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Ana Carolina Tavares – nº2 
 

 O que atingiste no 2º Período O que deves atingir até ao final do 3º Período 

Área das Atitudes e Valores 

Apreciação: deves ser mais participativa 
nas tarefas. Revelas um bom 
comportamento. 

- revelaste bom empenho em algumas matérias, cumprimento 

das regras, respeito pelos colegas, sendo um óptimo exemplo 
a seguir  

- manteres o comportamento como até agora; 

- ser mais participativa e ativa nas atividades propostas. 

 

 O que atingiste no 2º Período O que deves atingir até ao final do 3º Período 

Área dos Conhecimentos - no teste de avaliação tiveste Bom  - manteres o caderno diário atualizado, estares atenta e 
participares nas aulas; 
- empenhares-te no teste de avaliação para que consigas 
uma classificação superior. 

 

Área da Aptidão Física Nível Diagnóstico 
(nível no 1º Período) 

Nível Prognóstico 
(nível que deves atingir até ao 

final do ano) 

O que deves atingir até ao final do 
ano 

Flexibilidade Fora da Zona Saudável (22) cm Dentro da Zona Saudável - Realizar o teste de senta e alcança entre 
25 e 31 centímetros  

Força Inferior Parte do Elementar (1,27) m Elementar - Realizar um salto superior a 1,33m 

Força Média Elementar (24) 
 
Dentro da Zona Saudável (24) 

Parte do avançado 
 
Dentro da Zona Saudável 

- Realizar mais de 27 abdominais em um 
minuto 
- Realizar entre 18 a 29 abdominais de 
acordo com a cadência 

Força Superior Parte do Introdutório (1) 
 

Fora da Zona Saudável (1) 

Introdutório 
 

Dentro da Zona Saudável 
 

- Realizar mais de 3 extensões de braços 
em um minuto 

- Realizar entre 7 a 12 extensões de 
braços correctas de acordo com a 
cadência   

Resistência Introdutório (730) m 
 
Dentro da Zona Saudável (20) 

Parte do Elementar 
 
Dentro da Zona Saudável 

- Realizar mais de 971m no campo em 8 
minutos 
- Realizar, entre 15 e 40 percursos no 
teste do Vaivém 

Velocidade Dentro da Zona Saudável (7,72) 
 
Parte do Elementar 

Dentro da Zona Saudável 
 
Elementar 

 
- Realizar a corrida de velocidade de 40 
abaixo 7,16  segundos 
 

 

Área das Atividades Físicas Nível 
Diagnóstico 

(nível no 

1ºPeríodo) 

Nível Prognóstico 
(nível que deves 

atingir até ao final 

do ano letivo) 

O que deves atingir até ao final do ano. 

Andebol 
 
Apreciação: 
Deves empenhar-te mais, ser mais ativa, 
tentando melhorar as prestações. Aplica-
te mais na aprendizagem do drible, da 
receção, do passe, do controlo da bola e 
mais dinâmica no jogo. 
 

 
 
 
 
Parte 
Introdutório 

 
 
 
 
Introdutório 

Em situação de jogo 5x5 (4+1): 
- Pega da bola e armação do braço (braço elevado a 90º) 
- Desmarcação (criação de linhas de passe) 
- Remate em salto (remate com elevação do solo) 
- Ocupação equilibrada dos espaços (colocação vantajosa consoante o posicionamento 
do adversário) 
- Tenta interceptar a bola, colocando-se numa posição diagonal de defesa, para intervir 
na linha de passe do adversário. 
- Impede ou dificulta a progressão em drible, o passe e o remate, colocando-se entre a 
bola e a baliza na defesa do jogador com bola. 
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Basquetebol 
 
Apreciação: 
deves empenhar-te mais, ser mais ativa, 
tentando melhorar as prestações. Aplica-
te mais na aprendizagem do drible, da 
receção, do passe, do controlo da bola e 
mais dinâmica no jogo. 

 
 
 
Parte 
Introdutório 

 
 
 
Parte do Elementar 

Em situação de jogo 5X5: 
- Preocupação trapézio ofensivo (situação ofensiva, após passe, corta para o cesto) 
- Posição facial ao cesto (enquadramento) 
- Desmarcação (criação de linhas de passe) 
- Lança a curta distância (opta por lançar o mais próximo do cesto possível – passada) 
- Ocupação equilibrada dos espaços (amplitude e profundidade ofensiva)  

Futebol 
 
Apreciação: 
Deves empenhar-te mais, ser mais ativa, 
tentando melhorar as prestações. Aplica-
te mais na aprendizagem na receção e 
passe, no controlo da bola e mais 
dinâmica no jogo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Introdutório 

 
 
 
 
 
 
Parte do Elementar 

Recebe a bola, controlando-a e enquadra-se ofensivamente, simula e/ou finta, se 
necessário, para se libertar da marcação, optando conforme a leitura da situação: 
Remata, se tem a baliza ao seu alcance. 
Passa a um companheiro em desmarcação para a baliza, ou em apoio, combinando o 
passe à sua própria desmarcação. 
Conduz a bola, de preferência em progressão ou penetração para rematar ou passar. 
Desmarca-se utilizando fintas e mudanças de direcção, para oferecer linhas de passe na 
direcção da baliza e ou de apoio (de acordo com a movimentação geral), garantindo a 
largura e a profundidade do ataque. 
Aclara o espaço de penetração do jogador com bola e/ou dos companheiros em 
desmarcação para a baliza. 
Logo que perde a posse da bola (defesa), marca o seu atacante, procurando dificultar a 
acção ofensiva. 
Como guarda-redes, enquadra-se com a bola para impedir o golo. 

Atletismo 
 
Apreciação: 
revelas bom 
empenho 
mas 
trabalha 
mais para 
melhorar. 
Aplica os 
aspetos 
técnicos que 
te vou 
indicando. 
 
 

Corridas Parte 
Introdutório 

Parte Elementar - Efectua uma corrida de velocidade (40 m), com partida de pé ou de tacos.  
- Efectua uma corrida de estafetas de 4 x 60 m, recebendo o testemunho em 
movimento, na zona de transmissão e entregando-o, após sinal sonoro, com segurança 
e sem acentuada desaceleração. 
- Efectua uma corrida de barreiras com partida de pé ou de  tacos. 

Saltos Parte 
Introdutório  

Parte Elementar - Salta em comprimento com a técnica de voo na passada, com corrida de balanço de 
oito a doze passadas e impulsão na tábua de chamada. Aumenta a cadência nas últimas 
passadas para realizar uma impulsão eficaz, mantendo o tronco direito. “Puxa” a perna 
de impulsão para junto da perna livre na fase descendente do voo, tocando o solo o 
mais longe possível, com flexão do tronco à frente. 
- Salta em altura com técnica de Tesoura, com cinco a oito passadas de balanço, sendo 
as últimas três/quatro em curva. 

Lançamentos Parte 
Introdutório 

Parte Elementar - Lança a bola (tipo hóquei), com quatro a sete passadas de balanço em aceleração 
progressiva.  
- Lança o peso de 3 kg/4 kg, de costas (duplo apoio) e sem balanço, num círculo de 
lançamentos.   

Dança  
Apreciação: és muito empenhada e 
participativa. Estás no bom caminho.  

 Introdutório Merengue e Chachacha: 
- Interpreta a música, dominando os tempos musicais 
- Identifica as figuras da Dança com correcção  
- Coordena os ritmos musicais com as figuras da Dança 
- Demonstra expressividade e ritmicidade corporal 
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Ana Domingos, nº3 
 

 O que atingiste no 2º Período O que deves atingir até ao final do 3º Período 

Área das Atitudes e Valores 
Apreciação: deves ser mais participativa 
nas tarefas. Por vezes não estás com 
atenção porque estás na conversa com 
colegas sobre assuntos fora do contexto 
da aula. 

- revelaste bom empenho em algumas matérias 
(conhecimentos), cumpres as regras, com exceção das 
conversas 
  

- deves moderar as tuas conversas com os colegas, que te 
levam à distração; 
- ser mais participativa e ativa nas atividades propostas. 

 

 O que atingiste no 2º Período O que deves atingir até ao final do 3º Período 

Área dos Conhecimentos - no teste de avaliação tiveste Bom - manteres o caderno diário atualizado, estares atenta e 
participares nas aulas; 
- empenhares-te no teste de avaliação para que consigas 
uma classificação superior. 

 

Área da Aptidão Física Nível Diagnóstico 
(nível no 1º Período) 

Nível Prognóstico 
(nível que deves atingir até ao 

final do ano) 

O que deves atingir até ao final do 
ano 

Flexibilidade Não fizeste Dentro da Zona Saudável - Realizar o teste de senta e alcança entre 
25 e 31 centímetros  

Força Inferior Parte do Elementar (1,46) m Elementar - Realizar um salto superior a 1,33m 

Força Média Parte Elementar (20) 
 
Dentro da Zona Saudável (41) 

Elementar 
 
Dentro da Zona Saudável 

- Realizar mais de 27 abdominais em um 
minuto 
- Realizar entre 18 a 29 abdominais de 
acordo com a cadência 

Força Superior Parte do Introdutório (1) 
 
Fora da Zona Saudável (1) 

Introdutório 
 
Dentro da Zona Saudável 
 

- Realizar mais de 3 extensões de braços 
em um minuto 
- Realizar entre 7 a 12 extensões de 
braços correctas de acordo com a 
cadência   

Resistência Elementar (1150) m 
 
Dentro da Zona Saudável (17) 

Parte do Avançado 
 
Dentro da Zona Saudável 

- Realizar acima de 1421m no campo em 
8 minutos 
- Realizar, entre 15 e 40 percursos no 
teste do Vaivém 

Velocidade Dentro da Zona Saudável 
 
Parte Elementar (7,81) s 

Dentro da Zona Saudável 
 
Elementar 

 
- Realizar a corrida de velocidade de 40 
abaixo de 7,16 s 

 

Área das Atividades Físicas Nível 
Diagnóstico 

(nível no 
1ºPeríodo) 

Nível Prognóstico 
(nível que deves 

atingir até ao final 
do ano letivo) 

O que deves atingir até ao final do ano. 

Andebol 
 
Apreciação: 
Deves empenhar-te mais, ser mais ativa, 
tentando melhorar as prestações. Aplica-
te mais na aprendizagem do drible, da 
receção, do passe, do controlo da bola e 

Parte 
Introdutório 

Introdutório Em situação de jogo 5x5 (4+1): 
- Pega da bola e armação do braço (braço elevado a 90º) 
- Desmarcação (criação de linhas de passe) 
- Remate em salto (remate com elevação do solo) 
- Ocupação equilibrada dos espaços (colocação vantajosa consoante o posicionamento 
do adversário) 
- Tenta interceptar a bola, colocando-se numa posição diagonal de defesa, para intervir 
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mais dinâmica no jogo. 
 

na linha de passe do adversário. 
- Impede ou dificulta a progressão em drible, o passe e o remate, colocando-se entre a 
bola e a baliza na defesa do jogador com bola. 

Basquetebol 

 
Apreciação: 
deves empenhar-te mais, ser mais ativa, 
tentando melhorar as prestações. Aplica-
te mais na aprendizagem do drible, da 
receção, do passe, do controlo da bola e 
mais dinâmica no jogo. 

Parte 

Introdutório 

Parte do Elementar Em situação de jogo 5X5: 

- Preocupação trapézio ofensivo (situação ofensiva, após passe, corta para o cesto) 
- Posição facial ao cesto (enquadramento) 
- Desmarcação (criação de linhas de passe) 
- Lança a curta distância (opta por lançar o mais próximo do cesto possível – passada) 
- Ocupação equilibrada dos espaços (amplitude e profundidade ofensiva)  

Futebol 
 
Apreciação: 
Deves empenhar-te mais, ser mais ativa, 
tentando melhorar as prestações. Aplica-
te mais na aprendizagem na receção e 
passe, no controlo da bola e mais 
dinâmica no jogo. 
 
 

Introdutório Parte do Elementar Recebe a bola, controlando-a e enquadra-se ofensivamente, simula e/ou finta, se 
necessário, para se libertar da marcação, optando conforme a leitura da situação: 
Remata, se tem a baliza ao seu alcance. 
Passa a um companheiro em desmarcação para a baliza, ou em apoio, combinando o 
passe à sua própria desmarcação. 
Conduz a bola, de preferência em progressão ou penetração para rematar ou passar. 
Desmarca-se utilizando fintas e mudanças de direcção, para oferecer linhas de passe na 
direcção da baliza e ou de apoio (de acordo com a movimentação geral), garantindo a 
largura e a profundidade do ataque. 
Aclara o espaço de penetração do jogador com bola e/ou dos companheiros em 
desmarcação para a baliza. 
Logo que perde a posse da bola (defesa), marca o seu atacante, procurando dificultar a 
acção ofensiva. 
Como guarda-redes, enquadra-se com a bola para impedir o golo. 

Atletismo 
 
Apreciação: 
revelas bom 
empenho 
mas 
trabalha 
mais para 
melhorar. 

Aplica os 
aspetos 
técnicos que 
te vou 
indicando. 
 
 

Corridas Parte 
Introdutório 

Parte Elementar - Efectua uma corrida de velocidade (40 m), com partida de pé ou de tacos.  
- Efectua uma corrida de estafetas de 4 x 60 m, recebendo o testemunho em 
movimento, na zona de transmissão e entregando-o, após sinal sonoro, com segurança 
e sem acentuada desaceleração. 
- Efectua uma corrida de barreiras com partida de pé ou de  tacos. 

Saltos Parte 
Introdutório  

Parte Elementar - Salta em comprimento com a técnica de voo na passada, com corrida de balanço de 
oito a doze passadas e impulsão na tábua de chamada. Aumenta a cadência nas últimas 
passadas para realizar uma impulsão eficaz, mantendo o tronco direito. “Puxa” a perna 
de impulsão para junto da perna livre na fase descendente do voo, tocando o solo o 
mais longe possível, com flexão do tronco à frente. 
- Salta em altura com técnica de Tesoura, com cinco a oito passadas de balanço, sendo 
as últimas três/quatro em curva. 

Lançamentos Parte 
Introdutório 

Parte Elementar - Lança a bola (tipo hóquei), com quatro a sete passadas de balanço em aceleração 
progressiva.  
- Lança o peso de 3 kg/4 kg, de costas (duplo apoio) e sem balanço, num círculo de 
lançamentos.   

Dança  
Apreciação: és muito empenhada e 
participativa. Estás no bom caminho.  

 Introdutório Merengue e Chachacha: 
- Interpreta a música, dominando os tempos musicais 
- Identifica as figuras da Dança com correcção  
- Coordena os ritmos musicais com as figuras da Dança 
- Demonstra expressividade e ritmicidade corporal 
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Bruno Pandas, nº4 
 

 O que atingiste no 2º Período O que deves atingir até ao final do 3º Período 

Área das Atitudes e Valores 

Apreciação: revelas muito empenho nas 
tarefas. Deves ter mais calma para não 
te irritares com os colegas. 

- revelaste bom empenho em algumas matérias (desportos 

coletivos e atletismo) cumpriste as regras. 
  

- deves ter mais calma e divertires-te nas aulas; 

- continua empenhado e participativo para melhorares as 
tuas prestações. 

 

 O que atingiste no 2º Período O que deves atingir até ao final do 3º Período 

Área dos Conhecimentos - no teste de avaliação tiveste Satisfaz  - manteres o caderno diário atualizado, estares atento e 
participares nas aulas; 
- empenhares-te no teste de avaliação para que consigas 
uma classificação superior. 

 

Área da Aptidão Física Nível Diagnóstico 
(nível no 1º Período) 

Nível Prognóstico 
(nível que deves atingir até ao 

final do ano) 

O que deves atingir até ao final do 
ano 

Flexibilidade Fora da Zona Saudável (10) cm Dentro da Zona Saudável - Realizar o teste de senta e alcança entre 
20 e 26 centímetros  

Força Inferior Parte do Elementar (1,48) m Elementar - Realizar um salto superior a 1,56m 

Força Média Parte Elementar (26) 
 
Fora da Zona Saudável (10) 

Elementar 
 
Dentro da Zona Saudável 

- Realizar mais de 30 abdominais em um 
minuto 
- Realizar entre 18 a 33 abdominais de 
acordo com a cadência 

Força Superior Introdutório(3) 
 

Fora da Zona Saudável (5) 

Parte do Elementar 
 

Dentro da Zona Saudável 
 

- Realizar mais de 8 extensões de braços 
em um minuto 

- Realizar entre 10 a 17 extensões de 
braços correctas de acordo com a 
cadência   

Resistência Parte do Introdutório (1040) m 
 
Dentro da Zona Saudável (25) 

Introdutório 
 
Dentro da Zona Saudável 

- Realizar, entre 1101 m no campo em 8 
minutos 
- Realizar, entre 18 e 68 percursos no 
teste do Vaivém 

Velocidade Fora da Zona Saudável 
 
Introdutório (8,04)s 

Dentro da Zona Saudável 
 
Parte do Elementar 

 
- Realizar a corrida de velocidade de 40 
metros abaixo de 7,34 s 

 

Área das Atividades Físicas Nível 
Diagnóstico 

(nível no 
1ºPeríodo) 

Nível Prognóstico 
(nível que deves 

atingir até ao final 
do ano letivo) 

O que deves atingir até ao final do ano. 

