguição, jogos de oposição e jogos de 
raquete. 

Criativo/ Expressivo  
(A, C, D, J)  
 
Crítico/Analítico e 
Autoavaliador/ 
Heteroavaliador 
 

35% 

Cooperação 

Revela muitas 
dificuldades em 
cooperar com 
os colegas nos 
jogos e 
exercícios. 

Revela algumas 
dificuldades em 
cooperar com 
os colegas nos 
jogos e 
exercícios. 

Revela 
facilidade em 
cooperar com 
os colegas 
nos jogos e 
exercícios. 

Revela muita 
facilidade em 
cooperar com os 
colegas nos 
jogos e 
exercícios. 

Participação 

Revela muitas 
dificuldades em 
participar nas 
atividades 
propostas. 

Revela algumas 
dificuldades em 
participar nas 
atividades 
propostas. 

Revela 
interesse em 
participar nas 
atividades 
propostas. 

Revela muita 
facilidade em 
participar nas 
atividades 
propostas. 

P
ER
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N
A

TU
R

EZ
A

 Escolher e realizar 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. 

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) 
Criativo/ Expressivo  
(A, C, D, J)  
Crítico/Analítico e 
Autoavaliador/ 
Heteroavaliador 

 
 
 
 
30% 

Cumprimento 
de regras 

Revela muitas 
dificuldades em 
respeitar as 
regras 
definidas. 

Cumpre as 
regras definidas 
com algumas 
dificuldades. 

Cumpre as 
regras 
definidas. 

Cumpre 
claramente as 
regras definidas. 

 


