
 
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ODEMIRA 
DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES - SUBDEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

Critérios Específicos de Avaliação de Educação Física – Ensino Básico 

2º Ciclo 
 

Domínios de 
Avaliação 

Descritores de desempenho Descritores perfil do aluno Instrumentos 
de Avaliação 

Ponderação 
% 

 Relaciona-se com cordialidade e respeito. Respeitador da diferença (A, B, E, F, Situações de 
exercício 
analítico e de 
cooperação. 

 

Atitudes e 
valores 

Coopera nas situações de aprendizagem e de organização. H).   

   Aspira ao trabalho bem feito, ao rigor e à superação. 
É interventivo e tem iniciativa. 

Participativo/Colaborador/ 
Responsável/ 

 25% 

 Manifesta autonomia pessoal. 
Cumpre com as normas impostas pelo plano de contingência. 

Autónomo (B, C, D, E, F, G, I, J).   

  Cuidador de si e do outro (B, E, F, G). Situações de  

 Área das Atividades Físicas Respeitador da diferença (A, B, E, F, exercício,  

 Subárea Jogos (5º ano): H). sequências de  

Conhecimentos Participar em exercícios técnicos de carácter individual, 
ajustando a iniciativa própria e as 

Questionador e Comunicador (A, B, habilidades e  

e Capacidades qualidades motoras na prestação às suas 
possibilidades 

D, E, F, G, H, I, J). coreografias.  

 Subárea Jogos Desportivos Coletivos (JDC): 
Cooperar com os companheiros para o alcance do objetivo, 

Autónomo (B, C, D, E, F, G, I, J). 
Cuidador de si e do outro (B, E, F, G). 

Saltos, corridas 
e lançamentos. 

25% 

 desempenhando com oportunidade e correção as ações 
individuais. 

 (ATL)  

   Coreografias  

   individuais e/ou  



 Subárea Atletismo (ATL): 
Realizar saltos, corridas e lançamentos, segundo padrões 
simplificados, e cumprindo corretamente as exigências 
elementares técnicas e regulamentares. 
Subárea Atividades Rítmicas Expressivas (ARE): 
Interpretar sequências de habilidades específicas 
elementares, em coreografias individuais e/ou em grupo, 
aplicando os critérios de expressividade considerados, de 
acordo com os motivos das composições. 
Outras: 
Realizar sequências aeróbias, sobre uma bicicleta estática 
com suporte musical no âmbito da modalidade de ginásio 
spinning. 

 

Área da Aptidão Física: 
Desenvolver capacidades motoras evidenciando aptidão 
muscular e aptidão aeróbia, enquadradas na Zona Saudável 
de Aptidão Física do programa FITescola, para a sua idade e 
sexo. 

 

Área dos Conhecimentos: 
5º e 6º Anos - Identifica as capacidades físicas: resistência, 
força, velocidade, flexibilidade, agilidade e coordenação 
(geral), de acordo com as características do esforço realizado. 
Reconhece as regras de segurança e higiene subjacentes ao 
plano de contingência. 
6º ANO - Interpreta as principais adaptações do 
funcionamento do seu organismo durante a atividade física. 

 de grupo. (ARE)  
Bateria de 
testes de 
aptidão física 
FITescola. 
Testes, 
trabalhos 
individuais e/ou 
de grupo, 
relatórios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 % 

 

 

 

 

 

 

 

25 % 



Notas: 

Compete ao professor dar a conhecer os critérios de avaliação, os respetivos instrumentos e a sua ponderação. 
 
 
 

 

ACPA- ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO 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 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 

 
 

 

. 



APURAMENTO DA CLASSIFICAÇÃO – 5º Ano 
 

Conhecimentos e capacidades - 75%  
Atitudes - 25% 

Operacionalização 

Classificação 
Atividades 

Físicas 
Aptidão 

Física 
Conhecimentos 

A referência para o sucesso em EF (3) implica a demonstração de 
competências nas 3 áreas (Atividades Físicas, Aptidão Física e Conhecimentos) 
conforme o indicado na tabela. 
A classificação final de período/ano do aluno é determinada pela área das 
Atividades Físicas, desde que obtenha a classificação de apto na área da 
Aptidão Física e revele conhecimentos suficientes na área dos Conhecimentos. 
Atividades Físicas - Considera-se que cada aluno pode situar-se em relação a 
cada matéria num dos seguintes níveis: não atinge nível introdutório (NI); 
nível introdutório (I); nível elementar (E); nível avançado (A). Para efeitos de 
classificação são selecionadas as 3 melhores matérias de diferentes subáreas 
do seguinte conjunto de possibilidades: Jogos, JDC, GIN, ATL, PAT, ARE, 
Outras. 