Andebol 
 
Apreciação: 
Deves empenhar-te mais para melhorar 
as prestações. Aplica-te mais na 
aprendizagem do drible, da receção, do 
passe, do controlo da bola, no remate. No 
jogo desmarca-te, defende, passa e 
remata com oportunidade.  
 

Parte 
Introdutório 

Introdutório Em situação de jogo 5x5 (4+1): 
- Pega da bola e armação do braço (braço elevado a 90º) 
- Desmarcação (criação de linhas de passe) 
- Remate em salto (remate com elevação do solo) 
- Ocupação equilibrada dos espaços (colocação vantajosa consoante o posicionamento 
do adversário) 
- Tenta interceptar a bola, colocando-se numa posição diagonal de defesa, para intervir 
na linha de passe do adversário. 
- Impede ou dificulta a progressão em drible, o passe e o remate, colocando-se entre a 
bola e a baliza na defesa do jogador com bola. 
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Basquetebol 
 
Apreciação: 
Deves empenhar-te mais para melhorar 
as prestações. Aplica-te mais na 
aprendizagem do drible, da receção, do 
passe, do controlo da bola, no 
lançamento. No jogo desmarca-te, 
defende, passa e lançacom oportunidade.  

Parte 
Introdutório 

Parte do Elementar Em situação de jogo 5X5: 
- Preocupação trapézio ofensivo (situação ofensiva, após passe, corta para o cesto) 
- Posição facial ao cesto (enquadramento) 
- Desmarcação (criação de linhas de passe) 
- Lança a curta distância (opta por lançar o mais próximo do cesto possível – passada) 
- Ocupação equilibrada dos espaços (amplitude e profundidade ofensiva)  

Futebol 
 
Apreciação: 
És muito empenhado, tens bom domínio 
da bola, rematas com facilidade. Deves 
trabalhar mais os aspetos do ataque e da 
defesa, seja individual, seja coletiva. 
 
 

Introdutório Parte do Elementar Recebe a bola, controlando-a e enquadra-se ofensivamente, simula e/ou finta, se 
necessário, para se libertar da marcação, optando conforme a leitura da situação: 
Remata, se tem a baliza ao seu alcance. 
Passa a um companheiro em desmarcação para a baliza, ou em apoio, combinando o 
passe à sua própria desmarcação. 
Conduz a bola, de preferência em progressão ou penetração para rematar ou passar. 
Desmarca-se utilizando fintas e mudanças de direcção, para oferecer linhas de passe na 
direcção da baliza e ou de apoio (de acordo com a movimentação geral), garantindo a 
largura e a profundidade do ataque. 
Aclara o espaço de penetração do jogador com bola e/ou dos companheiros em 
desmarcação para a baliza. 
Logo que perde a posse da bola (defesa), marca o seu atacante, procurando dificultar a 
acção ofensiva. 
Como guarda-redes, enquadra-se com a bola para impedir o golo. 

Atletismo 
 
Apreciação: 
revelas bom 
empenho 
mas 
trabalha 
mais para 
melhorar. 
Aplica os 
aspetos 
técnicos que 
te vou 
indicando. 
 
 

Corridas Parte 
Introdutório 

Parte Elementar - Efectua uma corrida de velocidade (40 m), com partida de pé ou de tacos.  
- Efectua uma corrida de estafetas de 4 x 60 m, recebendo o testemunho em 
movimento, na zona de transmissão e entregando-o, após sinal sonoro, com segurança 
e sem acentuada desaceleração. 
- Efectua uma corrida de barreiras com partida de pé ou de  tacos. 

Saltos Parte 
Introdutório  

Parte Elementar - Salta em comprimento com a técnica de voo na passada, com corrida de balanço de 
oito a doze passadas e impulsão na tábua de chamada. Aumenta a cadência nas últimas 
passadas para realizar uma impulsão eficaz, mantendo o tronco direito. “Puxa” a perna 
de impulsão para junto da perna livre na fase descendente do voo, tocando o solo o 
mais longe possível, com flexão do tronco à frente. 
- Salta em altura com técnica de Tesoura, com cinco a oito passadas de balanço, sendo 

as últimas três/quatro em curva. 

Lançamentos Parte 
Introdutório 

Parte Elementar - Lança a bola (tipo hóquei), com quatro a sete passadas de balanço em aceleração 
progressiva.  
- Lança o peso de 3 kg/4 kg, de costas (duplo apoio) e sem balanço, num círculo de 
lançamentos.   

Dança  
Apreciação: demonstraste grande 
timidez. Solta-te porque sei que sabes 
dançar.  

 Introdutório Saudação e Merengue: 
- Interpreta a música, dominando os tempos musicais 
- Identifica as figuras da Dança com correcção  
- Coordena os ritmos musicais com as figuras da Dança 
- Demonstra expressividade e ritmicidade corporal 
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Carlos Costa, nº5 
 

 O que atingiste no 2º Período O que deves atingir até ao final do 3º Período 

Área das Atitudes e Valores 

Apreciação: revelas pouco empenho 
quando não gostas da matéria, mas tens 
melhorado esse aspeto. Falhas em 
algumas regras, deves chegar a horas. 

- revelaste algum empenho, cumpriste algumas regras. Mas 

melhoraste ao longo do período letivo. 
  

- deves ter mais calma e divertires-te nas aulas; 

- deves pensar que todas as matérias têm de ser aprendidas 
e não apenas as que te interessam mais; 
- empenha-te mais e participa para melhorares as tuas 
prestações. 

 

 O que atingiste no 2º Período O que deves atingir até ao final do 3º Período 

Área dos Conhecimentos - no teste de avaliação tiveste Suficiente - manteres o caderno diário atualizado, estares atento e 
participares nas aulas; 
- empenhares-te no teste de avaliação para que consigas 
uma classificação superior. 

 

Área da Aptidão Física Nível Diagnóstico 
(nível no 1º Período) 

Nível Prognóstico 
(nível que deves atingir até ao 

final do ano) 

O que deves atingir até ao final do 
ano 

Flexibilidade Fora da Zona Saudável (12) cm Dentro da Zona Saudável - Realizar o teste de senta e alcança entre 
20 e 26 centímetros  

Força Inferior Elementar (1.56) m Parte do Avançado - Realizar um salto superior a 1,81m 

Força Média Parte Elementar (21) 
 
Fora da Zona Saudável (13) 

 Elementar 
 
Dentro da Zona Saudável 

- Realizar mais de 30 abdominais em um 
minuto 
- Realizar entre 18 a 33 abdominais de 
acordo com a cadência 

Força Superior Introdutório (2) 

 
Fora da Zona Saudável (4) 

Parte do Elementar 

 
Dentro da Zona Saudável 
 

- Realizar mais de 8 extensões de braços 

em um minuto 
- Realizar entre 10 a 17 extensões de 
braços correctas de acordo com a 
cadência   

Resistência Parte do Elementar (1350) m 
 
Dentro da Zona Saudável (45) 

Elementar 
 
Dentro da Zona Saudável 

- Realizar acima de 1596m no campo em 
8 minutos 
- Realizar, entre 40 e  80 percursos no 
teste do Vaivém 

Velocidade Dentro da Zona Saudável 
 
Elementar (6.71) s 

Dentro da Zona Saudável 
 
Parte do Avançado 

 
- Realizar a corrida de velocidade de 40 
metros abaixo de 6,01 segundos 

 

Área das Atividades Físicas Nível 
Diagnóstico 

(nível no 

1ºPeríodo) 

Nível Prognóstico 
(nível que deves 

atingir até ao final 

do ano letivo) 

O que deves atingir até ao final do ano. 

Andebol 
 
Apreciação: 
Deves empenhar-te mais para melhorar 
as prestações. Aplica-te mais na 
aprendizagem do drible, da receção, do 
passe, do controlo da bola, no remate. No 
jogo desmarca-te, defende, passa e 
remata com oportunidade.  
 

Parte 
Introdutório 

Introdutório Em situação de jogo 5x5 (4+1): 
- Pega da bola e armação do braço (braço elevado a 90º) 
- Desmarcação (criação de linhas de passe) 
- Remate em salto (remate com elevação do solo) 
- Ocupação equilibrada dos espaços (colocação vantajosa consoante o posicionamento 
do adversário) 
- Tenta interceptar a bola, colocando-se numa posição diagonal de defesa, para intervir 
na linha de passe do adversário. 
- Impede ou dificulta a progressão em drible, o passe e o remate, colocando-se entre a 
bola e a baliza na defesa do jogador com bola. 
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Basquetebol 
 
Apreciação: 
Deves empenhar-te mais para melhorar 
as prestações. Aplica-te mais na 
aprendizagem do drible, da receção, do 
passe, do controlo da bola, no 
lançamento. No jogo desmarca-te, 
defende, passa e lançacom oportunidade.  

Parte 
Introdutório 

Parte do Elementar Em situação de jogo 5X5: 
- Preocupação trapézio ofensivo (situação ofensiva, após passe, corta para o cesto) 
- Posição facial ao cesto (enquadramento) 
- Desmarcação (criação de linhas de passe) 
- Lança a curta distância (opta por lançar o mais próximo do cesto possível – passada) 
- Ocupação equilibrada dos espaços (amplitude e profundidade ofensiva)  

Futebol 
 
Apreciação: 
És empenhado, tens algum domínio da 
bola, rematas com facilidade. Deves 
trabalhar mais os aspetos do ataque e da 
defesa, seja individual, seja coletiva. 
 
 

Introdutório Parte do Elementar Recebe a bola, controlando-a e enquadra-se ofensivamente, simula e/ou finta, se 
necessário, para se libertar da marcação, optando conforme a leitura da situação: 
Remata, se tem a baliza ao seu alcance. 
Passa a um companheiro em desmarcação para a baliza, ou em apoio, combinando o 
passe à sua própria desmarcação. 
Conduz a bola, de preferência em progressão ou penetração para rematar ou passar. 
Desmarca-se utilizando fintas e mudanças de direcção, para oferecer linhas de passe na 
direcção da baliza e ou de apoio (de acordo com a movimentação geral), garantindo a 
largura e a profundidade do ataque. 
Aclara o espaço de penetração do jogador com bola e/ou dos companheiros em 
desmarcação para a baliza. 
Logo que perde a posse da bola (defesa), marca o seu atacante, procurando dificultar a 
acção ofensiva. 
Como guarda-redes, enquadra-se com a bola para impedir o golo. 

Atletismo 
 
Apreciação: 
revelas bom 
empenho 
mas 
trabalha 
mais para 
melhorar. 
Aplica os 
aspetos 
técnicos que 
te vou 
indicando. 
 
 

Corridas Parte 
Introdutório 

Parte Elementar - Efectua uma corrida de velocidade (40 m), com partida de pé ou de tacos.  
- Efectua uma corrida de estafetas de 4 x 60 m, recebendo o testemunho em 
movimento, na zona de transmissão e entregando-o, após sinal sonoro, com segurança 
e sem acentuada desaceleração. 
- Efectua uma corrida de barreiras com partida de pé ou de  tacos. 

Saltos Parte 
Introdutório  

Parte Elementar - Salta em comprimento com a técnica de voo na passada, com corrida de balanço de 
oito a doze passadas e impulsão na tábua de chamada. Aumenta a cadência nas últimas 
passadas para realizar uma impulsão eficaz, mantendo o tronco direito. “Puxa” a perna 
de impulsão para junto da perna livre na fase descendente do voo, tocando o solo o 
mais longe possível, com flexão do tronco à frente. 
- Salta em altura com técnica de Tesoura, com cinco a oito passadas de balanço, sendo 

as últimas três/quatro em curva. 

Lançamentos Parte 
Introdutório 

Parte Elementar - Lança a bola (tipo hóquei), com quatro a sete passadas de balanço em aceleração 
progressiva.  
- Lança o peso de 3 kg/4 kg, de costas (duplo apoio) e sem balanço, num círculo de 
lançamentos.   

Dança  
Apreciação: demonstraste grande 
timidez. Solta-te porque sei que sabes 
dançar.  

 Introdutório Merengue e Chachacha: 
- Interpreta a música, dominando os tempos musicais 
- Identifica as figuras da Dança com correcção  
- Coordena os ritmos musicais com as figuras da Dança 
- Demonstra expressividade e ritmicidade corporal 
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Carlos Oliveira, nº6 
 

 O que atingiste no 2º Período O que deves atingir até ao final do 3º Período 

Área das Atitudes e Valores 

Apreciação:  

  - deves frequentar as aulas. 

 

 O que atingiste no 2º Período O que deves atingir até ao final do 3º Período 

Área dos Conhecimentos - no teste de avaliação tiveste Não Satisfaz - frequentar as aulas, estudar, para  melhorares a tua 
classificação no teste. 

 

Área da Aptidão Física Nível Diagnóstico 

(nível no 1º Período) 

Nível Prognóstico 

(nível que deves atingir até ao 
final do ano) 

O que deves atingir até ao final do 

ano  

Flexibilidade Dentro da zona Saudável (26)  Dentro da Zona Saudável - Realizar o teste de senta e alcança 
acima de 25.5 

Força Inferior Parte do Elementar (1.19) Elementar - Realizar um salto de, no mínimo, 1,43 
centímetros 

Força Média Parte do Introdução (3) 
 
Fora da Zona Saudável (10) 

Introdução 
 
Dentro da Zona Saudável 

- Realizar no mínimo 10 abdominais em 
um minuto 
- Realizar no mínimo 18  a 32 abdominais 
de acordo com a cadência 

Força Superior Parte do Introdução (0) 
 
Fora da Zona Saudável (3) 

Introdução 
 
Dentro da Zona Saudável 
 

- Realizar no mínimo 4 extensões de 
braços em um minuto 
- Realizar no mínimo 7 extensões de 
braços correctas de acordo com a 
cadência   

Resistência Introdução (1040) 
 
Fora da Zona Saudável (35) 

Elementar 
 
Dentro da Zona Saudável 

- Realizar, no mínimo, 1351 metros ao 
campo em 8 minutos 
- Realizar, entre 41 e  80 percursos no 
teste do Vaivém 

Velocidade Parte do Introdução (8.75) Elementar - Realizar a corrida de velocidade de 40 
metros no mínimo em 6.69 segundos 

 

Área das Atividades Físicas Nível 
Diagnóstico 
(nível no 1º 

Período) 

Nível Prognóstico 
(nível que deves 

atingir até ao 
final do ano) 

O que deves atingir até ao final do ano 

Andebol Parte 
Introdutório 

Introdutório Em situação de jogo 5x5 (4+1): 
- Pega da bola e armação do braço (braço elevado a 90º) 
- Desmarcação (criação de linhas de passe) 
- Remate em salto (remate com elevação do solo) 
- Ocupação equilibrada dos espaços (colocação vantajosa consoante o posicionamento do 
adversário) 
- Tenta interceptar a bola, colocando-se numa posição diagonal de defesa, para intervir 
na linha de passe do adversário. 
- Impede ou dificulta a progressão em drible, o passe e o remate, colocando-se entre a 
bola e a baliza na defesa do jogador com bola. 
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Basquetebol Parte 

Introdutório 
Parte do Elementar Em situação de jogo 5X5: 

- Preocupação trapézio ofensivo (situação ofensiva, após passe, corta para o cesto) 
- Posição facial ao cesto (enquadramento) 
- Desmarcação (criação de linhas de passe) 
- Lança a curta distância (opta por lançar o mais próximo do cesto possível – passada) 
- Ocupação equilibrada dos espaços (amplitude e profundidade ofensiva)  

Futebol Introdutório Parte do Elementar Recebe a bola, controlando-a e enquadra-se ofensivamente, simula e/ou finta, se 
necessário, para se libertar da marcação, optando conforme a leitura da situação: 
Remata, se tem a baliza ao seu alcance. 
Passa a um companheiro em desmarcação para a baliza, ou em apoio, combinando o 
passe à sua própria desmarcação. 
Conduz a bola, de preferência em progressão ou penetração para rematar ou passar. 
Desmarca-se utilizando fintas e mudanças de direcção, para oferecer linhas de passe na 
direcção da baliza e ou de apoio (de acordo com a movimentação geral), garantindo a 
largura e a profundidade do ataque. 
Aclara o espaço de penetração do jogador com bola e/ou dos companheiros em 
desmarcação para a baliza. 
Logo que perde a posse da bola (defesa), marca o seu atacante, procurando dificultar a 
acção ofensiva. 
Como guarda-redes, enquadra-se com a bola para impedir o golo. 

Atletismo Velocidade Parte 
Introdutório 

Parte Elementar - Efectua uma corrida de velocidade (40 m), com partida de pé ou de tacos.  
- Efectua uma corrida de estafetas de 4 x 60 m, recebendo o testemunho em movimento, 
na zona de transmissão e entregando-o, após sinal sonoro, com segurança e sem 
acentuada desaceleração. 
- Efectua uma corrida de barreiras com partida de pé ou de  tacos. 

