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Atestado Médico prolongado 

Domínios % Documentos de Referência 

 Área das Atividades Físicas 50% − Aprendizagens Essenciais da disciplina 

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Aprendizagens_Essenciais 

− Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (https://bit.ly/2HKTigF)  

 

− Estratégia Nacional para a Cidadania e Desenvolvimento (https://bit.ly/3aELxYM) 

Área da Aptidão Física 
https://fitescola.dge.mec.pt/ 

40% 

Área dos Conhecimentos  10% 

 

 

 

 Descritores de desempenho do aluno 

Domínio ≤ 7 8 a 9 10 a 13 14 a 17 18 a 20 

Área das 
Atividades 

Físicas 
50% 

Nunca participa nas 
atividades propostas. 
Não revela cordialidade e 
respeito no relacionamento 
com os colegas e professor, a 
sua atitude em sala de aula 
tem um impacto negativo nas 
situações de aprendizagem e 
de organização. 
Não revela conhecimentos 
sobre as matérias das 
atividades físicas previstas 
para o seu ano de 
escolaridade. 

Participa irregularmente nas 
atividades propostas e só o faz 
quando é solicitado. 
Nem sempre se relaciona com 
cordialidade e respeito pelos 
seus colegas e professor, não 
coopera regularmente nas 
situações de aprendizagem e de 
organização da aula. 
Revela alguns conhecimentos 
sobre as matérias das 
atividades físicas previstas para 
o seu ano de escolaridade. 

Participa regularmente 
nas atividades 
propostas sempre que 
solicitado.  

Participa ativamente em 
todas as atividades 
propostas e procura o 
êxito pessoal e do grupo.  

Revela Iniciativa nas 
diferentes situações de 
aulas.  

Relaciona-se com cordialidade e respeito pelos seus colegas e professor, 
cooperando nas situações de aprendizagem e de organização da aula. 

Revela conhecimentos 
sobre as matérias das 
atividades físicas 
previstas para o seu 
ano de escolaridade.  

Revela e aplica 
conhecimentos sobre as 
matérias das atividades 
físicas previstas para o 
seu ano de escolaridade. 

Revela e aplica com 
segurança e 
intencionalidade os 
conhecimentos sobre as 
matérias das atividades 
físicas previstas para o seu 
ano de escolaridade. 

É critério de sucesso, classificação de 10, a aquisição das Aprendizagens Essenciais definidas para cada um dos domínios. 

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Aprendizagens_Essenciais/12_educacao_fisica.pdf
https://bit.ly/2HKTigF
https://bit.ly/3aELxYM
https://fitescola.dge.mec.pt/
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Atestado Médico prolongado 

 Descritores de desempenho do aluno 

Domínio ≤ 7 8 a 9 10 a 13 14 a 17 18 a 20 

Área da 
Aptidão 
Física 
40% 

Nunca participa nas 
atividades propostas.  
Não revela cordialidade e 
respeito no relacionamento 
com os colegas e professor, a 
sua atitude em sala de aula 
tem um impacto negativo nas 
situações de aprendizagem e 
de organização. 
Não procura identificar os 
conteúdos específicos desta 
área, definidos para o seu ano 
de escolaridade. 

Participa irregularmente nas 
atividades propostas e só o faz 
quando é solicitado. 
Nem sempre se relaciona com 
cordialidade e respeito pelos 
seus colegas e professor, nem 
coopera regularmente nas 
situações de aprendizagem e 
de organização da aula. 
Nem sempre identifica os 
conteúdos específicos desta 
área, definidos para o seu ano 
de escolaridade. 

Participa regularmente 
nas atividades 
propostas sempre que 
solicitado.  

Participa ativamente em 
todas as atividades 
propostas e procura o 
êxito pessoal e do grupo. 

Revela Iniciativa nas 
diferentes situações de 
aulas. 

Relaciona-se com cordialidade e respeito pelos seus colegas e professor, 
cooperando nas situações de aprendizagem e de organização da aula. 

Identifica os conteúdos 
específicos desta área, 
definidos para o seu 
ano de escolaridade. 

Identifica, relaciona e 
articula os conteúdos 
específicos desta área, 
definidos para o seu ano 
de escolaridade. 

Mobiliza e aplica os 
conteúdos específicos 
desta área, definidos para 
o seu ano de escolaridade. 

Área dos 
Conheci-
mentos 

10% 

Nunca participa nas atividades 
propostas.  
Não revela cordialidade e 
respeito no relacionamento 
com os colegas e professor, a 
sua atitude em sala de aula 
tem um impacto negativo nas 
situações de aprendizagem e 
de organização. 
Não procura identificar os 
conteúdos específicos desta 
área, definidos para o seu ano 
de escolaridade. 

Participa irregularmente nas 
atividades propostas e só o faz 
quando é solicitado.  
Nem sempre se relaciona com 
cordialidade e respeito pelos 
seus colegas e professor, não 
coopera regularmente nas 
situações de aprendizagem e de 
organização da aula. 
Nem sempre identifica os 
conteúdos específicos desta 
área, definidos para o seu ano 
de escolaridade. 

Participa regularmente 
nas atividades 
propostas sempre que 
solicitado. 

Participa ativamente em 
todas as atividades 
propostas e procura o 
êxito pessoal e do grupo. 

Revela Iniciativa nas 
diferentes situações de 
aulas 

Relaciona-se com cordialidade e respeito pelos seus colegas e professor, 
cooperando nas situações de aprendizagem e de organização da aula. 

Identifica os conteúdos 
específicos desta área, 
definidos para o seu ano 
de escolaridade. 

Identifica, relaciona e 
articula os conteúdos 
específicos desta área, 
definidos para o seu ano 
de escolaridade. 

Mobiliza e aplica os 
conteúdos específicos 
desta área, definidos para 
o seu ano de escolaridade. 
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