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Domínios 
Perfil de Aprendizagens Específicas 

(CCA) 
Áreas de Competências1) Ponderação 

Área das  
atividades físicas 

O aluno desenvolve as competências essenciais para o 5.º ano de escolaridade de nível 
INTRODUÇÃO em 3 matérias de diferentes subáreas do seguinte conjunto de possibilidades. 
 
SUBÁREA JOGOS 
Participar em JOGOS ajustando a iniciativa própria e as qualidades motoras na prestação às 
possibilidades oferecidas pela situação de jogo e ao seu objetivo, realizando habilidades 
básicas e ações técnico-táticas fundamentais, com oportunidade e correção de movimentos. 
 
SUBÁREA JOGOS DESPORTIVOS COLETIVOS 
Cooperar com os companheiros para o alcance do objetivo dos JOGOS DESPORTIVOS 
COLETIVOS (Basquetebol, Futsal e Voleibol), desempenhando com oportunidade e correção 
as ações solicitadas pelas situações de jogo, aplicando a ética do jogo e as suas regras. 
 
SUBÁREA GINÁSTICA 
Compor e realizar, da GINÁSTICA (Solo, Aparelhos, Rítmica), as destrezas elementares de 
solo, minitrampolim e plinto, em esquemas individuais e/ou de grupo, aplicando os critérios 
de correção técnica e expressão, e apreciando os esquemas de acordo com esses critérios. 
 
SUBÁREA ATLETISMO  
Realizar, do ATLETISMO, saltos e corridas segundo padrões simplificados, e cumprindo 
corretamente as exigências elementares técnicas e regulamentares.  
 
SUBÁREA ATIVIDADES RITMICAS EXPRESSIVAS 
Interpretar sequências de habilidades específicas elementares das ATIVIDADES RÍTMICAS E 
EXPRESSIVAS (Dança) em coreografias individuais e/ou em grupo, aplicando os critérios de 
expressividade considerados, de acordo com os motivos das composições. 
 
Outras 
Realizar ações de oposição direta solicitadas de COMBATE (Luta), utilizando as técnicas 
fundamentais de controlo e desequilíbrio, com segurança (própria e do opositor), aplicando 
as regras e os princípios éticos.  

Conhecedor/Sabedor/ 
Culto/Informado: 

 

A, B, G, I, J 
 

Criativo/Expressivo: 
 

A, C, D, J, H 
 

Participativo/Colaborador 
Cooperante/Responsável/A

utónomo: 
 

B, C, D, E, F, G, L, J 
 
 

Cuidador de si e do outro: 
 

B, E, F, G 

80% 
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Responsabilidade 

 

- Ser assíduo. 
- Ser pontual. 
- Cumprir as regras. 
- Cumprir as tarefas. 
- Ter responsabilidade ambiental. 

Cuidador de si e do 
outro: 

 
B, E, F, G 

20% 

Relacionamento 
Interpessoal 

 

- Cooperar.                        
- Partilhar. 
- Respeitar.                        
- Ter responsabilidade social. 

 

1)Áreas de Competências inscritas no perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória: 
 

A – Linguagens e textos  
B – Informação e comunicação 
C – Raciocínio e resolução de problemas 

D – Pensamento crítico e pensamento criativo        
E – Relacionamento Interpessoal    
F – Desenvolvimento pessoal e autonomia                         

G – Bem-estar, saúde e ambiente   
H – Sensibilidade estética e artística   
I – Saber científico, técnico e tecnológico  
J – Consciência e domínio do corpo                 

 

 

 

Procedimentos, técnicas e instrumentos de avaliação  

De acordo com o Decreto-Lei n.º 55/2018, Artigo 22.º, ponto 3, na avaliação são usados procedimentos, técnicas e Instrumentos diversificados e adequados às finalidades. 