Saltos Parte 
Introdutório  

Parte Elementar - Salta em comprimento com a técnica de voo na passada, com corrida de balanço de 
oito a doze passadas e impulsão na tábua de chamada. Aumenta a cadência nas últimas 
passadas para realizar uma impulsão eficaz, mantendo o tronco direito. “Puxa” a perna 
de impulsão para junto da perna livre na fase descendente do voo, tocando o solo o mais 
longe possível, com flexão do tronco à frente. 
- Salta em altura com técnica de Tesoura, com cinco a oito passadas de balanço, sendo 
as últimas três/quatro em curva. 

Lançamentos Parte 
Introdutório 

Parte Elementar - Lança a bola (tipo hóquei), com quatro a sete passadas de balanço em aceleração 
progressiva.  
- Lança o peso de 3 kg/4 kg, de costas (duplo apoio) e sem balanço, num círculo de 
lançamentos.   

Dança  Não fizeste Introdutório Merengue, Chachacha: 
- Interpreta a música, dominando os tempos musicais 
- Identifica as figuras da Dança com correcção  
- Coordena os ritmos musicais com as figuras da Dança 

- Demonstra expressividade e ritmicidade corporal 
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Colon Jumo, nº7 
 

 O que atingiste no 2º Período O que deves atingir até ao final do 3º Período 

Área das Atitudes e Valores 

Apreciação: revelas empenho nas 
tarefas. Cumpres bem as regras. 

- revelaste bom empenho em algumas matérias 

(conhecimentos) e cumpriste as regras. 
  

- continua empenhada e participativa para melhorares as 

tuas prestações. 
- tens bons valores e deves continuar assim. 

 

 O que atingiste no 2º Período O que deves atingir até ao final do 3º Período 

Área dos Conhecimentos - no teste de avaliação tiveste Suficiente - manteres o caderno diário atualizado, estares atenta e 
participares nas aulas; 
- empenhares-te no teste de avaliação para que consigas 
uma classificação superior. 

 

Área da Aptidão Física Nível Diagnóstico 
(nível no 1º Período) 

Nível Prognóstico 
(nível que deves atingir até ao 

final do ano) 

O que deves atingir até ao final ano 

Flexibilidade Fora da Zona Saudável (20) cm Dentro da Zona Saudável - Realizar o teste de senta e alcança 
acima de 30 cm 

Força Inferior Introdutório (0,98) m Parte do Elementar - Realizar um salto de, no mínimo, 1,09 
centímetros 

Força Média Parte do Elementar (20) 
  
Fora da Zona Saudável (8) 

Elementar 
 
Dentro da Zona Saudável 

- Realizar no mínimo 30 abdominais em 
um minuto 
- Realizar no mínimo 18  a 32 abdominais 
de acordo com a cadência 

Força Superior Introdutório (1) 
 

Fora da Zona Saudável (5) 

Parte do Elementar 
 

Dentro da Zona Saudável 
 

- Realizar no mínimo 5 extensões de 
braços em um minuto 

- Realizar no mínimo 7 extensões de 
braços correctas de acordo com a 
cadência   

Resistência Parte do Introdutório (525 m) 
 
Fora da Zona Saudável (8) 

Introdutório 
 
Dentro da Zona Saudável 

- Realizar, no mínimo, 700m 
- Realizar entre 22 a 50 percursos no 
teste do Vaivém 

Velocidade Parte do Introdutório (8.70) s Introdutório - Realizar a corrida de velocidade de 40 
metros abaixo de 8,69 segundos 

 

Área das Atividades Físicas Nível 
Diagnóstico 
(nível no 1º 

Período) 

Nível Prognóstico 
(nível que deves 

atingir até ao 
final do ano) 

O que deves atingir até ao final do ano 

Andebol 
 
Apreciação: 
Deves empenhar-te mais, ser mais ativa, 
tentando melhorar as prestações. Aplica-
te mais na aprendizagem do drible, da 
receção, do passe, do controlo da bola e 
mais dinâmica no jogo. 
 

Parte 
Introdutório 

Introdutório Em situação de jogo 5x5 (4+1): 
- Pega da bola e armação do braço (braço elevado a 90º) 
- Desmarcação (criação de linhas de passe) 
- Remate em salto (remate com elevação do solo) 
- Ocupação equilibrada dos espaços (colocação vantajosa consoante o posicionamento do 
adversário) 
- Tenta interceptar a bola, colocando-se numa posição diagonal de defesa, para intervir 
na linha de passe do adversário. 
- Impede ou dificulta a progressão em drible, o passe e o remate, colocando-se entre a 
bola e a baliza na defesa do jogador com bola. 
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Basquetebol 
 
Apreciação: 
deves empenhar-te mais, ser mais ativa, 
tentando melhorar as prestações. Aplica-
te mais na aprendizagem do drible, da 
receção, do passe, do controlo da bola e 
mais dinâmica no jogo. 

Parte 
Introdutório 

Parte do Elementar Em situação de jogo 5X5: 
- Preocupação trapézio ofensivo (situação ofensiva, após passe, corta para o cesto) 
- Posição facial ao cesto (enquadramento) 
- Desmarcação (criação de linhas de passe) 
- Lança a curta distância (opta por lançar o mais próximo do cesto possível – passada) 
- Ocupação equilibrada dos espaços (amplitude e profundidade ofensiva)  

Futebol 
 
Apreciação: 
Deves empenhar-te mais, ser mais ativa, 
tentando melhorar as prestações. Aplica-
te mais na aprendizagem na receção e 
passe, no controlo da bola e mais 
dinâmica no jogo. 
 
 

Introdutório Parte do Elementar Recebe a bola, controlando-a e enquadra-se ofensivamente, simula e/ou finta, se 
necessário, para se libertar da marcação, optando conforme a leitura da situação: 
Remata, se tem a baliza ao seu alcance. 
Passa a um companheiro em desmarcação para a baliza, ou em apoio, combinando o 
passe à sua própria desmarcação. 
Conduz a bola, de preferência em progressão ou penetração para rematar ou passar. 
Desmarca-se utilizando fintas e mudanças de direcção, para oferecer linhas de passe na 
direcção da baliza e ou de apoio (de acordo com a movimentação geral), garantindo a 
largura e a profundidade do ataque. 
Aclara o espaço de penetração do jogador com bola e/ou dos companheiros em 
desmarcação para a baliza. 
Logo que perde a posse da bola (defesa), marca o seu atacante, procurando dificultar a 
acção ofensiva. 
Como guarda-redes, enquadra-se com a bola para impedir o golo. 

Atletismo 
 
Apreciação: 
revelas 
pouco 
empenho, 
tens de 
trabalhar 
mais para 
melhorar. 
Aplica os 
aspetos 
técnicos que 
te vou 
indicando. 
 
 

Corridas Parte 
Introdutório 

Parte Elementar - Efectua uma corrida de velocidade (40 m), com partida de pé ou de tacos.  
- Efectua uma corrida de estafetas de 4 x 60 m, recebendo o testemunho em 
movimento, na zona de transmissão e entregando-o, após sinal sonoro, com segurança e 
sem acentuada desaceleração. 
- Efectua uma corrida de barreiras com partida de pé ou de  tacos. 

Saltos Parte 
Introdutório  

Parte Elementar - Salta em comprimento com a técnica de voo na passada, com corrida de balanço de 
oito a doze passadas e impulsão na tábua de chamada. Aumenta a cadência nas últimas 
passadas para realizar uma impulsão eficaz, mantendo o tronco direito. “Puxa” a perna 
de impulsão para junto da perna livre na fase descendente do voo, tocando o solo o mais 
longe possível, com flexão do tronco à frente. 
- Salta em altura com técnica de Tesoura, com cinco a oito passadas de balanço, sendo 
as últimas três/quatro em curva. 

Lançamentos Parte 
Introdutório 

Parte Elementar - Lança a bola (tipo hóquei), com quatro a sete passadas de balanço em aceleração 
progressiva.  
- Lança o peso de 3 kg/4 kg, de costas (duplo apoio) e sem balanço, num círculo de 
lançamentos.   

Dança  
Apreciação: és muito empenhada e 
participativa. Estás no bom caminho.  

 Introdutório Merengue e Chachacha: 
- Interpreta a música, dominando os tempos musicais 
- Identifica as figuras da Dança com correcção  
- Coordena os ritmos musicais com as figuras da Dança 
- Demonstra expressividade e ritmicidade corporal 
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Daniela Oliveira, nº8 
 

 O que atingiste no 2º Período O que deves atingir até ao final do 3º Período 

Área das Atitudes e Valores 

Apreciação: deves ser mais participativa 
nas tarefas. Revelas um bom 
comportamento. 

- revelaste bom empenho em algumas matérias, cumprimento 

das regras, respeito pelos colegas, sendo um óptimo exemplo 
a seguir  

- manteres o comportamento como até agora; 

- ser mais participativa e ativa nas atividades propostas. 

 

 O que atingiste no 2º Período O que deves atingir até ao final do 3º Período 

Área dos Conhecimentos - no teste de avaliação tiveste Bom  - manteres o caderno diário atualizado, estares atenta e 
participares nas aulas; 
- empenhares-te no teste de avaliação para que consigas 
uma classificação superior. 

 

Área da Aptidão Física Nível Diagnóstico 
(nível no 1º Período) 

Nível Prognóstico 
(nível que deves atingir até ao 

final do ano) 

O que deves atingir até ao final do 
ano 

Flexibilidade Dentro da Zona Saudável (25) cm Dentro da Zona Saudável - Realizar o teste de senta e alcança entre 
25 e 31 centímetros  

Força Inferior Elementar (1.36) m Parte do Avançado - Realizar um salto superior a 1,57m 

Força Média Elementar (23) 
 
Dentro da Zona Saudável (34) 

Parte do Avançado 
 
Dentro da Zona Saudável 

- Realizar mais de 27 abdominais em um 
minuto 
- Realizar entre 18 a 29 abdominais de 
acordo com a cadência 

Força Superior Parte do Introdutório (2) 
 

Dentro da Zona Saudável (7) 

Introdutório 
 

Dentro da Zona Saudável 
 

- Realizar mais de 3 extensões de braços 
em um minuto 

- Realizar entre 7 a 12 extensões de 
braços correctas de acordo com a 
cadência   

Resistência Parte do Elementar (1080) m 
 
Dentro da Zona Saudável (24) 

Elementar 
 
Dentro da Zona Saudável 

- Realizar mais de 1196m no campo em 8 
minutos 
- Realizar, entre 15 a 40 percursos no 
teste do Vaivém 

Velocidade Parte do Elementar (7,72) s Elementar - Realizar a corrida de velocidade de 40 
metros abaixo de 7,16 segundos 

 

Área das Atividades Físicas Nível 
Diagnóstico 

(nível no 
1ºPeríodo) 

Nível Prognóstico 
(nível que deves 

atingir até ao final 
do ano letivo) 

O que deves atingir até ao final do ano. 

Andebol 
 
Apreciação: 
Deves empenhar-te mais, ser mais ativa, 
tentando melhorar as prestações. Aplica-
te mais na aprendizagem do drible, da 
receção, do passe, do controlo da bola e 
mais dinâmica no jogo. 
 

Parte 
Introdutório 

Introdutório Em situação de jogo 5x5 (4+1): 
- Pega da bola e armação do braço (braço elevado a 90º) 
- Desmarcação (criação de linhas de passe) 
- Remate em salto (remate com elevação do solo) 
- Ocupação equilibrada dos espaços (colocação vantajosa consoante o posicionamento 
do adversário) 
- Tenta interceptar a bola, colocando-se numa posição diagonal de defesa, para intervir 
na linha de passe do adversário. 
- Impede ou dificulta a progressão em drible, o passe e o remate, colocando-se entre a 
bola e a baliza na defesa do jogador com bola. 
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Basquetebol 
 
Apreciação: 
deves empenhar-te mais, ser mais ativa, 
tentando melhorar as prestações. Aplica-
te mais na aprendizagem do drible, da 
receção, do passe, do controlo da bola e 
mais dinâmica no jogo. 

Parte 
Introdutório 

Parte do Elementar Em situação de jogo 5X5: 
- Preocupação trapézio ofensivo (situação ofensiva, após passe, corta para o cesto) 
- Posição facial ao cesto (enquadramento) 
- Desmarcação (criação de linhas de passe) 
- Lança a curta distância (opta por lançar o mais próximo do cesto possível – passada) 
- Ocupação equilibrada dos espaços (amplitude e profundidade ofensiva)  

Futebol 
 
Apreciação: 
Deves empenhar-te mais, ser mais ativa, 
tentando melhorar as prestações. Aplica-
te mais na aprendizagem na receção e 
passe, no controlo da bola e mais 
dinâmica no jogo. 
 
 

Introdutório Parte do Elementar Recebe a bola, controlando-a e enquadra-se ofensivamente, simula e/ou finta, se 
necessário, para se libertar da marcação, optando conforme a leitura da situação: 
Remata, se tem a baliza ao seu alcance. 
Passa a um companheiro em desmarcação para a baliza, ou em apoio, combinando o 
passe à sua própria desmarcação. 
Conduz a bola, de preferência em progressão ou penetração para rematar ou passar. 
Desmarca-se utilizando fintas e mudanças de direcção, para oferecer linhas de passe na 
direcção da baliza e ou de apoio (de acordo com a movimentação geral), garantindo a 
largura e a profundidade do ataque. 
Aclara o espaço de penetração do jogador com bola e/ou dos companheiros em 
desmarcação para a baliza. 
Logo que perde a posse da bola (defesa), marca o seu atacante, procurando dificultar a 
acção ofensiva. 
Como guarda-redes, enquadra-se com a bola para impedir o golo. 

Atletismo 
 
Apreciação: 
revelas bom 
empenho 
mas 
trabalha 
mais para 
melhorar. 
Aplica os 
aspetos 
técnicos que 
te vou 
indicando. 
 
 

Corridas Parte 
Introdutório 

Parte Elementar - Efectua uma corrida de velocidade (40 m), com partida de pé ou de tacos.  
- Efectua uma corrida de estafetas de 4 x 60 m, recebendo o testemunho em 
movimento, na zona de transmissão e entregando-o, após sinal sonoro, com segurança 
e sem acentuada desaceleração. 
- Efectua uma corrida de barreiras com partida de pé ou de  tacos. 

Saltos Parte 
Introdutório  

Parte Elementar - Salta em comprimento com a técnica de voo na passada, com corrida de balanço de 
oito a doze passadas e impulsão na tábua de chamada. Aumenta a cadência nas últimas 
passadas para realizar uma impulsão eficaz, mantendo o tronco direito. “Puxa” a perna 
de impulsão para junto da perna livre na fase descendente do voo, tocando o solo o 
mais longe possível, com flexão do tronco à frente. 
- Salta em altura com técnica de Tesoura, com cinco a oito passadas de balanço, sendo 
as últimas três/quatro em curva. 

Lançamentos Parte 
Introdutório 

Parte Elementar - Lança a bola (tipo hóquei), com quatro a sete passadas de balanço em aceleração 
progressiva.  
- Lança o peso de 3 kg/4 kg, de costas (duplo apoio) e sem balanço, num círculo de 
lançamentos.   

Dança  
Apreciação: és muito empenhada e 
participativa. Estás no bom caminho.  

 Introdutório  Merengue e Merengue: 
- Interpreta a música, dominando os tempos musicais 
- Identifica as figuras da Dança com correcção  
- Coordena os ritmos musicais com as figuras da Dança 
- Demonstra expressividade e ritmicidade corporal 
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David Moutinho, nº9 
 

 O que atingiste no 2º Período O que deves atingir até ao final do 3º Período 

Área das Atitudes e Valores 

Apreciação: és muito participativo. 
Revelas um bom comportamento. 

- revelaste bom empenho, cumprimento das regras, respeito 

pelos colegas, sendo um óptimo exemplo a seguir  

- manteres o comportamento como até agora; 

- continuar particpativo e ativo nas atividades propostas. 

 

 O que atingiste no 2º Período O que deves atingir até ao final do 3º Período 

Área dos Conhecimentos - no teste de avaliação tiveste Bom  - manteres o caderno diário atualizado, estares atento e 
participares nas aulas; 
- empenhares-te no teste de avaliação para que consigas 
uma classificação superior. 

 

Área da Aptidão Física Nível Diagnóstico 
(nível no 1º Período) 

Nível Prognóstico 
(nível que deves atingir até ao 

final do ano) 

O que deves atingir até ao final do 
ano 

Flexibilidade Dentro da Zona Saudável (23) cm Dentro da Zona Saudável - Realizar o teste de senta e alcança entre 
20 e 26 centímetros  

Força Inferior Elementar (1.68) m Parte do Avançado - Realizar um salto superior a 1,81m 

Força Média Elementar (40) 
 
Dentro da Zona Saudável (26) 

 Elementar 
 
Acima da Zona Saudável 

- Realizar mais de 30 abdominais em um 
minuto 
- Realizar entre 18 a 33 abdominais de 
acordo com a cadência 

Força Superior Introdutório (5) 
 
Dentro da Zona Saudável (15) 

Parte do Elementar 
 
Dentro da Zona Saudável 

 

- Realizar mais de 8 extensões de braços 
em um minuto 
- Realizar entre 10 a 17 extensões de 

braços correctas de acordo com a 
cadência   

Resistência Introdutório (1230) m 
 
Dentro da Zona Saudável (46) 

Parte do Elementar 
 
Dentro da Zona Saudável 

- Realizar acima de 1371m no campo em 
8 minutos 
- Realizar, entre 18 a 68 percursos no 
teste do Vaivém 

Velocidade Elementar (7,5) s Parte do Avançado - Realizar a corrida de velocidade de 40 
metros no mínimo 6,59 segundos 

 

Área das Atividades Físicas Nível 
Diagnóstico 

(nível no 
1ºPeríodo) 

Nível Prognóstico 
(nível que deves 

atingir até ao final 
do ano letivo) 

O que deves atingir até ao final do ano. 