As indicações de “+/- Níveis” são sempre relativas à referência para o  sucesso 
estabelecida na classificação de “3”. No caso das classificações superiores, os 
+ 2/4 Níveis podem ser obtidos de duas formas: nas matérias já selecionadas 
(p. ex. ter um nível E é ter mais um nível do que ter um nível I) ou na avaliação 
de matérias avaliadas mas que não tenham sido selecionadas. 
Aptidão Física – São utilizados os testes da plataforma FITescola que definem 
duas zonas: “zona saudável” (ZS) e “zona precisa de melhorar”. São sempre 
considerados os resultados mais recentes da aplicação da bateria de testes, 
exceto quando impliquem a classificação de não apto. Nesses casos, o professor 
poderá recuperar os resultados dos testes do período anterior. 
Conhecimentos - A classificação é o resultado da média aritmética, 
arredondada às unidades, de todos os elementos de avaliação realizados até 
esse momento. 

 
CF (classificação final de período) = classificação no domínio das “Atitudes” x 
0.25 + classificação no domínio “Conhecimentos e Capacidades” x 0.75 

 

 
1 

 

 
-2 Níveis 

 

 
Não apto/Apto 

 

Não revela/Revela 
(0 a 100%) 

Desempenho 
muito 
insuficiente em 
todas as atitudes 
previstas. 

 

 
2 

 

 
-1 Nível 

 

 
Não apto/Apto 

 

Não revela/Revela 
(0 a 100%) 

Desempenho 
insuficiente na 
maioria das 
atitudes 
previstas. 

 

 
3 

 
 

3 Níveis 
Introdução 

 

Apto 
(ZS: aptidão 
aeróbia + 
abdominais) 

 
 

Revela 
(50 a 100%) 

Desempenho 
suficiente na 
maioria das 
atitudes 
previstas. 

 

 
4 

 

 
+2 Níveis 

 

 
Apto 

 
 

Revela 
(50 a 100%) 

Bom 
desempenho na 
maioria das 
atitudes 
previstas. 

 

 
5 

 

 
+3 Níveis 

 

 
Apto 

 

Revela 
(50 a 100%) 

Desempenho 
muito bom na 
maioria das 
atitudes 
previstas. 



APURAMENTO DA CLASSIFICAÇÃO – 6º Ano 
 

Conhecimentos e capacidades - 80%  
Atitudes - 20% 

Operacionalização 

Classificação 
Atividades 

Físicas 
Aptidão 

Física 
Conhecimentos 

A referência para o sucesso em EF (3) implica a demonstração de 
competências nas 3 áreas (Atividades Físicas, Aptidão Física e Conhecimentos) 
conforme o indicado na tabela. 
A classificação final de período/ano do aluno é determinada pela área das 
Atividades Físicas, desde que obtenha a classificação de apto na área da 
Aptidão Física e revele conhecimentos suficientes na área dos Conhecimentos. 
Atividades Físicas - Considera-se que cada aluno pode situar-se em relação a 
cada matéria num dos seguintes níveis: não atinge nível introdutório (NI); 
nível introdutório (I); nível elementar (E); nível avançado (A). Para efeitos de 
classificação são selecionadas as 4 melhores matérias de cada aluno, de 
acordo com as seguintes regras: 

• 1 matérias da subáreas JDC; 

• 1 matéria da subáreas GIN; 

• 2 matérias das restantes subáreas (cada uma de uma subárea diferente). 
As indicações de “+/- Níveis” são sempre relativas à referência para o sucesso 
estabelecida na classificação de “3”. No caso das classificações superiores, os 
+ 2/4 Níveis podem ser obtidos de duas formas: nas matérias já selecionadas 
(p. ex. ter um nível E é ter mais um nível do que ter um nível I) ou na avaliação 
de matérias avaliadas mas que não tenham sido selecionadas. 
Aptidão Física – São utilizados os testes da plataforma FITescola que definem 
duas zonas: “zona saudável” (ZS) e “zona precisa de melhorar”. São sempre 
considerados os resultados mais recentes da aplicação da bateria de testes, 
exceto quando impliquem a classificação de não apto. Nesses casos, o professor 
poderá recuperar os resultados dos testes do período anterior. 
Conhecimentos - A classificação é o resultado da média aritmética, 
arredondada às unidades, de todos os elementos de avaliação realizados até 
esse momento. 

 

CF (classificação final de período) = classificação no domínio das “Atitudes” x 
0.25 + classificação no domínio “Conhecimentos e Capacidades” x 0.75 

 

 
1 

 

 
-2 Níveis 

 

 
Não apto/Apto 

 
 

Não revela/Revela 
(0 a 100%) 

Desempenho 
muito 
insuficiente em 
todas as atitudes 
previstas. 

