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Desempenho Desempenho Desempenho Desempenho Desempenho 
Muito Insuficiente Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom

Lançamento e recepção de uma bola Ainda não lança e não recepciona
Lança a uma distância insuficiente e 

sem precisão
Lança a uma distância suficiente e 

com precisão apenas com uma mão
Recepciona a bola com as duas 

mãos
Lança com ambas as mãos, a uma 

distância suficiente e com precisão 

Controlo do movimento de uma bola pelo 
ajustamento dos segmentos corporais

Ainda não rola a bola
Rola a bola, de forma pouco contínua, 

só nos membros superiores
Rola a bola, de forma contínua, só 

nos membros superiores
Rola a bola, de forma contínua, nos 

membros inferiores 

Drible Ainda não dribla
Dribla, com interrupções,  apenas 

com  uma das mãos
Dribla, sem interrupções,   apenas 

com  uma das mãos
Dribla apenas com uma das mãos, 

em deslocamento
Dribla com cada uma das mãos, em 

deslocamento

Pontapeia uma bola para além de uma zona e 
em precisão

Ainda não pontapeia
Pontapeia aquém de uma zona e 

sem precisão
Pontapeia para além de uma zona Pontapeia em precisão a um alvo 

Pontapeia em precisão a um alvo, 
com um e outro pé

 Sustentação de um «balão», com os 
membros superiores e a cabeça

Ainda não faz toques de 
sustentação e ainda não cabeceia 

um «balão»

Faz toques de sustentação de um 
«balão», avulso, com os membros 
superiores, nunca se posicionando 

no ponto de queda do «balão»

Faz toques de sustentação 
posicionando-se no ponto de 

queda do «balão»

Cabeceia um «balão», para o agarrar a 
seguir 

Passe e recepção de uma bola Ainda não passa Ainda não recepciona Passa a bola com as duas mãos 
 Recepciona com as duas mãos, 

parado
Recepciona em deslocamento

Rotação de um arco no solo, segundo o eixo 
vertical e horizontal

Ainda não roda o arco no solo

Roda o arco no solo, segundo o eixo 
vertical, saltando para dentro dele 

antes que finalize a sua rotação

Rola o arco com pequenos 
«toques» à esquerda e à direita, 

durante poucos segundos, 
controlando-o na trajetória 

pretendida

Rola o arco com pequenos «toques» 
à esquerda e à direita, durante meio 
minuto, controlando-o na trajetória 

pretendida

Controlo de uma bola através de toques de 
raquete

Ainda não mantem uma bola no ar
Mantem uma bola no ar, durante 

pouco tempo
Mantem uma bola no ar, de forma 

controlada

Mantem uma bola no ar, de forma 
controlada, com ressalto da bola no 

chão

Rasteja, desliza e rola em posições 
diferentes

Ainda não rasteja/desliza/rola
Rasteja deitado ventral, em todas as 
direções, movimentando-se com o 

apoio das mãos e ou dos pés

Rola sobre si próprio em posições 
diferentes, nas principais direções e 

nos dois sentidos

Rasteja deitado dorsal e ventral, em 
todas as direções, movimentando-
se com o apoio das mãos e ou dos 

pés

Desliza sentado e deitado (ventral), 
em prancha, sobre o «skate», após 

impulso das mãos ou dos pés, 
mantendo o equilíbrio

Cambalhota (engrupada). Ainda não faz a cambalhota
Com ajuda, faz a cambalhota à frente, 

não conservando a mesma direção 
durante o enrolamento

Mantem a mesma direção durante 
o enrolamento

Autonomamente, faz a cambalhota à 
frente 

Salto sobre obstáculos. Ainda não salta
Salta sobre obstáculos    derrubando-

os
Salta com chamada a um pé. 

Salta sobre obstáculos de alturas e 
comprimentos variados, com 
chamada a «pés juntos», com 
recepção equilibrada no solo

Subida e salto para um plano superior e 
recepção no solo

Ainda não sobe e ainda não salta 
para um plano superior (mesa ou 

plinto)
Sobe para um plano superior  

Salta para um plano superior com 
recepção desequilibrada no 

colchão

Salta para um plano superior, após 
chamada a pés juntos e com 

recepção equilibrada no colchão

Controle e amortecimento de queda
Ainda não cai voluntariamente no 

colchão e no solo
Cai voluntariamente partindo de 

diferentes posições
Cai voluntariamente, rolando para 

amortecer a queda 

Rolando para amortecer a queda 
(sem apoiar as mãos para travar o 

movimento)

Deslocação no espaldar Ainda não sobe o espaldar. Sobe e desce o espaldar, com lentidão
Sobe e desce o espaldar, com 

rapidez

Percorre os degraus alternadamente 
com um e com o outro pé e com uma 

e outra mão

Marcha e deslocamento sobre patins. Ainda não marcha sobre os patins
Marcha sobre os patins

Desliza de «cócoras», após 
impulso de um colega 

Desliza para a frente, com impulso, 
alternando um e outro pé 

Suspenção e balanço numa barra Ainda não se suspende numa barra
Suspende-se mas não se balança 

numa barra
Suspende e balança-se numa barra, 

não saindo em equilíbrio
Sai em equilíbrio
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Jogos infantis Ainda não participa
Participa não cumprindo as suas 

regras

Cumpre algumas regras. Com 
dificuldade seleciona e realiza com 
intencionalidade e oportunidade as 
ações características desses jogos 

Cumpre a maioria das  regras. Com 
pouca dificuldade seleciona e 
realiza com intencionalidade e 

oportunidade as ações 
características desses jogos.

 Cumpre as regras. Seleciona e realiza 
com intencionalidade e oportunidade 
as ações características desses jogos.
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Critérios de Avaliação (Níveis de Desempenho)

Ciclo de ensino: 1.º Ciclo

Domínio 

Níveis de desempenho – descritores
Os níveis de desempenho estão inclusos uns nos outros

Ano de escolaridade: 1.º ano

Competências

Disciplina: Educação Física