Andebol 
 
Apreciação: 
Aplica-te mais na aprendizagem do drible, 
da receção, do passe, do controlo da bola, 
no remate. No jogo desmarca-te, 
defende, passa e remata com 
oportunidade.  
 

Parte 
Introdutório 

Introdutório Em situação de jogo 5x5 (4+1): 
- Pega da bola e armação do braço (braço elevado a 90º) 
- Desmarcação (criação de linhas de passe) 
- Remate em salto (remate com elevação do solo) 
- Ocupação equilibrada dos espaços (colocação vantajosa consoante o posicionamento 
do adversário) 
- Tenta interceptar a bola, colocando-se numa posição diagonal de defesa, para intervir 
na linha de passe do adversário. 
- Impede ou dificulta a progressão em drible, o passe e o remate, colocando-se entre a 
bola e a baliza na defesa do jogador com bola. 
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Basquetebol 
 
Apreciação: 
Aplica-te mais na aprendizagem do drible, 
da receção, do passe, do controlo da bola, 
no lançamento. No jogo desmarca-te, 
defende, passa e lança com oportunidade.  

Parte 
Introdutório 

Parte do Elementar Em situação de jogo 5X5: 
- Preocupação trapézio ofensivo (situação ofensiva, após passe, corta para o cesto) 
- Posição facial ao cesto (enquadramento) 
- Desmarcação (criação de linhas de passe) 
- Lança a curta distância (opta por lançar o mais próximo do cesto possível – passada) 
- Ocupação equilibrada dos espaços (amplitude e profundidade ofensiva)  

Futebol 
 
Apreciação: 
És muito empenhado, tens bom domínio 
da bola, rematas com facilidade. Deves 
trabalhar mais os aspetos do ataque e da 
defesa, seja individual, seja coletiva. 
 
 

Introdutório Parte do Elementar Recebe a bola, controlando-a e enquadra-se ofensivamente, simula e/ou finta, se 
necessário, para se libertar da marcação, optando conforme a leitura da situação: 
Remata, se tem a baliza ao seu alcance. 
Passa a um companheiro em desmarcação para a baliza, ou em apoio, combinando o 
passe à sua própria desmarcação. 
Conduz a bola, de preferência em progressão ou penetração para rematar ou passar. 
Desmarca-se utilizando fintas e mudanças de direcção, para oferecer linhas de passe na 
direcção da baliza e ou de apoio (de acordo com a movimentação geral), garantindo a 
largura e a profundidade do ataque. 
Aclara o espaço de penetração do jogador com bola e/ou dos companheiros em 
desmarcação para a baliza. 
Logo que perde a posse da bola (defesa), marca o seu atacante, procurando dificultar a 
acção ofensiva. 
Como guarda-redes, enquadra-se com a bola para impedir o golo. 

Atletismo 
 
Apreciação: 
revelas bom 
empenho 
mas 
trabalha 
mais para 
melhorar. 
Aplica os 
aspetos 
técnicos que 
te vou 
indicando. 
 
 

Corridas Parte 
Introdutório 

Parte Elementar - Efectua uma corrida de velocidade (40 m), com partida de pé ou de tacos.  
- Efectua uma corrida de estafetas de 4 x 60 m, recebendo o testemunho em 
movimento, na zona de transmissão e entregando-o, após sinal sonoro, com segurança 
e sem acentuada desaceleração. 
- Efectua uma corrida de barreiras com partida de pé ou de  tacos. 

Saltos Parte 
Introdutório  

Parte Elementar - Salta em comprimento com a técnica de voo na passada, com corrida de balanço de 
oito a doze passadas e impulsão na tábua de chamada. Aumenta a cadência nas últimas 
passadas para realizar uma impulsão eficaz, mantendo o tronco direito. “Puxa” a perna 
de impulsão para junto da perna livre na fase descendente do voo, tocando o solo o 
mais longe possível, com flexão do tronco à frente. 
- Salta em altura com técnica de Tesoura, com cinco a oito passadas de balanço, sendo 
as últimas três/quatro em curva. 

Lançamentos Parte 
Introdutório 

Parte Elementar - Lança a bola (tipo hóquei), com quatro a sete passadas de balanço em aceleração 
progressiva.  
- Lança o peso de 3 kg/4 kg, de costas (duplo apoio) e sem balanço, num círculo de 
lançamentos.   

Dança  
Apreciação: demonstraste alguma 
timidez. Solta-te porque sei que sabes 
dançar.  

 Introdutório Merengue e Chachacha: 
- Interpreta a música, dominando os tempos musicais 
- Identifica as figuras da Dança com correcção  
- Coordena os ritmos musicais com as figuras da Dança 
- Demonstra expressividade e ritmicidade corporal 
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Débora Horta, Nº10 
 

 O que atingiste no 2º Período O que deves atingir até ao final do 3º Período 

Área das Atitudes e Valores 

Apreciação: deves ser mais participativa 
nas tarefas. Por vezes não estás com 
atenção porque estás na conversa com 
colegas sobre assuntos fora do contexto 
da aula. 

- revelaste algum empenho em algumas matérias 

(conhecimentos), cumpres as regras, com exceção das 
conversas 
  

- deves moderar as tuas conversas com os colegas, que te 

levam à distração; 
- ser mais participativa e ativa nas atividades propostas. 

 

 O que atingiste no 2º Período O que deves atingir até ao final do 3º Período 

Área dos Conhecimentos - no teste de avaliação tiveste Suficiente - manteres o caderno diário atualizado, estares atenta e 
participares nas aulas; 
- empenhares-te no teste de avaliação para que consigas 
uma classificação superior. 

 

Área da Aptidão Física Nível Diagnóstico 
(nível no 1º Período) 

Nível Prognóstico 
(nível que deves atingir até ao 

final do ano) 

O que deves atingir até ao final do 
ano 

Flexibilidade Dentro da Zona Saudável (25) cm Dentro da Zona Saudável - Realizar o teste de senta e alcança entre 
20 e 26 centímetros  

Força Inferior Elementar (1.41) m Parte Avançado - Realizar um salto superior a 1,57m 

Força Média Parte Avançado (28) 
 
Dentro da Zona Saudável (36) 

Avançado 
 
Dentro da Zona Saudável 

- Realizar mais de 35 abdominais em um 
minuto 
- Realizar entre 18 a 29 abdominais de 
acordo com a cadência 

Força Superior Parte do Introdutório (1) 
 
Dentro da Zona Saudável (12) 

 Introdutório 
 
Dentro da Zona Saudável 
 

- Realizar mais de 3 extensões de braços 
em um minuto 
- Realizar entre 7 a 12 extensões de 
braços correctas de acordo com a 
cadência   

Resistência Parte Elementar (1000 m) 
 
Fora da Zona Saudável (10) 

Elementar 
 
Dentro da Zona Saudável 

- Realizar acima 1196 m no campo em 8 
minutos 
- Realizar, entre 18 a 45 percursos no 
teste do Vaivém 

Velocidade Dentro da Zona Saudável 
 
Parte Elementar (7.72) s 

Dentro da Zona Saudável 
 
Elementar 

 
 
- Realizar a corrida de velocidade de 40 
metros abaixo de 7,16 segundos 

 

Área das Atividades Físicas Nível 

Diagnóstico 
(nível no 

1ºPeríodo) 

Nível Prognóstico 

(nível que deves 
atingir até ao final 

do ano letivo) 

O que deves atingir até ao final do ano. 

Andebol 
 
Apreciação: 
Deves empenhar-te mais, ser mais ativa, 
tentando melhorar as prestações. Aplica-
te mais na aprendizagem do drible, da 
receção, do passe, do controlo da bola e 
mais dinâmica no jogo. 

Parte 
Introdutório 

Introdutório Em situação de jogo 5x5 (4+1): 
- Pega da bola e armação do braço (braço elevado a 90º) 
- Desmarcação (criação de linhas de passe) 
- Remate em salto (remate com elevação do solo) 
- Ocupação equilibrada dos espaços (colocação vantajosa consoante o posicionamento 
do adversário) 
- Tenta interceptar a bola, colocando-se numa posição diagonal de defesa, para intervir 
na linha de passe do adversário. 



ES Braamcamp Freire – Educação Física - Relatório de Competências – 7º2ª abril - 2012/2013 

 
 - Impede ou dificulta a progressão em drible, o passe e o remate, colocando-se entre a 

bola e a baliza na defesa do jogador com bola. 

Basquetebol 
 

Apreciação: 
deves empenhar-te mais, ser mais ativa, 
tentando melhorar as prestações. Aplica-
te mais na aprendizagem do drible, da 
receção, do passe, do controlo da bola e 
mais dinâmica no jogo. 

Parte 
Introdutório 

Parte do Elementar Em situação de jogo 5X5: 
- Preocupação trapézio ofensivo (situação ofensiva, após passe, corta para o cesto) 

- Posição facial ao cesto (enquadramento) 
- Desmarcação (criação de linhas de passe) 
- Lança a curta distância (opta por lançar o mais próximo do cesto possível – passada) 
- Ocupação equilibrada dos espaços (amplitude e profundidade ofensiva)  

Futebol 
 
Apreciação: 
Deves empenhar-te mais, ser mais ativa, 
tentando melhorar as prestações. Aplica-
te mais na aprendizagem na receção e 
passe, no controlo da bola e mais 
dinâmica no jogo. 
 
 

Introdutório Parte do Elementar Recebe a bola, controlando-a e enquadra-se ofensivamente, simula e/ou finta, se 
necessário, para se libertar da marcação, optando conforme a leitura da situação: 
Remata, se tem a baliza ao seu alcance. 
Passa a um companheiro em desmarcação para a baliza, ou em apoio, combinando o 
passe à sua própria desmarcação. 
Conduz a bola, de preferência em progressão ou penetração para rematar ou passar. 
Desmarca-se utilizando fintas e mudanças de direcção, para oferecer linhas de passe na 
direcção da baliza e ou de apoio (de acordo com a movimentação geral), garantindo a 
largura e a profundidade do ataque. 
Aclara o espaço de penetração do jogador com bola e/ou dos companheiros em 
desmarcação para a baliza. 
Logo que perde a posse da bola (defesa), marca o seu atacante, procurando dificultar a 
acção ofensiva. 
Como guarda-redes, enquadra-se com a bola para impedir o golo. 

Atletismo 
 
Apreciação: 
revelas 
algum 
empenho 
mas 
trabalha 
mais para 
melhorar. 

Aplica os 
aspetos 
técnicos que 
te vou 
indicando. 
 
 

Corridas Parte 
Introdutório 

Parte Elementar - Efectua uma corrida de velocidade (40 m), com partida de pé ou de tacos.  
- Efectua uma corrida de estafetas de 4 x 60 m, recebendo o testemunho em 
movimento, na zona de transmissão e entregando-o, após sinal sonoro, com segurança 
e sem acentuada desaceleração. 
- Efectua uma corrida de barreiras com partida de pé ou de  tacos. 

Saltos Parte 
Introdutório  

Parte Elementar - Salta em comprimento com a técnica de voo na passada, com corrida de balanço de 
oito a doze passadas e impulsão na tábua de chamada. Aumenta a cadência nas últimas 
passadas para realizar uma impulsão eficaz, mantendo o tronco direito. “Puxa” a perna 
de impulsão para junto da perna livre na fase descendente do voo, tocando o solo o 
mais longe possível, com flexão do tronco à frente. 
- Salta em altura com técnica de Tesoura, com cinco a oito passadas de balanço, sendo 
as últimas três/quatro em curva. 

Lançamentos Parte 
Introdutório 

Parte Elementar - Lança a bola (tipo hóquei), com quatro a sete passadas de balanço em aceleração 
progressiva.  
- Lança o peso de 3 kg/4 kg, de costas (duplo apoio) e sem balanço, num círculo de 
lançamentos.   

Dança  
Apreciação: és muito empenhada e 
participativa. Estás no bom caminho.  

 Introdutório Merengue e Chachacha: 
- Interpreta a música, dominando os tempos musicais 
- Identifica as figuras da Dança com correcção  
- Coordena os ritmos musicais com as figuras da Dança 
- Demonstra expressividade e ritmicidade corporal 
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Erson Dombole, nº11 
 

 O que atingiste no 2º Período O que deves atingir até ao final do 3º Período 

Área das Atitudes e Valores 

Apreciação: revelas muito empenho nas 
tarefas e excelente comportamento. 

- revelaste bom empenho em algumas matérias (desportos 

coletivos e atletismo), cumpriste as regras de um modo 
exemplar. 
  

- continua empenhado e participativo para melhorares as 

tuas prestações. 

 

 O que atingiste no 2º Período O que deves atingir até ao final do 3º Período 

Área dos Conhecimentos - no teste de avaliação tiveste Bom - manteres o caderno diário atualizado, estares atento e 
participares nas aulas; 
- empenhares-te no teste de avaliação para que consigas 
uma classificação superior. 

 

Área da Aptidão Física Nível Diagnóstico 
(nível no 1º Período) 

Nível Prognóstico 
(nível que deves atingir até ao 

final do ano) 

O que deves atingir até ao final do 
ano 

Flexibilidade Fora da Zona Saudável (5) cm Dentro da Zona Saudável - Realizar o teste de senta e alcança entre 
20 e 26 centímetros  

Força Inferior Elementar (1.71) m Parte do Avançado - Realizar um salto superior a 1,81m 

Força Média Elementar (38) 
 
Dentro da Zona Saudável (32) 

 Parte do Avançado 
 
Dentro da Zona Saudável 

- Realizar mais de 40 abdominais em um 
minuto 
- Realizar entre 28 a 42 abdominais de 
acordo com a cadência 

Força Superior Introdutório (1) 
 

Fora da Zona Saudável (10) 

Parte do Elementar 
 

Dentro da Zona Saudável 
 

- Realizar mais de 8 extensões de braços 
em um minuto 

- Realizar entre 10 a 17 extensões de 
braços correctas de acordo com a 
cadência   

Resistência  Introdutório (1100) m 
 
Fora da Zona Saudável (25) 

Parte do Elementar  
 
Dentro da Zona Saudável 

- Realizar acima de 1371 m no campo em 
8 minutos 
- Realizar, entre 45 e 85 percursos no 
teste do Vaivém 

Velocidade Fora da Zona Saudável 
 
Parte do Elementar (7.05) s 

Dentro da Zona Saudável 
 
Elementar 

 
- Realizar a corrida de velocidade de 40 
metros abaixo de 6,59 segundos 

 

Área das Atividades Físicas Nível 
Diagnóstico 

(nível no 
1ºPeríodo) 

Nível Prognóstico 
(nível que deves 

atingir até ao final 
do ano letivo) 

O que deves atingir até ao final do ano. 

Andebol 
 
Apreciação: 
Aplica-te mais na aprendizagem do drible, 
da receção, do passe, do controlo da bola, 
no remate. No jogo desmarca-te, 
defende, passa e remata com 
oportunidade.  
 

Parte 
Introdutório 

Introdutório Em situação de jogo 5x5 (4+1): 
- Pega da bola e armação do braço (braço elevado a 90º) 
- Desmarcação (criação de linhas de passe) 
- Remate em salto (remate com elevação do solo) 
- Ocupação equilibrada dos espaços (colocação vantajosa consoante o posicionamento 
do adversário) 
- Tenta interceptar a bola, colocando-se numa posição diagonal de defesa, para intervir 
na linha de passe do adversário. 
- Impede ou dificulta a progressão em drible, o passe e o remate, colocando-se entre a 
bola e a baliza na defesa do jogador com bola. 
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Basquetebol 
 
Apreciação: 
Aplica-te mais na aprendizagem do drible, 
da receção, do passe, do controlo da bola, 
no lançamento. No jogo desmarca-te, 
defende, passa e lança com oportunidade.  

Parte 
Introdutório 

Parte do Elementar Em situação de jogo 5X5: 
- Preocupação trapézio ofensivo (situação ofensiva, após passe, corta para o cesto) 
- Posição facial ao cesto (enquadramento) 
- Desmarcação (criação de linhas de passe) 
- Lança a curta distância (opta por lançar o mais próximo do cesto possível – passada) 
- Ocupação equilibrada dos espaços (amplitude e profundidade ofensiva)  

Futebol 
 
Apreciação: 
Tens algumas dificuldades no controlo, 
passe e receçao, são aspectos que deves 
trabalhar. Deves trabalhar mais os 
aspetos do ataque e da defesa, seja 
individual, seja coletiva. 
 