 

 
2 

 

 
-1 Nível 

 

 
Não apto/Apto 

 
 

Não revela/Revela 
(0 a 100%) 

Desempenho 
insuficiente na 
maioria das 
atitudes 
previstas. 

 
 

3 

 
 

4 Níveis 
Introdução 

 
Apto 

(ZS: aptidão 
aeróbia + 
abdominais) 

 
 

Revela 
(50 a 100%) 

Desempenho 
suficiente na 
maioria das 
atitudes 
previstas. 

 

 
4 

 

 
+2 Níveis 

 

 
Apto 

 
 

Revela 
(50 a 100%) 

Bom 
desempenho na 
maioria das 
atitudes 
previstas. 

 

 
5 

 

 
+4 Níveis 

 

 
Apto 

 
 

Revela 
(50 a 100%) 

Desempenho 
muito bom na 
maioria das 
atitudes 
previstas. 
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DIREÇÃO DE SERVIÇOS DA REGIÃO ALENTEJO 

 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ODEMIRA 

 

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
– 3º CICLO E SECUNDÁRIO – 

Ano letivo: 2020 - 2021 
 

CAPACIDADES E CONHECIMENTOS (90%) 

PRÁTICA (80%) CONHECIMENTOS (10%) 

DOMÍNIO DAS ATIVIDADES FÍSICAS 
65% 

DOMÍNIO DA APTIDÃO FÍSICA  
15% (ZSAF) 

Questionamento oral e/ou 
Minitestes e/ou trabalho de 

grupo e/ou Prova Escrita 
 

Avaliação da realização das 
modalidades desportivas coletivas e 

individuais 

Avaliação da Condição  
Física pela aplicação da 

bateria de testes  
 “Fitescolas” 

Qualidade 
(35%) 

Empenhamento 
Motor 
(20%) 

Cumprimento das 
Regras de 

Distanciamento e 
Higienização (RDH) 

(10%) 

 

ATITUDES E VALORES (10%) 

Responsabilidade e Comportamento 

Pontualidade, organização e posse do material necessário, cumprimento das regras de segurança nas 
atividades realizadas, cumprimentos das regras estabelecidas, oportunidade das intervenções, espírito de 

entreajuda, respeito pelos outros e convivência democrática. 

 
Ponderação da avaliação de cada período: 

2ºP = Qualidade + (Empenhamento Motor 1ºP + 2ºP) / 2 + (RDH 1ºP + 2ºP) / 2 + Aptidão Física + 

(Conhecimentos 1ºP + 2ºP) / 2 + (Atitudes e Valores 1ºP + 2ºP) / 2 

3ºP = Qualidade + (Empenhamento Motor 1ºP + 2ºP + 3ºP) / 3 + (RDH 1ºP + 2ºP + 3ºP) / 3 + Aptidão Física + 

(Conhecimentos 1ºP + 2ºP + 3ºP) / 3 + (Atitudes e Valores 1ºP + 2ºP + 3ºP) / 3  
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1. PRÁTICA 
 
1.1. DOMÍNIO DAS ATIVIDADES FÍSICAS 

 
1.1.1. Qualidade – a avaliação nas diferentes matérias abordadas, é obtida após a observação dos alunos em 
situações de exercícios-critério, de jogos reduzidos ou em sequências/esquemas de habilidades motoras. A 
avaliação é realizada por observação direta, sendo efetuada ao longo das aulas e/ou em momentos específicos 
e em função dos perfis de desempenho motor do aluno, conforme os objetivos programáticos para cada ano 
de escolaridade, presentes no Programa Nacional de Educação Física, em conformidade com as limitações 
impostas pela DGS e de acordo com os seguintes critérios: 
 
 
 

Agrupamento das Matérias  

- Jogos Desportivos Coletivos - Futebol, Voleibol, Basquetebol e Andebol 
- Ginástica 
- Atletismo 
- Dança 
- Outras (Raquetas, Corfebol, Rugby, Atividades de Exploração da Natureza, etc…) 

 
 

Regras de Seleção das Matérias 
- São selecionadas as “melhores matérias” de cada aluno (onde o aluno revelou melhores níveis de 
interpretação), segundo o Quadro das metas de Aprendizagem. 
 

