
  

 

 

And. Basq. Fut. Vol. Dan. Solo Apa. Acro. Bar. S.A. Bad. Pat.

Tiago Leitão 1 1 0,5 1 0,5 1 1,5 0,5 1,5 1 1,5 2
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Vaivém Veloc Abdm Ext Br Coord Flexib

Tiago Leitão 100 70 100 100 80 45
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JDC *2: 

And.=Andebol 

Fut.=Futebol 

Vol.=Voleibol 

Basq=Basquetebol 

Ginástica *1:  

Solo. 

Apa.=Aparelhos  

Acro=Acrobática 

Atletismo *1:  

Bar=Barreiras  

S.A=Salto Altura 

Bad *=Badminton 

Pat*=Patinagem 

Dan.*=Dança 

 

Matérias 

 

Condição Física (%) 

 
Vaivém (resistência) 
 
Veloc= velocidade (40 
metros) 
 
Abdm= Abdominais 
(força média) 
 
Ext Br= Extensões de 
braços (Força Superior) 
 
Coord= saltos à corda 
(coordenação) 
 
Flexib= senta e alcança 
(flexibilidade) 

Observações do professor: 

O teu comportamento prejudica bastante a tua nota. Poderás melhorar facilmente a tua nota se 

brincares menos durante as aulas. 

Na dança deverás concentrar-te bastante na próxima dança que vamos dar, o chá-chá-chá. 

Aposta no cumprimento do passo base os restantes serão mais fáceis de entender a partir daí. 

Na acrobática aconselho-te a fazer de volante. Não te esqueças de utilizar as pegas corretas (pega 

de pulso,…) nem dos montes e desmontes de cada elemento (“pés de pinguim” para o 

volante,…). 

Deverás aproveitar as “lagartas em casulo e locomoção” e os alongamentos no final da aula para 

melhorares a tua prestação na flexibilidade. 

 

Matérias: 0 – 0,5: Esta é uma das tuas matérias mais fracas, deverás aproveitar as aulas para 

investires nela; 1 – 2: estás no bom caminho aposta nestas matérias durante a avaliação 

sumativa; 2,5 – 3: Estás num bom nível mantém e ajuda os teus colegas. 

Para a tua avaliação é feita a seleção das 7 melhores matérias. Os * na legenda das matérias 

representam as matérias que são escolhidas e o número à frente quantas são escolhidas dentro 

de cada grupo. 

 

Legenda: 

Legenda: 