 

Introdutório Parte do Elementar Recebe a bola, controlando-a e enquadra-se ofensivamente, simula e/ou finta, se 
necessário, para se libertar da marcação, optando conforme a leitura da situação: 
Remata, se tem a baliza ao seu alcance. 
Passa a um companheiro em desmarcação para a baliza, ou em apoio, combinando o 
passe à sua própria desmarcação. 
Conduz a bola, de preferência em progressão ou penetração para rematar ou passar. 
Desmarca-se utilizando fintas e mudanças de direcção, para oferecer linhas de passe na 
direcção da baliza e ou de apoio (de acordo com a movimentação geral), garantindo a 
largura e a profundidade do ataque. 
Aclara o espaço de penetração do jogador com bola e/ou dos companheiros em 
desmarcação para a baliza. 
Logo que perde a posse da bola (defesa), marca o seu atacante, procurando dificultar a 
acção ofensiva. 
Como guarda-redes, enquadra-se com a bola para impedir o golo. 

Atletismo 
 
Apreciação: 
revelas bom 
empenho 
mas 
trabalha 
mais para 
melhorar. 
Aplica os 
aspetos 
técnicos que 
te vou 
indicando. 
 
 

Corridas Parte 
Introdutório 

Parte Elementar - Efectua uma corrida de velocidade (40 m), com partida de pé ou de tacos.  
- Efectua uma corrida de estafetas de 4 x 60 m, recebendo o testemunho em 
movimento, na zona de transmissão e entregando-o, após sinal sonoro, com segurança 
e sem acentuada desaceleração. 
- Efectua uma corrida de barreiras com partida de pé ou de  tacos. 

Saltos Parte 
Introdutório  

Parte Elementar - Salta em comprimento com a técnica de voo na passada, com corrida de balanço de 
oito a doze passadas e impulsão na tábua de chamada. Aumenta a cadência nas últimas 
passadas para realizar uma impulsão eficaz, mantendo o tronco direito. “Puxa” a perna 
de impulsão para junto da perna livre na fase descendente do voo, tocando o solo o 
mais longe possível, com flexão do tronco à frente. 
- Salta em altura com técnica de Tesoura, com cinco a oito passadas de balanço, sendo 
as últimas três/quatro em curva. 

Lançamentos Parte 
Introdutório 

Parte Elementar - Lança a bola (tipo hóquei), com quatro a sete passadas de balanço em aceleração 
progressiva.  
- Lança o peso de 3 kg/4 kg, de costas (duplo apoio) e sem balanço, num círculo de 
lançamentos.   

Dança  
Apreciação: demonstraste grande 
timidez. Solta-te porque sei que sabes 
dançar.  

 Introdutório Merengue e Chachacha: 
- Interpreta a música, dominando os tempos musicais 
- Identifica as figuras da Dança com correcção  
- Coordena os ritmos musicais com as figuras da Dança 
- Demonstra expressividade e ritmicidade corporal 
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Fábio Ferreira, Nº12 
 

 O que atingiste no 2º Período O que deves atingir até ao final do 3º Período 

Área das Atitudes e Valores 

Apreciação: revelas muito empenho nas 
tarefas e excelente comportamento. 

- revelaste bom empenho em algumas matérias (desportos 

coletivos e atletismo), cumpriste as regras de um modo 
exemplar. 
  

- continua empenhado e participativo para melhorares as 

tuas prestações. 

 

 O que atingiste no 2º Período O que deves atingir até ao final do 3º Período 

Área dos Conhecimentos - no teste de avaliação tiveste Bom - manteres o caderno diário atualizado, estares atento e 
participares nas aulas; 
- empenhares-te no teste de avaliação para que consigas 
uma classificação superior. 

 

Área da Aptidão Física Nível Diagnóstico 
(nível no 1º Período) 

Nível Prognóstico 
(nível que deves atingir até ao 

final do ano) 

O que deves atingir até ao final do 
ano 

Flexibilidade Fora da Zona Saudável (14) cm Dentro da Zona Saudável - Realizar o teste de senta e alcança entre 
20 e 26 centímetros  

Força Inferior Elementar (1.70) m Parte do Avançado - Realizar um salto superior a 1,81 m 

Força Média Parte do Avançado (40) 
 
Dentro da Zona Saudável (24) 

Avançado 
 
Dentro da Zona Saudável 

- Realizar mais de 45 abdominais em um 
minuto 
- Realizar entre 21 a 37 abdominais de 
acordo com a cadência 

Força Superior Parte do Introdutório (2) 
 

Dentro da Zona Saudável (11) 

Parte do Avançado 
 

Dentro da Zona Saudável 
 

- Realizar mais de 8 extensões de braços 
em um minuto 

- Realizar entre 10 a 17 extensões de 
braços correctas de acordo com a 
cadência   

Resistência Parte do Elementar (1140) m 
 
Fora da Zona Saudável (25) 

Elementar 
 
Dentro da Zona Saudável 

- Realizar, entre 1851 e 2100 m no campo 
em 8 minutos 
- Realizar, entre 35 e 74 percursos no 
teste do Vaivém 

Velocidade Dentro da Zona Saudável 
 
Introdutório (8,01) s 

Dentro da Zona Saudável 
 
Parte do Elementar 

 
- Realizar a corrida de velocidade de 40 
metros abaixo de 7,34 segundos 

 

Área das Atividades Físicas Nível 
Diagnóstico 

(nível no 
1ºPeríodo) 

Nível Prognóstico 
(nível que deves 

atingir até ao final 
do ano letivo) 

O que deves atingir até ao final do ano. 

Andebol 
 
Apreciação: 
Aplica-te mais na aprendizagem do drible, 
da receção, do passe, do controlo da bola, 
no remate. No jogo desmarca-te, 
defende, passa e remata com 
oportunidade.  
 

Parte 
Introdutório 

Introdutório Em situação de jogo 5x5 (4+1): 
- Pega da bola e armação do braço (braço elevado a 90º) 
- Desmarcação (criação de linhas de passe) 
- Remate em salto (remate com elevação do solo) 
- Ocupação equilibrada dos espaços (colocação vantajosa consoante o posicionamento 
do adversário) 
- Tenta interceptar a bola, colocando-se numa posição diagonal de defesa, para intervir 
na linha de passe do adversário. 
- Impede ou dificulta a progressão em drible, o passe e o remate, colocando-se entre a 
bola e a baliza na defesa do jogador com bola. 
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Basquetebol 
 
Apreciação: 
Aplica-te mais na aprendizagem do drible, 
da receção, do passe, do controlo da bola, 
no lançamento. No jogo desmarca-te, 
defende, passa e lança com oportunidade.  

Parte 
Introdutório 

Parte do Elementar Em situação de jogo 5X5: 
- Preocupação trapézio ofensivo (situação ofensiva, após passe, corta para o cesto) 
- Posição facial ao cesto (enquadramento) 
- Desmarcação (criação de linhas de passe) 
- Lança a curta distância (opta por lançar o mais próximo do cesto possível – passada) 
- Ocupação equilibrada dos espaços (amplitude e profundidade ofensiva)  

Futebol 
 
Apreciação: 
Tens algumas dificuldades no controlo, 
passe e receçao, são aspectos que deves 
trabalhar. Deves trabalhar mais os 
aspetos do ataque e da defesa, seja 
individual, seja coletiva. 
 
 

Introdutório Parte do Elementar Recebe a bola, controlando-a e enquadra-se ofensivamente, simula e/ou finta, se 
necessário, para se libertar da marcação, optando conforme a leitura da situação: 
Remata, se tem a baliza ao seu alcance. 
Passa a um companheiro em desmarcação para a baliza, ou em apoio, combinando o 
passe à sua própria desmarcação. 
Conduz a bola, de preferência em progressão ou penetração para rematar ou passar. 
Desmarca-se utilizando fintas e mudanças de direcção, para oferecer linhas de passe na 
direcção da baliza e ou de apoio (de acordo com a movimentação geral), garantindo a 
largura e a profundidade do ataque. 
Aclara o espaço de penetração do jogador com bola e/ou dos companheiros em 
desmarcação para a baliza. 
Logo que perde a posse da bola (defesa), marca o seu atacante, procurando dificultar a 
acção ofensiva. 
Como guarda-redes, enquadra-se com a bola para impedir o golo. 

Atletismo 
 
Apreciação: 
revelas bom 
empenho 
mas 
trabalha 
mais para 
melhorar. 
Aplica os 
aspetos 
técnicos que 
te vou 
indicando. 
 
 

Corridas Parte 
Introdutório 

Parte Elementar - Efectua uma corrida de velocidade (40 m), com partida de pé ou de tacos.  
- Efectua uma corrida de estafetas de 4 x 60 m, recebendo o testemunho em 
movimento, na zona de transmissão e entregando-o, após sinal sonoro, com segurança 
e sem acentuada desaceleração. 
- Efectua uma corrida de barreiras com partida de pé ou de  tacos. 

Saltos Parte 
Introdutório  

Parte Elementar - Salta em comprimento com a técnica de voo na passada, com corrida de balanço de 
oito a doze passadas e impulsão na tábua de chamada. Aumenta a cadência nas últimas 
passadas para realizar uma impulsão eficaz, mantendo o tronco direito. “Puxa” a perna 
de impulsão para junto da perna livre na fase descendente do voo, tocando o solo o 
mais longe possível, com flexão do tronco à frente. 
- Salta em altura com técnica de Tesoura, com cinco a oito passadas de balanço, sendo 
as últimas três/quatro em curva. 

Lançamentos Parte 
Introdutório 

Parte Elementar - Lança a bola (tipo hóquei), com quatro a sete passadas de balanço em aceleração 
progressiva.  
- Lança o peso de 3 kg/4 kg, de costas (duplo apoio) e sem balanço, num círculo de 
lançamentos.   

Dança  
Apreciação: demonstraste grande 
timidez. Solta-te porque sei que sabes 
dançar.  

 Introdutório Merengue e Chachacha: 
- Interpreta a música, dominando os tempos musicais 
- Identifica as figuras da Dança com correcção  
- Coordena os ritmos musicais com as figuras da Dança 
- Demonstra expressividade e ritmicidade corporal 
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Filipe Roque, nº13 
 

 O que atingiste no 2º Período O que deves atingir até ao final do 3º Período 

Área das Atitudes e Valores 

Apreciação: és muito participativo nas 
tarefas. Por vezes não estás com atenção 
porque estás na conversa com colegas 
sobre assuntos fora do contexto da aula. 

- revelaste bom empenho, cumpres as regras, com exceção 

das conversas 
  

- deves moderar as tuas conversas com os colegas, que te 

levam à distração; 
 

 

 O que atingiste no 2º Período O que deves atingir até ao final do 3º Período 

Área dos Conhecimentos - no teste de avaliação tiveste Muito Bom - manteres o caderno diário atualizado, estares atento e 
participares nas aulas; 
- empenhares-te no teste de avaliação para que consigas 
uma classificação superior. 

 

Área da Aptidão Física Nível Diagnóstico 
(nível no 1º Período) 

Nível Prognóstico 
(nível que deves atingir até ao 

final do ano) 

O que deves atingir até ao final do 
ano 

Flexibilidade Fora da Zona Saudável (11) cm Dentro da Zona Saudável - Realizar o teste de senta e alcança entre 
20 e 26 centímetros  

Força Inferior Parte do Elementar (1.55) m Elementar - Realizar um salto superior a 1,68m 

Força Média Elementar (32) 
 
Fora da Zona Saudável (17) 

 Parte do Avançado 
 
Dentro da Zona Saudável 

- Realizar mais de 40 abdominais em um 
minuto 
- Realizar entre 18 a 33 abdominais de 
acordo com a cadência 

Força Superior Parte do Introdutório (2) 

 
Fora da zona Saudável (7) 

Parte do Avançado 

 
Dentro da Zona Saudável 
 

- Realizar mais de 8 extensões de braços 

em um minuto 
- Realizar entre 10 a 17 extensões de 
braços correctas de acordo com a 
cadência   

Resistência Parte do Elementar (1350) m 
 
Fora da Zona Saudável (16) 

Elementar 
 
Dentro da Zona Saudável 

- Realizar acima de 1596 m no campo em 
8 minutos 
- Realizar, entre 18 e 68 percursos no 
teste do Vaivém 

Velocidade Dentro da Zona Saudável 
 
Introdutório (8,04) s 

Dentro da Zona Saudável 
 
Parte do Elementar 

 
- Realizar a corrida de velocidade de 40 
metros abaixo de 7,34 segundos 

 

Área das Atividades Físicas Nível 
Diagnóstico 

(nível no 

1ºPeríodo) 

Nível Prognóstico 
(nível que deves 

atingir até ao final 

do ano letivo) 

O que deves atingir até ao final do ano. 

Andebol 
 
Apreciação: 
Aplica-te mais na aprendizagem do drible, 
da receção, do passe, do controlo da bola, 
no remate. No jogo desmarca-te, 
defende, passa e remata com 
oportunidade.  
 

Parte 
Introdutório 

Introdutório Em situação de jogo 5x5 (4+1): 
- Pega da bola e armação do braço (braço elevado a 90º) 
- Desmarcação (criação de linhas de passe) 
- Remate em salto (remate com elevação do solo) 
- Ocupação equilibrada dos espaços (colocação vantajosa consoante o posicionamento 
do adversário) 
- Tenta interceptar a bola, colocando-se numa posição diagonal de defesa, para intervir 
na linha de passe do adversário. 
- Impede ou dificulta a progressão em drible, o passe e o remate, colocando-se entre a 
bola e a baliza na defesa do jogador com bola. 
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Basquetebol 
 
Apreciação: 
Aplica-te mais na aprendizagem do drible, 
da receção, do passe, do controlo da bola, 
no lançamento. No jogo desmarca-te, 
defende, passa e lança com oportunidade.  

Parte 
Introdutório 

Parte do Elementar Em situação de jogo 5X5: 
- Preocupação trapézio ofensivo (situação ofensiva, após passe, corta para o cesto) 
- Posição facial ao cesto (enquadramento) 
- Desmarcação (criação de linhas de passe) 
- Lança a curta distância (opta por lançar o mais próximo do cesto possível – passada) 
- Ocupação equilibrada dos espaços (amplitude e profundidade ofensiva)  

Futebol 
 
Apreciação: 
És muito empenhado, tens bom domínio 
da bola, rematas com facilidade. Deves 
trabalhar mais os aspetos do ataque e da 
defesa, seja individual, seja coletiva. 
 
 

Introdutório Parte do Elementar Recebe a bola, controlando-a e enquadra-se ofensivamente, simula e/ou finta, se 
necessário, para se libertar da marcação, optando conforme a leitura da situação: 
Remata, se tem a baliza ao seu alcance. 
Passa a um companheiro em desmarcação para a baliza, ou em apoio, combinando o 
passe à sua própria desmarcação. 
Conduz a bola, de preferência em progressão ou penetração para rematar ou passar. 
Desmarca-se utilizando fintas e mudanças de direcção, para oferecer linhas de passe na 
direcção da baliza e ou de apoio (de acordo com a movimentação geral), garantindo a 
largura e a profundidade do ataque. 
Aclara o espaço de penetração do jogador com bola e/ou dos companheiros em 
desmarcação para a baliza. 
Logo que perde a posse da bola (defesa), marca o seu atacante, procurando dificultar a 
acção ofensiva. 
Como guarda-redes, enquadra-se com a bola para impedir o golo. 

Atletismo 
 
Apreciação: 
revelas bom 
empenho 
mas 
trabalha 
mais para 
melhorar. 
Aplica os 
aspetos 
técnicos que 
te vou 
indicando. 
 
 

Corridas Parte 
Introdutório 

Parte Elementar - Efectua uma corrida de velocidade (40 m), com partida de pé ou de tacos.  
- Efectua uma corrida de estafetas de 4 x 60 m, recebendo o testemunho em 
movimento, na zona de transmissão e entregando-o, após sinal sonoro, com segurança 
e sem acentuada desaceleração. 
- Efectua uma corrida de barreiras com partida de pé ou de  tacos. 

Saltos Parte 
Introdutório  

Parte Elementar - Salta em comprimento com a técnica de voo na passada, com corrida de balanço de 
oito a doze passadas e impulsão na tábua de chamada. Aumenta a cadência nas últimas 
passadas para realizar uma impulsão eficaz, mantendo o tronco direito. “Puxa” a perna 
de impulsão para junto da perna livre na fase descendente do voo, tocando o solo o 
mais longe possível, com flexão do tronco à frente. 
- Salta em altura com técnica de Tesoura, com cinco a oito passadas de balanço, sendo 
as últimas três/quatro em curva. 

Lançamentos Parte 
Introdutório 

Parte Elementar - Lança a bola (tipo hóquei), com quatro a sete passadas de balanço em aceleração 
progressiva.  
- Lança o peso de 3 kg/4 kg, de costas (duplo apoio) e sem balanço, num círculo de 
lançamentos.   

Dança  
Apreciação: demonstraste alguma 
timidez. Solta-te porque sei que sabes 
dançar.  

 Introdutório Merengue e Chachacha: 
- Interpreta a música, dominando os tempos musicais 
- Identifica as figuras da Dança com correcção  
- Coordena os ritmos musicais com as figuras da Dança 
- Demonstra expressividade e ritmicidade corporal 
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Gércia Dombole, nº14 
 

 O que atingiste no 2º Período O que deves atingir até ao final do 3º Período 

Área das Atitudes e Valores 

Apreciação: deves ser mais participativa 
nas tarefas. Revelas um excelente 
comportamento. 

