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Ficha de Observação – Avaliação Informal 

(Dinis & Mateus, 2008, adaptado por Carvalho, 2012) 

 

Observadores:___________________________________________________________________________________________________        Data:_____________________ 

 

 Capacidade         

En
tr

ad
a 

n
a 

 á
gu

a 

Desce pelas escadas         

Sentado no bordo da piscina entra com ajuda (pega curta)         

Sentado no bordo da piscina entra com ajuda (pega média)         

Sentado no bordo da piscina entra com ajuda (pega longa)         

Sentado no bordo da piscina entra sem ajuda         

Entra para a água por mergulho de cabeça, partindo da posição de joelhos         

Em pé no bordo da piscina salta de pés          

Em pé no bordo da piscina mergulha de cabeça         

Im
e

rs
ão

 

Permite que lhe molhem a cara          

Molha a cara espontaneamente          

Imerge a boca         

Imerge o nariz         

Imerge a cara completa         

Imerge a cara e a cabeça          

Mergulha sem tocar no fundo         

Mergulha tocando no fundo         

Desloca-se debaixo de água         

Apanha objetos debaixo de água         

Faz apneias prolongadas (aprox. 10 seg.)         

R
e

sp
i

ra
ç

ão
 

   Sopra com a face acima do nível da água         

Sopra com a face ao nível da água          
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Expulsa a água da boca (não engole água)         

Faz expiração bucal com a face imersa          

Faz expiração nasal com a face imersa         

Faz expiração nasal e bucal com a face imersa         

Eq
u

ilí
b

ri
o

/F
lu

tu
aç

õ
e

s 

Anda na água          

Salta na água com apoio         

Salta na água sem apoio         

Flutua em decúbito dorsal com apoio (pega curta)         

Flutua em decúbito dorsal com apoio (pega média)         

Flutua em decúbito dorsal com apoio (pega longa)         

Flutua em decúbito dorsal com o apoio de um objeto          

Flutua em decúbito dorsal sem apoio         

Flutua em decúbito ventral com apoio (pega curta)         

Flutua em decúbito ventral com apoio (pega média)         

Flutua em decúbito ventral com apoio (pega longa)         

Flutua em decúbito ventral com o apoio de um objeto          

Flutua em decúbito ventral sem apoio         

Flutua com turbulência          

Tr
an

si
çõ

e
s 

 Passa de decúbito dorsal para decúbito ventral         

Passa de decúbito ventral para decúbito dorsal         

Passa de decúbito dorsal/ventral para a posição vertical         

R
o

ta
çõ

es
 

Enrolamento horizontal com ajuda          

Enrolamento horizontal sem ajuda          

Enrolamento vertical atrás com ajuda         

Enrolamento vertical atrás sem ajuda         

Enrolamento vertical à frente com ajuda         

Enrolamento vertical à frente sem ajuda         

D
e

sl
o

ca
m

e
n

to
s 

 

Desloca-se com auxílio da técnica, em decúbito dorsal (pega curta)         

Desloca-se com auxílio da técnica, em decúbito dorsal (pega média)         

Desloca-se com auxílio da técnica, em decúbito dorsal (pega longa)         

Desloca-se com auxílio da técnica, em decúbito ventral (pega curta)         

Desloca-se com auxílio da técnica, em decúbito ventral (pega média)         

Desloca-se com auxílio da técnica, em decúbito ventral (pega longa)         

Desloca-se com auxílio de objetos, em decúbito dorsal         

Desloca-se com auxílio de objetos, em decúbito ventral         



3 
 

C
o

m
p

et
ê

n
ci

as
 s

o
ci

ai
s 

Ouve e presta atenção àquilo que o técnico diz          

Faz perguntas quando não percebe algo         

Pede ajuda quando necessita         

Pede desculpa quando erra         

É assíduo         

É pontual         

Pede autorização          

Partilha o material com os colegas         

Respeita os colegas          

Ajuda os colegas         

Desloca-se em decúbito dorsal com batimento de pernas          

Desloca-se em decúbito dorsal com batimento de braços         

Desloca-se em decúbito ventral com batimento de pernas          

Desloca-se em decúbito ventral com batimento de braços         

Desloca-se em decúbito ventral com batimento dos dois pares de 
membros  

        

Move-se na água, mudando de posição         

Desloca-se em decúbito dorsal com batimento dos dois pares de membros         

Desloca-se em estilo crawl         

Desloca-se em estilo costas         

Desloca-se em estilo bruços         

Desloca-se em estilo mariposa         

Sa
íd

a 
d

a 
Á

gu
a 

Sai pelas escadas com ajuda         

Sai pelas escadas sem ajuda         

Sai pelo bordo da piscina com ajuda         

Sai do bordo da piscina sem ajuda         

Fa
m

ili
ar

iz
aç

ão
/ 

M
o

ti
va

çã
o

  

Explora o espaço com ajuda         

Explora o espaço sozinho         

Utiliza o material disponível com ajuda         

Utiliza o material disponível sem ajuda         

Interage com os pares a pedido         

Interage com os pares espontaneamente           

Aceita as atividades propostas         

É independente dos técnicos e dos colegas          
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Respeita as regras impostas pelo técnico         

Respeita as regras da piscina          

Segue instruções          

Efetua trabalho em equipa           

Controla-se a si próprio         

Defende os seus direitos          

Reage de forma correta a provocações/gozo         

Evita problemas com os outros          

 

Observações:  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 