- revelaste bom empenho em algumas matérias, cumprimento 

das regras, respeito pelos colegas, sendo um óptimo exemplo 
a seguir  

- manteres o comportamento como até agora; 

- ser mais participativa e ativa nas atividades propostas. 

 

 O que atingiste no 2º Período O que deves atingir até ao final do 3º Período 

Área dos Conhecimentos - no teste de avaliação tiveste Bom - manteres o caderno diário atualizado, estares atenta e 
participares nas aulas; 
- empenhares-te no teste de avaliação para que consigas 
uma classificação superior. 

 

Área da Aptidão Física Nível Diagnóstico 
(nível no 1º Período) 

Nível Prognóstico 
(nível que deves atingir até ao 

final do ano) 

O que deves atingir até ao final do 
ano 

Flexibilidade Fora da Zona Saudável (20) cm Dentro da Zona Saudável - Realizar o teste de senta e alcança entre 
25 e 31 centímetros  

Força Inferior Parte do Avançado (1,57) m Avançado - Realizar um salto superior a 1,75m 

Força Média Parte Avançado (31) 
 
Dentro da Zona Saudável (50) 

Avançado 
 
Dentro da Zona Saudável 

- Realizar mais de 35 abdominais em um 
minuto 
- Realizar entre 18 a 29 abdominais de 
acordo com a cadência 

Força Superior Introdutório (3) 
 

Fora da Zona Saudável (2) 

Parte do Elementar 
 

Dentro da Zona Saudável 
 

- Realizar mais de 3 extensões de braços 
em um minuto 

- Realizar entre 7 a 12 extensões de 
braços correctas de acordo com a 
cadência   

Resistência Elementar (1350) m 
 
Dentro da Zona Saudável (23) 

Avançado 
 
Dentro da Zona Saudável 

- Realizar acima de 1421 m no campo em 
8 minutos 
- Realizar, entre 15 e 40 percursos no 
teste do Vaivém 

Velocidade Dentro da Zona Saudável 
 
Introdutório (8.01) s 

Dentro da Zona Saudável 
 
Parte do Elementar 

 
- Realizar a corrida de velocidade de 40 m 
acima de 7,93 segundos 

 

Área das Atividades Físicas Nível 
Diagnóstico 

(nível no 
1ºPeríodo) 

Nível Prognóstico 
(nível que deves 

atingir até ao final 
do ano letivo) 

O que deves atingir até ao final do ano. 

Andebol 
 
Apreciação: 
Deves empenhar-te mais, ser mais ativa, 
tentando melhorar as prestações. Aplica-
te mais na aprendizagem do drible, da 
receção, do passe, do controlo da bola e 
mais dinâmica no jogo. 
 

Parte 
Introdutório 

Introdutório Em situação de jogo 5x5 (4+1): 
- Pega da bola e armação do braço (braço elevado a 90º) 
- Desmarcação (criação de linhas de passe) 
- Remate em salto (remate com elevação do solo) 
- Ocupação equilibrada dos espaços (colocação vantajosa consoante o posicionamento 
do adversário) 
- Tenta interceptar a bola, colocando-se numa posição diagonal de defesa, para intervir 
na linha de passe do adversário. 
- Impede ou dificulta a progressão em drible, o passe e o remate, colocando-se entre a 
bola e a baliza na defesa do jogador com bola. 
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Basquetebol 
 
Apreciação: 
deves empenhar-te mais, ser mais ativa, 
tentando melhorar as prestações. Aplica-
te mais na aprendizagem do drible, da 
receção, do passe, do controlo da bola e 
mais dinâmica no jogo. 

Parte 
Introdutório 

Parte do Elementar Em situação de jogo 5X5: 
- Preocupação trapézio ofensivo (situação ofensiva, após passe, corta para o cesto) 
- Posição facial ao cesto (enquadramento) 
- Desmarcação (criação de linhas de passe) 
- Lança a curta distância (opta por lançar o mais próximo do cesto possível – passada) 
- Ocupação equilibrada dos espaços (amplitude e profundidade ofensiva)  

Futebol 
 
Apreciação: 
Deves empenhar-te mais, ser mais ativa, 
tentando melhorar as prestações. Aplica-
te mais na aprendizagem na receção e 
passe, no controlo da bola e mais 
dinâmica no jogo. 
 
 

Introdutório Parte do Elementar Recebe a bola, controlando-a e enquadra-se ofensivamente, simula e/ou finta, se 
necessário, para se libertar da marcação, optando conforme a leitura da situação: 
Remata, se tem a baliza ao seu alcance. 
Passa a um companheiro em desmarcação para a baliza, ou em apoio, combinando o 
passe à sua própria desmarcação. 
Conduz a bola, de preferência em progressão ou penetração para rematar ou passar. 
Desmarca-se utilizando fintas e mudanças de direcção, para oferecer linhas de passe na 
direcção da baliza e ou de apoio (de acordo com a movimentação geral), garantindo a 
largura e a profundidade do ataque. 
Aclara o espaço de penetração do jogador com bola e/ou dos companheiros em 
desmarcação para a baliza. 
Logo que perde a posse da bola (defesa), marca o seu atacante, procurando dificultar a 
acção ofensiva. 
Como guarda-redes, enquadra-se com a bola para impedir o golo. 

Atletismo 
 
Apreciação: 
revelas bom 
empenho 
mas 
trabalha 
mais para 
melhorar. 
Aplica os 
aspetos 
técnicos que 
te vou 
indicando. 
 
 

Corridas Parte 
Introdutório 

Parte Elementar - Efectua uma corrida de velocidade (40 m), com partida de pé ou de tacos.  
- Efectua uma corrida de estafetas de 4 x 60 m, recebendo o testemunho em 
movimento, na zona de transmissão e entregando-o, após sinal sonoro, com segurança 
e sem acentuada desaceleração. 
- Efectua uma corrida de barreiras com partida de pé ou de  tacos. 

Saltos Parte 
Introdutório  

Parte Elementar - Salta em comprimento com a técnica de voo na passada, com corrida de balanço de 
oito a doze passadas e impulsão na tábua de chamada. Aumenta a cadência nas últimas 
passadas para realizar uma impulsão eficaz, mantendo o tronco direito. “Puxa” a perna 
de impulsão para junto da perna livre na fase descendente do voo, tocando o solo o 
mais longe possível, com flexão do tronco à frente. 
- Salta em altura com técnica de Tesoura, com cinco a oito passadas de balanço, sendo 
as últimas três/quatro em curva. 

Lançamentos Parte 
Introdutório 

Parte Elementar - Lança a bola (tipo hóquei), com quatro a sete passadas de balanço em aceleração 
progressiva.  
- Lança o peso de 3 kg/4 kg, de costas (duplo apoio) e sem balanço, num círculo de 
lançamentos.   

Dança  
Apreciação: és muito empenhada e 
participativa. Estás no bom caminho.  

 Introdutório Merengue e Chachacha: 
- Interpreta a música, dominando os tempos musicais 
- Identifica as figuras da Dança com correcção  
- Coordena os ritmos musicais com as figuras da Dança 
- Demonstra expressividade e ritmicidade corporal 
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Gonçalo Ramos, nº15 
 

 O que atingiste no 2º Período O que deves atingir até ao final do 3º Período 

Área das Atitudes e Valores 

Apreciação: és muito participativo nas 
tarefas. Por vezes não estás com atenção 
porque estás na conversa com colegas 
sobre assuntos fora do contexto da aula. 

- revelaste bom empenho, cumpres as regras, com exceção 

das conversas 
  

- deves moderar as tuas conversas com os colegas, que te 

levam à distração; 
 

 

 O que atingiste no 2º Período O que deves atingir até ao final do 3º Período 

Área dos Conhecimentos - no teste de avaliação tiveste Bom - manteres o caderno diário atualizado, estares atenta e 
participares nas aulas; 
- empenhares-te no teste de avaliação para que consigas 
uma classificação superior. 

 

Área da Aptidão Física Nível Diagnóstico 
(nível no 1º Período) 

Nível Prognóstico 
(nível que deves atingir até ao 

final do ano) 

O que deves atingir até ao final do 
ano 

Flexibilidade Fora da Zona Saudável (10) cm Dentro da Zona Saudável - Realizar o teste de senta e alcança entre 
20 e 26 centímetros  

Força Inferior Parte do Elementar (1.42) m Elementar - Realizar um salto superior a 1,56 m 

Força Média Elementar (30) 
 
Dentro da Zona Saudável (21) 

 Parte do Avançado 
 
Acima da Zona Saudável 

- Realizar mais de 40 abdominais em um 
minuto 
- Realizar entre 18 a 33 abdominais de 
acordo com a cadência 

Força Superior Introdutório (2) 

 
Fora da Zona Saudável (1) 

Parte do Elementar 

 
Dentro da Zona Saudável 
 

- Realizar mais de 8 extensões de braços 

em um minuto 
- Realizar entre 10 a 17 extensões de 
braços correctas de acordo com a 
cadência   

Resistência Elementar (1040) m 
 
Dentro da Zona Saudável (29) 

Parte do Avançado 
 
Dentro da Zona Saudável 

- Realizar, no minimo 1821 m no campo 
em 8 minutos 
- Realizar, entre 18 e 68 percursos no 
teste do Vaivém 

Velocidade Dentro da Zona Saudável 
 
Elementar (8.01) s 

Dentro da Zona Saudável 
 
Parte do Avançado 

 
- Realizar a corrida de velocidade de 40 
metros abaixo de 7,34 segundos 

 

Área das Atividades Físicas Nível 
Diagnóstico 

(nível no 

1ºPeríodo) 

Nível Prognóstico 
(nível que deves 

atingir até ao final 

do ano letivo) 

O que deves atingir até ao final do ano. 

Andebol 
 
Apreciação: 
Aplica-te mais na aprendizagem do drible, 
da receção, do passe, do controlo da bola, 
no remate. No jogo desmarca-te, 
defende, passa e remata com 
oportunidade.  
 

Parte 
Introdutório 

Introdutório Em situação de jogo 5x5 (4+1): 
- Pega da bola e armação do braço (braço elevado a 90º) 
- Desmarcação (criação de linhas de passe) 
- Remate em salto (remate com elevação do solo) 
- Ocupação equilibrada dos espaços (colocação vantajosa consoante o posicionamento 
do adversário) 
- Tenta interceptar a bola, colocando-se numa posição diagonal de defesa, para intervir 
na linha de passe do adversário. 
- Impede ou dificulta a progressão em drible, o passe e o remate, colocando-se entre a 
bola e a baliza na defesa do jogador com bola. 
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Basquetebol 
 
Apreciação: 
Aplica-te mais na aprendizagem do drible, 
da receção, do passe, do controlo da bola, 
no lançamento. No jogo desmarca-te, 
defende, passa e lança com oportunidade.  

Parte 
Introdutório 

Parte do Elementar Em situação de jogo 5X5: 
- Preocupação trapézio ofensivo (situação ofensiva, após passe, corta para o cesto) 
- Posição facial ao cesto (enquadramento) 
- Desmarcação (criação de linhas de passe) 
- Lança a curta distância (opta por lançar o mais próximo do cesto possível – passada) 
- Ocupação equilibrada dos espaços (amplitude e profundidade ofensiva)  

Futebol 
 
Apreciação: 
És muito empenhado, tens bom domínio 
da bola, rematas com facilidade. Deves 
trabalhar mais os aspetos do ataque e da 
defesa, seja individual, seja coletiva. 
 
 

Introdutório Parte do Elementar Recebe a bola, controlando-a e enquadra-se ofensivamente, simula e/ou finta, se 
necessário, para se libertar da marcação, optando conforme a leitura da situação: 
Remata, se tem a baliza ao seu alcance. 
Passa a um companheiro em desmarcação para a baliza, ou em apoio, combinando o 
passe à sua própria desmarcação. 
Conduz a bola, de preferência em progressão ou penetração para rematar ou passar. 
Desmarca-se utilizando fintas e mudanças de direcção, para oferecer linhas de passe na 
direcção da baliza e ou de apoio (de acordo com a movimentação geral), garantindo a 
largura e a profundidade do ataque. 
Aclara o espaço de penetração do jogador com bola e/ou dos companheiros em 
desmarcação para a baliza. 
Logo que perde a posse da bola (defesa), marca o seu atacante, procurando dificultar a 
acção ofensiva. 
Como guarda-redes, enquadra-se com a bola para impedir o golo. 

Atletismo 
 
Apreciação: 
revelas bom 
empenho 
mas 
trabalha 
mais para 
melhorar. 
Aplica os 
aspetos 
técnicos que 
te vou 
indicando. 
 
 

Corridas Parte 
Introdutório 

Parte Elementar - Efectua uma corrida de velocidade (40 m), com partida de pé ou de tacos.  
- Efectua uma corrida de estafetas de 4 x 60 m, recebendo o testemunho em 
movimento, na zona de transmissão e entregando-o, após sinal sonoro, com segurança 
e sem acentuada desaceleração. 
- Efectua uma corrida de barreiras com partida de pé ou de  tacos. 

Saltos Parte 
Introdutório  

Parte Elementar - Salta em comprimento com a técnica de voo na passada, com corrida de balanço de 
oito a doze passadas e impulsão na tábua de chamada. Aumenta a cadência nas últimas 
passadas para realizar uma impulsão eficaz, mantendo o tronco direito. “Puxa” a perna 
de impulsão para junto da perna livre na fase descendente do voo, tocando o solo o 
mais longe possível, com flexão do tronco à frente. 
- Salta em altura com técnica de Tesoura, com cinco a oito passadas de balanço, sendo 
as últimas três/quatro em curva. 

Lançamentos Parte 
Introdutório 

Parte Elementar - Lança a bola (tipo hóquei), com quatro a sete passadas de balanço em aceleração 
progressiva.  
- Lança o peso de 3 kg/4 kg, de costas (duplo apoio) e sem balanço, num círculo de 
lançamentos.   

Dança  
Apreciação: demonstraste grande 
vontade nesta matéria, continua pois tem 
capacidades.  

 Introdutório Merengue e Chachacha: 
- Interpreta a música, dominando os tempos musicais 
- Identifica as figuras da Dança com correcção  
- Coordena os ritmos musicais com as figuras da Dança 
- Demonstra expressividade e ritmicidade corporal 
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João Tomé, nº16 
 

 O que atingiste no 2º Período O que deves atingir até ao final do 3º Período 

Área das Atitudes e Valores 

Apreciação: és muito participativo. 
Revelas um bom comportamento. 

- revelaste bom empenho, cumprimento das regras, respeito 

pelos colegas, sendo um óptimo exemplo a seguir  

- manteres o comportamento como até agora; 

- continuar participativo e ativo nas atividades propostas. 

 

 O que atingiste no 2º Período O que deves atingir até ao final do 3º Período 

Área dos Conhecimentos - no teste de avaliação tiveste Muito Bom  - manteres o caderno diário atualizado, estares atento e 
participares nas aulas; 
- empenhares-te no teste de avaliação para que consigas 
uma classificação superior. 

 

Área da Aptidão Física Nível Diagnóstico 
(nível no 1º Período) 

Nível Prognóstico 
(nível que deves atingir até ao 

final do ano) 

O que deves atingir até ao final do 
ano 

Flexibilidade Fora da Zona Saudável (15) cm Dentro da Zona Saudável - Realizar o teste de senta e alcança entre 
20 e 26 centímetros  

Força Inferior Parte do Elementar (1.52) m Elementar - Realizar um salto superior a 1,56m 

Força Média Elementar (33) 
 
Fora da Zona Saudável (17) 

 Parte do Avançado 
 
Acima da Zona Saudável 

- Realizar mais de 40 abdominais em um 
minuto 
- Realizar entre 18 a 33 abdominais de 
acordo com a cadência 

Força Superior Introdutório (4) 
 
Dentro da Zona Saudável (10) 

Parte do Elementar 
 
Dentro da Zona Saudável 

 

- Realizar mais de 8 extensões de braços 
em um minuto 
- Realizar entre 10 a 17 extensões de 

braços correctas de acordo com a 
cadência   

Resistência Elementar (1560) m 
 
Dentro da Zona Saudável (45) 

Parte do Avançado 
 
Dentro da Zona Saudável 

- Realizar acima de 1821m no campo em 
8 minutos 
- Realizar, entre 18 e 68 percursos no 
teste do Vaivém 

Velocidade Dentro da Zona Saudável 
 
Introdutório (7,50) s 

Dentro da Zona Saudável 
 
Parte do Elementar 

 
- Realizar a corrida de velocidade de 40 
metros abaixo de 7,34 segundos 

 

Área das Atividades Físicas Nível 
Diagnóstico 

(nível em que te 
encontras no 
1ºPeríodo) 

Nível Prognóstico 
(nível que deves 

atingir até ao final 
do ano letivo) 

O que deves atingir até ao final do ano. 

Andebol 
 
Apreciação: 
Aplica-te mais na aprendizagem do drible, 
da receção, do passe, do controlo da bola, 
no remate. No jogo desmarca-te, 
defende, passa e remata com 
oportunidade.  
 

Parte Introdutório Introdutório Em situação de jogo 5x5 (4+1): 
- Pega da bola e armação do braço (braço elevado a 90º) 
- Desmarcação (criação de linhas de passe) 
- Remate em salto (remate com elevação do solo) 
- Ocupação equilibrada dos espaços (colocação vantajosa consoante o 
posicionamento do adversário) 
- Tenta interceptar a bola, colocando-se numa posição diagonal de defesa, para 
intervir na linha de passe do adversário. 
- Impede ou dificulta a progressão em drible, o passe e o remate, colocando-se 
entre a bola e a baliza na defesa do jogador com bola. 
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Basquetebol 
 
Apreciação: 
Aplica-te mais na aprendizagem do drible, 
da receção, do passe, do controlo da bola, 
no lançamento. No jogo desmarca-te, 
defende, passa e lança com oportunidade.  

Parte Introdutório Parte do Elementar Em situação de jogo 5X5: 
- Preocupação trapézio ofensivo (situação ofensiva, após passe, corta para o cesto) 
- Posição facial ao cesto (enquadramento) 
- Desmarcação (criação de linhas de passe) 
- Lança a curta distância (opta por lançar o mais próximo do cesto possível – 
passada) 
- Ocupação equilibrada dos espaços (amplitude e profundidade ofensiva)  

Futebol 
 
Apreciação: 
És muito empenhado, tens bom domínio 
da bola, rematas com facilidade. Deves 
trabalhar mais os aspetos do ataque e da 
defesa, seja individual, seja coletiva. 
 
 

Introdutório Parte do Elementar Recebe a bola, controlando-a e enquadra-se ofensivamente, simula e/ou finta, se 
necessário, para se libertar da marcação, optando conforme a leitura da situação: 
Remata, se tem a baliza ao seu alcance. 
Passa a um companheiro em desmarcação para a baliza, ou em apoio, combinando 
o passe à sua própria desmarcação. 
Conduz a bola, de preferência em progressão ou penetração para rematar ou 
passar. 
Desmarca-se utilizando fintas e mudanças de direcção, para oferecer linhas de 
passe na direcção da baliza e ou de apoio (de acordo com a movimentação geral), 
garantindo a largura e a profundidade do ataque. 
Aclara o espaço de penetração do jogador com bola e/ou dos companheiros em 
desmarcação para a baliza. 
Logo que perde a posse da bola (defesa), marca o seu atacante, procurando 
dificultar a acção ofensiva. 
Como guarda-redes, enquadra-se com a bola para impedir o golo. 

Atletismo 
 
Apreciação: 
revelas bom 
empenho 
mas 
trabalha 
mais para 
melhorar. 
Aplica os 
aspetos 
técnicos que 
te vou 
indicando. 
 
 

Corridas Parte Introdutório Parte Elementar - Efectua uma corrida de velocidade (40 m), com partida de pé ou de tacos.  
- Efectua uma corrida de estafetas de 4 x 60 m, recebendo o testemunho em 
movimento, na zona de transmissão e entregando-o, após sinal sonoro, com 
segurança e sem acentuada desaceleração. 
- Efectua uma corrida de barreiras com partida de pé ou de  tacos. 

Saltos Parte Introdutório  Parte Elementar - Salta em comprimento com a técnica de voo na passada, com corrida de balanço 
de oito a doze passadas e impulsão na tábua de chamada. Aumenta a cadência nas 
últimas passadas para realizar uma impulsão eficaz, mantendo o tronco direito. 
“Puxa” a perna de impulsão para junto da perna livre na fase descendente do voo, 
tocando o solo o mais longe possível, com flexão do tronco à frente. 
- Salta em altura com técnica de Tesoura, com cinco a oito passadas de balanço, 
sendo as últimas três/quatro em curva. 

Lançamentos Parte Introdutório Parte Elementar - Lança a bola (tipo hóquei), com quatro a sete passadas de balanço em aceleração 
progressiva.  
- Lança o peso de 3 kg/4 kg, de costas (duplo apoio) e sem balanço, num círculo de 
lançamentos.   

Dança  
Apreciação: demonstraste grande 
vontade nesta matéria, continua pois tem 
capacidades. 

 Introdutório Merengue e Chachacha: 
- Interpreta a música, dominando os tempos musicais 
- Identifica as figuras da Dança com correcção  
- Coordena os ritmos musicais com as figuras da Dança 
- Demonstra expressividade e ritmicidade corporal 
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João Silva, nº17 
 

 O que atingiste no 2º Período O que deves atingir até ao final do 3º Período 

Área das Atitudes e Valores 

Apreciação: deves participar mais nas 
tarefas e ser responsável. Por vezes não 
estás com atenção porque estás na 
conversa com colegas sobre assuntos 
fora do contexto da aula. 

- revelaste algum empenho, cumpres algumas regras. 

  

- deves moderar as tuas conversas com os colegas, que te 

levam à distração; 
- deves estar mais atento, concentrado, participativo, 
responsável, pois tens capacidades que estão à espera de 
serem desenvolvidas.  
 

 

 O que atingiste no 2º Período O que deves atingir até ao final do 3º Período 

Área dos Conhecimentos - no teste de avaliação tiveste Não Satisfaz  - manteres o caderno diário atualizado, estares atento e 
participares nas aulas; 
- estudar e empenhares-te no teste de avaliação para que 
consigas uma classificação superior. 

 
 

Área da Aptidão Física Nível Diagnóstico 
(nível no 1º Período) 

Nível Prognóstico 
(nível que deves atingir até ao 

final do ano) 

O que deves atingir até ao final do 
ano 

Flexibilidade Fora da Zona Saudável (15) cm Dentro da Zona Saudável - Realizar o teste de senta e alcança entre 
20 e 26 centímetros  

Força Inferior Introdutório (1,15) m Parte do Elementar - Realizar um salto superior a 1,31m 

Força Média Parte do Elementar (20) 
 
Fora da Zona Saudável (21) 

Elementar 
 
Dentro da Zona Saudável 

- Realizar mais de 30 abdominais em um 
minuto 
- Realizar entre 24 a 42 abdominais de 
acordo com a cadência 

Força Superior Elementar (1) 
 
 
Fora da Zona Saudável (5) 

Parte do Avançado 
 
 
Dentro da Zona Saudável 
 

- Realizar mais de 8 extensões de braços 
em um minuto 
- Realizar entre 10 a 17 extensões de 
braços correctas de acordo com a 
cadência   

Resistência Parte do Introdutório (630) m 
 
Fora da Zona Saudável (26) 

Introdutório 
 
Dentro da Zona Saudável 

- Realizar acima de 1101 m no campo em 
8 minutos 
- Realizar entre 40 e 80 percursos no 
teste do Vaivém 

Velocidade Fora da Zona Saudável 
 
Parte do Introdutório (9,24) s 

Dentro da Zona Saudável 
 
Introdutório 

 
- Realizar a corrida de velocidade de 40 
metros abaixo de 8,01 segundos 

 

Área das Atividades Físicas Nível 

Diagnóstico 
(nível no 

1ºPeríodo) 

Nível Prognóstico 

(nível que deves 
atingir até ao final 

do ano letivo) 

O que deves atingir até ao final do ano. 

Andebol 
 
Apreciação: 
Aplica-te mais na aprendizagem do drible, 
da receção, do passe, do controlo da bola, 
no remate. No jogo desmarca-te, 
defende, passa e remata com 
oportunidade.  

Parte 
Introdutório 

Introdutório Em situação de jogo 5x5 (4+1): 
- Pega da bola e armação do braço (braço elevado a 90º) 
- Desmarcação (criação de linhas de passe) 
- Remate em salto (remate com elevação do solo) 
- Ocupação equilibrada dos espaços (colocação vantajosa consoante o posicionamento 
do adversário) 
- Tenta interceptar a bola, colocando-se numa posição diagonal de defesa, para intervir 
na linha de passe do adversário. 
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 - Impede ou dificulta a progressão em drible, o passe e o remate, colocando-se entre a 

bola e a baliza na defesa do jogador com bola. 

Basquetebol 
 

Apreciação: 
Aplica-te mais na aprendizagem do drible, 
da receção, do passe, do controlo da bola, 
no lançamento. No jogo desmarca-te, 
defende, passa e lança com oportunidade.  

Parte 
Introdutório 

Parte do Elementar Em situação de jogo 5X5: 
- Preocupação trapézio ofensivo (situação ofensiva, após passe, corta para o cesto) 

- Posição facial ao cesto (enquadramento) 
- Desmarcação (criação de linhas de passe) 
- Lança a curta distância (opta por lançar o mais próximo do cesto possível – passada) 
- Ocupação equilibrada dos espaços (amplitude e profundidade ofensiva)  

Futebol 
 
Apreciação: 
Tens algumas dificuldades no controlo, 
passe e receçao, são aspectos que deves 
trabalhar. Deves trabalhar mais os 
aspetos do ataque e da defesa, seja 
individual, seja coletiva. 
 
 

Introdutório Parte do Elementar Recebe a bola, controlando-a e enquadra-se ofensivamente, simula e/ou finta, se 
necessário, para se libertar da marcação, optando conforme a leitura da situação: 
Remata, se tem a baliza ao seu alcance. 
Passa a um companheiro em desmarcação para a baliza, ou em apoio, combinando o 
passe à sua própria desmarcação. 
Conduz a bola, de preferência em progressão ou penetração para rematar ou passar. 
Desmarca-se utilizando fintas e mudanças de direcção, para oferecer linhas de passe na 
direcção da baliza e ou de apoio (de acordo com a movimentação geral), garantindo a 
largura e a profundidade do ataque. 
Aclara o espaço de penetração do jogador com bola e/ou dos companheiros em 
desmarcação para a baliza. 
Logo que perde a posse da bola (defesa), marca o seu atacante, procurando dificultar a 
acção ofensiva. 
Como guarda-redes, enquadra-se com a bola para impedir o golo. 

Atletismo 
 
Apreciação: 
revelas 
pouco 
empenho, 
trabalha 
mais para 
melhorar. 
Aplica os 
aspetos 

técnicos que 
te vou 
indicando. 
 
 

Corridas Parte 
Introdutório 

Parte Elementar - Efectua uma corrida de velocidade (40 m), com partida de pé ou de tacos.  
- Efectua uma corrida de estafetas de 4 x 60 m, recebendo o testemunho em 
movimento, na zona de transmissão e entregando-o, após sinal sonoro, com segurança 
e sem acentuada desaceleração. 
- Efectua uma corrida de barreiras com partida de pé ou de  tacos. 

Saltos Parte 
Introdutório  

Parte Elementar - Salta em comprimento com a técnica de voo na passada, com corrida de balanço de 
oito a doze passadas e impulsão na tábua de chamada. Aumenta a cadência nas últimas 
passadas para realizar uma impulsão eficaz, mantendo o tronco direito. “Puxa” a perna 
de impulsão para junto da perna livre na fase descendente do voo, tocando o solo o 
mais longe possível, com flexão do tronco à frente. 
- Salta em altura com técnica de Tesoura, com cinco a oito passadas de balanço, sendo 
as últimas três/quatro em curva. 

Lançamentos Parte 
Introdutório 

Parte Elementar - Lança a bola (tipo hóquei), com quatro a sete passadas de balanço em aceleração 
progressiva.  
- Lança o peso de 3 kg/4 kg, de costas (duplo apoio) e sem balanço, num círculo de 
lançamentos.   

Dança  
Apreciação: demonstraste grande 
timidez. Solta-te porque sei que sabes 
dançar.  

 Introdutório Merengue e Chachacha: 
- Interpreta a música, dominando os tempos musicais 
- Identifica as figuras da Dança com correcção  
- Coordena os ritmos musicais com as figuras da Dança 
- Demonstra expressividade e ritmicidade corporal 
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Marco Marques, nº18 
 

 O que atingiste no 2º Período O que deves atingir até ao final do 3º Período 

Área das Atitudes e Valores 

Apreciação: deves participar mais nas 
tarefas e ser responsável. Por vezes não 
estás com atenção porque estás na 
conversa com colegas sobre assuntos 
fora do contexto da aula. 

- revelaste algum empenho, cumpres algumas regras. 

  

- deves moderar as tuas conversas com os colegas, que te 

levam à distração; 
- deves estar mais atento, concentrado, participativo, 
responsável, pois tens capacidades que estão à espera de 
serem desenvolvidas.  
 

 

 O que atingiste no 2º Período O que deves atingir até ao final do 3º Período 

Área dos Conhecimentos - no teste de avaliação tiveste Bom - manteres o caderno diário atualizado, estares atenta e 
participares nas aulas; 
- empenhares-te no teste de avaliação para que consigas 
uma classificação superior. 

 
 

Área da Aptidão Física Nível Diagnóstico 
(nível no 1º Período) 

Nível Prognóstico 
(nível que deves atingir até ao 

final do ano) 

O que deves atingir até ao final do 
ano 

Flexibilidade Dentro da Zona Saudável (20) cm Dentro da Zona Saudável - Realizar o teste de senta e alcança entre 
20 e 26 centímetros  

Força Inferior Introdutório (1,24) m Parte do Elementar - Realizar um salto superior a 1,31 m 

Força Média Parte do Elementar (21) 
 
Fora da Zona Saudável (17) 

Elementar 
 
Dentro da Zona Saudável 

- Realizar mais de 30 abdominais em um 
minuto 
- Realizar entre 21 a 37 abdominais de 
acordo com a cadência 

Força Superior Introdutório (1) 
 
 
Fora da Zona Saudável (2) 

Parte do Elementar 
 
 
Dentro da Zona Saudável 
 

- Realizar mais de 8 extensões de braços 
em um minuto 
- Realizar entre 10 a 17 extensões de 
braços correctas de acordo com a 
cadência   

Resistência  Parte do Introdutório (1040) m 
 
Fora da Zona Saudável (10) 

Introdutório 
 
Dentro da Zona Saudável 

- Realizar acima de 1101m no campo em 
8 minutos 
- Realizar entre 35 e 74 percursos no 
teste do Vaivém 

Velocidade Parte do Introdutório (9,31) s Introdutório - Realizar a corrida de velocidade de 40 
metros abaixo de 8,01 segundos 

 

Área das Atividades Físicas Nível 
Diagnóstico 

(nível no 
1ºPeríodo) 

Nível Prognóstico 
(nível que deves 

atingir até ao final 
do ano letivo) 

O que deves atingir até ao final do ano. 

Andebol 
 
Apreciação: 
Aplica-te mais na aprendizagem do drible, 
da receção, do passe, do controlo da bola, 
no remate. No jogo desmarca-te, 
defende, passa e remata com 
oportunidade.  
 

Parte 
Introdutório 

Introdutório Em situação de jogo 5x5 (4+1): 
- Pega da bola e armação do braço (braço elevado a 90º) 
- Desmarcação (criação de linhas de passe) 
- Remate em salto (remate com elevação do solo) 
- Ocupação equilibrada dos espaços (colocação vantajosa consoante o posicionamento 
do adversário) 
- Tenta interceptar a bola, colocando-se numa posição diagonal de defesa, para intervir 
na linha de passe do adversário. 
- Impede ou dificulta a progressão em drible, o passe e o remate, colocando-se entre a 



ES Braamcamp Freire – Educação Física - Relatório de Competências – 7º2ª abril - 2012/2013 

 
bola e a baliza na defesa do jogador com bola. 

Basquetebol 
 
Apreciação: 

Aplica-te mais na aprendizagem do drible, 
da receção, do passe, do controlo da bola, 
no lançamento. No jogo desmarca-te, 
defende, passa e lança com oportunidade.  

Parte 
Introdutório 

Parte do Elementar Em situação de jogo 5X5: 
- Preocupação trapézio ofensivo (situação ofensiva, após passe, corta para o cesto) 
- Posição facial ao cesto (enquadramento) 

- Desmarcação (criação de linhas de passe) 
- Lança a curta distância (opta por lançar o mais próximo do cesto possível – passada) 
- Ocupação equilibrada dos espaços (amplitude e profundidade ofensiva)  

Futebol 
 
Apreciação: 
És muito empenhado, tens bom domínio 
da bola, rematas com facilidade. Deves 
trabalhar mais os aspetos do ataque e da 
defesa, seja individual, seja coletiva. 
 
 

Introdutório Parte do Elementar Recebe a bola, controlando-a e enquadra-se ofensivamente, simula e/ou finta, se 
necessário, para se libertar da marcação, optando conforme a leitura da situação: 
Remata, se tem a baliza ao seu alcance. 
Passa a um companheiro em desmarcação para a baliza, ou em apoio, combinando o 
passe à sua própria desmarcação. 
Conduz a bola, de preferência em progressão ou penetração para rematar ou passar. 
Desmarca-se utilizando fintas e mudanças de direcção, para oferecer linhas de passe na 
direcção da baliza e ou de apoio (de acordo com a movimentação geral), garantindo a 
largura e a profundidade do ataque. 
Aclara o espaço de penetração do jogador com bola e/ou dos companheiros em 
desmarcação para a baliza. 
Logo que perde a posse da bola (defesa), marca o seu atacante, procurando dificultar a 
acção ofensiva. 
Como guarda-redes, enquadra-se com a bola para impedir o golo. 

Atletismo 
 
Apreciação: 
revelas 
muito 
empenho, 
trabalha 
mais para 
melhorar. 
Aplica os 
aspetos 
técnicos que 

te vou 
indicando. 
 
 

Corridas Parte 
Introdutório 

Parte Elementar - Efectua uma corrida de velocidade (40 m), com partida de pé ou de tacos.  
- Efectua uma corrida de estafetas de 4 x 60 m, recebendo o testemunho em 
movimento, na zona de transmissão e entregando-o, após sinal sonoro, com segurança 
e sem acentuada desaceleração. 
- Efectua uma corrida de barreiras com partida de pé ou de  tacos. 

Saltos Parte 
Introdutório  

Parte Elementar - Salta em comprimento com a técnica de voo na passada, com corrida de balanço de 
oito a doze passadas e impulsão na tábua de chamada. Aumenta a cadência nas últimas 
passadas para realizar uma impulsão eficaz, mantendo o tronco direito. “Puxa” a perna 
de impulsão para junto da perna livre na fase descendente do voo, tocando o solo o 
mais longe possível, com flexão do tronco à frente. 
- Salta em altura com técnica de Tesoura, com cinco a oito passadas de balanço, sendo 
as últimas três/quatro em curva. 

Lançamentos Parte 
Introdutório 

Parte Elementar - Lança a bola (tipo hóquei), com quatro a sete passadas de balanço em aceleração 
progressiva.  
- Lança o peso de 3 kg/4 kg, de costas (duplo apoio) e sem balanço, num círculo de 
lançamentos.   

Dança  
Apreciação: demonstraste grande 
timidez. Solta-te porque sei que sabes 
dançar.  

 Introdutório Merengue e Chachacha: 
- Interpreta a música, dominando os tempos musicais 
- Identifica as figuras da Dança com correcção  
- Coordena os ritmos musicais com as figuras da Dança 
- Demonstra expressividade e ritmicidade corporal 
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Maria Carreira, nº19 
 

 O que atingiste no 2º Período O que deves atingir até ao final do 3º Período 

Área das Atitudes e Valores 

Apreciação: és participativa nas tarefas. 
Revelas um excelente comportamento. 

- revelaste bom empenho nas matérias, cumprimento das 

regras e respeito pelos colegas.  

- manteres o comportamento como até agora; 

- ser ainda mais participativa e ativa nas atividades 
propostas. 

 

 O que atingiste no 2º Período O que deves atingir até ao final do 3º Período 

Área dos Conhecimentos - no teste de avaliação tiveste Bom - manteres o caderno diário atualizado, estares atenta e 
participares nas aulas; 
- empenhares-te no teste de avaliação para que consigas 
uma classificação superior. 

 

Área da Aptidão Física Nível Diagnóstico 
(nível no 1º Período) 

Nível Prognóstico 
(nível que deves atingir até ao 

final do ano) 

O que deves atingir até ao final do 
ano 

Flexibilidade Fora da Zona Saudável (21) cm Dentro da Zona Saudável - Realizar o teste de senta e alcança entre 
25 e 31 centímetros  

Força Inferior Elementar (1,34) m Parte do Avançado - Realizar um salto superior a 1,57m 

Força Média Elementar (21) 
 
Dentro da Zona Saudável (21) 

Parte do Avançado 
 
Dentro da Zona Saudável 

- Realizar mais de 27 abdominais em um 
minuto 
- Realizar entre 18 a 29 abdominais de 
acordo com a cadência 

Força Superior Introdutório (1) 
 
 

Fora da Zona Saudável (6) 

Parte do Elementar 
 
 

Dentro da Zona Saudável 
 

- Realizar mais de 5 extensões de braços 
em um minuto 
- Realizar entre 7 a 12 extensões de 

braços correctas de acordo com a 
cadência   

Resistência  Parte do Elementar (1040)m 
 
Fora da Zona Saudável (13) 

Elementar 
 
Dentro da Zona Saudável 

- Realizar acima de 1196 m no campo em 
8 minutos 
- Realizar entre 15 e 40 percursos no 
teste do Vaivém 

Velocidade Fora da Zona Saudável 
 
Introdutório (8,23) s 

Dentro da Zona Saudável 
 
Parte do Elementar 

 
- Realizar a corrida de velocidade de 40 
metros abaixo de 7,93 segundos 

 

Área das Atividades Físicas Nível 
Diagnóstico 

(nível no 
1ºPeríodo) 

Nível Prognóstico 
(nível que deves 

atingir até ao final 
do ano letivo) 

O que deves atingir até ao final do ano. 

Andebol 
 
Apreciação: 
Deves empenhar-te ainda mais, para 
melhorar as prestações. Aplica-te na 
aprendizagem do drible, da receção, do 
passe, do controlo da bola e mais 
dinâmica no jogo. 
 

Parte 
Introdutório 

Introdutório Em situação de jogo 5x5 (4+1): 
- Pega da bola e armação do braço (braço elevado a 90º) 
- Desmarcação (criação de linhas de passe) 
- Remate em salto (remate com elevação do solo) 
- Ocupação equilibrada dos espaços (colocação vantajosa consoante o posicionamento 
do adversário) 
- Tenta interceptar a bola, colocando-se numa posição diagonal de defesa, para intervir 
na linha de passe do adversário. 
- Impede ou dificulta a progressão em drible, o passe e o remate, colocando-se entre a 
bola e a baliza na defesa do jogador com bola. 



ES Braamcamp Freire – Educação Física - Relatório de Competências – 7º2ª abril - 2012/2013 

 
Basquetebol 
 
Apreciação: 
deves empenhar-te ainda mais, para 
melhorar as prestações. Aplica-te mais na 
aprendizagem do drible, da receção, do 
passe, do controlo da bola e mais 
dinâmica no jogo. 

Parte 
Introdutório 

Parte do Elementar Em situação de jogo 5X5: 
- Preocupação trapézio ofensivo (situação ofensiva, após passe, corta para o cesto) 
- Posição facial ao cesto (enquadramento) 
- Desmarcação (criação de linhas de passe) 
- Lança a curta distância (opta por lançar o mais próximo do cesto possível – passada) 
- Ocupação equilibrada dos espaços (amplitude e profundidade ofensiva)  

Futebol 
 
Apreciação: 
Deves empenhar-te mais, ser mais ativa, 
tentando melhorar as prestações. Aplica-
te mais na aprendizagem na receção e 
passe, no controlo da bola e mais 
dinâmica no jogo. 
 
 

Introdutório Parte do Elementar Recebe a bola, controlando-a e enquadra-se ofensivamente, simula e/ou finta, se 
necessário, para se libertar da marcação, optando conforme a leitura da situação: 
Remata, se tem a baliza ao seu alcance. 
Passa a um companheiro em desmarcação para a baliza, ou em apoio, combinando o 
passe à sua própria desmarcação. 
Conduz a bola, de preferência em progressão ou penetração para rematar ou passar. 
Desmarca-se utilizando fintas e mudanças de direcção, para oferecer linhas de passe na 
direcção da baliza e ou de apoio (de acordo com a movimentação geral), garantindo a 
largura e a profundidade do ataque. 
Aclara o espaço de penetração do jogador com bola e/ou dos companheiros em 
desmarcação para a baliza. 
Logo que perde a posse da bola (defesa), marca o seu atacante, procurando dificultar a 
acção ofensiva. 
Como guarda-redes, enquadra-se com a bola para impedir o golo. 

Atletismo 
 
Apreciação: 
revelas bom 
empenho 
mas 
trabalha 
mais para 
melhorar. 
Aplica os 
aspetos 
técnicos que 
te vou 
indicando. 
 
 

Corridas Parte 
Introdutório 

Parte Elementar - Efectua uma corrida de velocidade (40 m), com partida de pé ou de tacos.  
- Efectua uma corrida de estafetas de 4 x 60 m, recebendo o testemunho em 
movimento, na zona de transmissão e entregando-o, após sinal sonoro, com segurança 
e sem acentuada desaceleração. 
- Efectua uma corrida de barreiras com partida de pé ou de  tacos. 

Saltos Parte 
Introdutório  

Parte Elementar - Salta em comprimento com a técnica de voo na passada, com corrida de balanço de 
oito a doze passadas e impulsão na tábua de chamada. Aumenta a cadência nas últimas 
passadas para realizar uma impulsão eficaz, mantendo o tronco direito. “Puxa” a perna 
de impulsão para junto da perna livre na fase descendente do voo, tocando o solo o 
mais longe possível, com flexão do tronco à frente. 
- Salta em altura com técnica de Tesoura, com cinco a oito passadas de balanço, sendo 
as últimas três/quatro em curva. 

Lançamentos Parte 
Introdutório 

Parte Elementar - Lança a bola (tipo hóquei), com quatro a sete passadas de balanço em aceleração 
progressiva.  
- Lança o peso de 3 kg/4 kg, de costas (duplo apoio) e sem balanço, num círculo de 
lançamentos.   

Dança  
Apreciação: és muito empenhada e 
participativa. Estás no bom caminho.  

 Introdutório Merengue e Chachacha: 
- Interpreta a música, dominando os tempos musicais 
- Identifica as figuras da Dança com correcção  
- Coordena os ritmos musicais com as figuras da Dança 
- Demonstra expressividade e ritmicidade corporal 
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Ruben Nobre, nº20 
 

 O que atingiste no 2º Período O que deves atingir até ao final do 3º Período 

Área das Atitudes e Valores 

Apreciação: revelas bom 
comportamento mas por vezes distrais-te 
com os colegas.  

- cumpriste as regras principais, estás sempre presente 

quando te solicito. 

- deves moderar as tuas conversas com os colegas, que te 

levam à distração; 
- aplicar a liderança quando estás em funções de árbitro 

 

 O que atingiste no 2º Período O que deves atingir até ao final do 3º Período 

Área dos Conhecimentos - no teste de avaliação tiveste Bom - manteres o caderno diário atualizado, estares atento e 
participares nas aulas; 
- empenhares-te nos relatórios e no teste de avaliação 
 para que consigas uma classificação superior. 
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Vladislav Kurlishchuck , nº21 
 

 O que atingiste no 2º Período O que deves atingir até ao final do 3º Período 

Área das Atitudes e Valores 

Apreciação: revelas bom empenho nas 
tarefas e excelente comportamento. 

- revelaste bom empenho em algumas matérias (desportos 

coletivos e atletismo), cumpriste as regras de um modo 
exemplar. 
  

- continua empenhado e participativo para melhorares as 

tuas prestações. 

 

 O que atingiste no 2º Período O que deves atingir até ao final do 3º Período 

Área dos Conhecimentos - no teste de avaliação tiveste Suficiente - manteres o caderno diário atualizado, estares atento e 
participares nas aulas; 
- empenhares-te no teste de avaliação para que consigas 
uma classificação superior. 

 

Área da Aptidão Física Nível Diagnóstico 
(nível no 1º Período) 

Nível Prognóstico 
(nível que deves atingir até ao 

final do ano) 

O que deves atingir até ao final do 
ano 

 Nível Diagnóstico 
(nível no 1º Período) 

Nível Prognóstico 
(nível que deves atingir até ao 

final do ano) 

O que deves atingir até ao final do 
ano  

Flexibilidade Dentro da zona Saudável (30) cm Dentro da Zona Saudável - Realizar o teste de senta e alcança entre 
20 e 26 centímetros  

Força Inferior  Introdutório (1.32) m Parte do Elementar  - Realizar um salto superior a 1,43m 

Força Média Elementar (35) 
 
Dentro da Zona Saudável (40) 

Parte do Avançado 
 
Dentro da Zona Saudável 

- Realizar mais de 40 abdominais em um 
minuto 
- Realizar entre 18 a 33 abdominais de 

acordo com a cadência 

Força Superior Parte do Introdutório (2) 
 
Fora da Zona Saudável (8) 

Parte do Elementar 
 
Dentro da Zona Saudável 
 

- Realizar mais de 8 extensões de braços 
em um minuto 
- Realizar entre 10 a 17 extensões de 
braços correctas de acordo com a 
cadência   

Resistência  Introdutório (1250)  m 
 
Dentro da Zona Saudável (32) 

Parte do Elementar 
 
Dentro da Zona Saudável 

- Realizar acima de 1371 metros no 
campo em 8 minutos 
- Realizar entre 18 e 68 percursos no 
teste do Vaivém 

Velocidade Fora da Zona Saudável 
 
Parte do Introdutório (9,31) s 

Dentro da Zona Saudável 
 

 
- Realizar a corrida de velocidade de 40 
metros no mínimo em 8,01 segundos 

 

Área das Atividades Físicas Nível 
Diagnóstico 

(nível em que te 
encontras no 
1ºPeríodo) 

Nível Prognóstico 
(nível que deves 

atingir até ao final 
do ano letivo) 

O que deves atingir até ao final do ano. 

Andebol 
 
Apreciação: 
Aplica-te mais na aprendizagem do drible, 
da receção, do passe, do controlo da bola, 
no remate. No jogo desmarca-te, 
defende, passa e remata com 

Parte Introdutório Introdutório Em situação de jogo 5x5 (4+1): 
- Pega da bola e armação do braço (braço elevado a 90º) 
- Desmarcação (criação de linhas de passe) 
- Remate em salto (remate com elevação do solo) 
- Ocupação equilibrada dos espaços (colocação vantajosa consoante o 
posicionamento do adversário) 
- Tenta interceptar a bola, colocando-se numa posição diagonal de defesa, para 
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oportunidade.  
 

intervir na linha de passe do adversário. 
- Impede ou dificulta a progressão em drible, o passe e o remate, colocando-se 
entre a bola e a baliza na defesa do jogador com bola. 

Basquetebol 

 
Apreciação: 
Aplica-te mais na aprendizagem do drible, 
da receção, do passe, do controlo da bola, 
no lançamento. No jogo desmarca-te, 
defende, passa e lança com oportunidade.  

Parte Introdutório Parte do Elementar Em situação de jogo 5X5: 

- Preocupação trapézio ofensivo (situação ofensiva, após passe, corta para o cesto) 
- Posição facial ao cesto (enquadramento) 
- Desmarcação (criação de linhas de passe) 
- Lança a curta distância (opta por lançar o mais próximo do cesto possível – 
passada) 
- Ocupação equilibrada dos espaços (amplitude e profundidade ofensiva)  

Futebol 
 
Apreciação: 
Tens algumas dificuldades no controlo, 
passe e receçao, são aspectos que deves 
trabalhar. Deves trabalhar mais os 
aspetos do ataque e da defesa, seja 
individual, seja coletiva. 
 
 

Introdutório Parte do Elementar Recebe a bola, controlando-a e enquadra-se ofensivamente, simula e/ou finta, se 
necessário, para se libertar da marcação, optando conforme a leitura da situação: 
Remata, se tem a baliza ao seu alcance. 
Passa a um companheiro em desmarcação para a baliza, ou em apoio, combinando 
o passe à sua própria desmarcação. 
Conduz a bola, de preferência em progressão ou penetração para rematar ou 
passar. 
Desmarca-se utilizando fintas e mudanças de direcção, para oferecer linhas de 
passe na direcção da baliza e ou de apoio (de acordo com a movimentação geral), 
garantindo a largura e a profundidade do ataque. 
Aclara o espaço de penetração do jogador com bola e/ou dos companheiros em 
desmarcação para a baliza. 
Logo que perde a posse da bola (defesa), marca o seu atacante, procurando 
dificultar a acção ofensiva. 
Como guarda-redes, enquadra-se com a bola para impedir o golo. 

Atletismo 
 
Apreciação: 
revelas bom 
empenho 
mas 
trabalha 
mais para 
melhorar. 

Aplica os 
aspetos 
técnicos que 
te vou 
indicando. 
 
 

Corridas Parte Introdutório Parte Elementar - Efectua uma corrida de velocidade (40 m), com partida de pé ou de tacos.  
- Efectua uma corrida de estafetas de 4 x 60 m, recebendo o testemunho em 
movimento, na zona de transmissão e entregando-o, após sinal sonoro, com 
segurança e sem acentuada desaceleração. 
- Efectua uma corrida de barreiras com partida de pé ou de  tacos. 

Saltos Parte Introdutório  Parte Elementar - Salta em comprimento com a técnica de voo na passada, com corrida de balanço 
de oito a doze passadas e impulsão na tábua de chamada. Aumenta a cadência nas 
últimas passadas para realizar uma impulsão eficaz, mantendo o tronco direito. 
“Puxa” a perna de impulsão para junto da perna livre na fase descendente do voo, 
tocando o solo o mais longe possível, com flexão do tronco à frente. 
- Salta em altura com técnica de Tesoura, com cinco a oito passadas de balanço, 
sendo as últimas três/quatro em curva. 

Lançamentos Parte Introdutório Parte Elementar - Lança a bola (tipo hóquei), com quatro a sete passadas de balanço em aceleração 
progressiva.  
- Lança o peso de 3 kg/4 kg, de costas (duplo apoio) e sem balanço, num círculo de 
lançamentos.   

Dança  
Apreciação: demonstraste grande 
timidez. Solta-te porque sei que sabes 
dançar.  

 Introdutório Merengue e Chachacha: 
- Interpreta a música, dominando os tempos musicais 
- Identifica as figuras da Dança com correcção  
- Coordena os ritmos musicais com as figuras da Dança 
- Demonstra expressividade e ritmicidade corporal 

 