Metas de Aprendizagem 

 

 7º Ano* 8º Ano* 9º Ano* 

Meta 
5 Níveis Introdução 

 
6 Níveis Introdução 

5 Níveis Introdução 
e 1 Elementar 

 

 10º Ano* 11º Ano* 12º Ano* 

Meta 
5 Níveis Introdução 

e 1 Elementar 
4 Níveis Introdução 

e 2 Elementar 
3 Níveis Introdução 

e 3 Elementar 
 
 

* de acordo com as Aprendizagens Essenciais (Operacionalização das Aprendizagens Essenciais em anexo) 
 
Na Área relativa às Atividades Físicas, o conteúdo de cada uma das matérias encontra-se especificado em três níveis: 
- Introdução, onde se incluem as habilidades, técnicas e conhecimentos que representam a aptidão específica ou preparação de base («fundamentos»); 
- Elementar, nível em que se discriminam os conteúdos que representam o domínio (mestria) da matéria nos seus elementos principais e já com caráter mais formal, 

relativamente aos modelos de prática e organização da atividade referente; 
- Avançado, nível que estabelece os conteúdos e formas de participação nas atividades típicas da matéria, correspondentes ao nível superior, que poderá ser atingido 

no quadro da disciplina de Educação Física. Este nível surge como programa alternativo no seu todo ou em parte. 
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Avaliação da Qualidade nas Atividades Físicas 

 

Nota 
 
 

Ano 

0 a 5 6 a 9 10 a 13 14 a 17 18 a 20 

1 2 3 4 5 

0% a 7% 8% a 14% 15% a 21% 22% a 28% 29% a 35% 

7º Ano  3I  4I  
5I ou  

3I + 1E  

6I ou  

4I + 1E  
5I + 1E  

8º Ano  4I  
5I ou  

3I + 1E  

6I ou  

4I + 1E  
5I + 1E  3I + 2E  

9º Ano  
5I ou  

3I + 1E  

6I ou  

4I + 1E  
5I + 1E  3I + 2E  2I + 3E  

10º Ano < 3I 3I 5I + 1E 4I + 2E 3I + 3E 

11º Ano < 4I 4I 4I + 2E 3I + 3E 2I + 4E 

12º Ano < 5I 5I 3I + 3E 
2I + 4E ou  

2E + 1A 
1I + 5E ou 

4E + 1A 

 
Nota: No 3º Ciclo, a partir de 2 níveis elementar, reduz uma matéria do nível Introdutório. Ex: 5I + 1E, passa a 

3I + 2E. 
Tendo em conta que até ao final do 1º período, não será possível abordar as modalidades em número suficiente 
para se proceder a uma avaliação completa das Atividades Físicas, aplica-se o seguinte quadro: 
 

Avaliação das Atividades Físicas no 1º Período 
 

 
Nota 

Ano   

0 a 5 6 a 9 10 a 13 14 a 17 18 a 20 

1 2 3 4 5 

0% a 7% 8% a 14% 15% a 21% 22% a 28% 29% a 35% 

7º Ano < 2I  3I  4I  5I  3I + 1E  

8º Ano < 3I  4I  5I  3I + 1E  4I + 1E  

9º Ano < 4I  5I  4I + 1E  2I + 2E  3I + 2E  

10º Ano < 2I 2I 5I 4I + 1E 3I + 2E 

11º Ano < 3I 3I 4I + 1E 3I + 2E 2I + 3E 

12º Ano < 4I 4I 3I + 2E 2I + 3E 1I + 4E 
 

 

1.1.2. Empenhamento Motor (20%) – a avaliação é obtida após a observação dos alunos em situações de 
exercícios-critério, de jogos reduzidos ou em sequências/esquemas de habilidades motoras. A avaliação é 
realizada por observação direta, sendo efetuada ao longo de todas as aulas, de acordo com os seguintes 
critérios: 
 

EMPENHAMENTO MOTOR – 20% Avaliação 

Não realiza as tarefas solicitadas 0% a 4% 

Não revela empenho, é preguiçoso  5% a 8% 

Revela algum empenho e entusiasmo 9% a 12% 

Realiza a maioria das atividades com empenho e dedicação 13% a 16% 

Realiza todas as atividades com empenho e dedicação 17% a 20% 
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1.1.3. Cumprimento das Regras de Distanciamento e Higienização (RDH) (10%) – a avaliação é obtida após a 
observação dos alunos em situações de exercícios-critério, de jogos reduzidos ou em sequências/esquemas de 
habilidades motoras. A avaliação é realizada por observação direta, sendo efetuada ao longo de todas as aulas, 
de acordo com os seguintes critérios: 
 

Cumprimento das Regras de Distanciamento e Higienização – 10% Avaliação 

Frequentemente desrespeita as RDH 0% a 3% 

Por vezes desrespeita as RDH 4% a 6% 

Respeita as RDH 7% a 10% 

 
 

1.2. DOMÍNIO DA APTIDÃO FÍSICA (15%) – a avaliação é obtida após a observação dos alunos em situações de 

exercícios-critério definidas na bateria de testes do Fitescola. A avaliação é realizada por observação direta, 

sendo efetuada em momentos específicos e em função das tabelas de referência do Fitescola, de acordo com 

os seguintes critérios: 

Os testes do Fitescola, que se encontrarem dentro da zona saudável, terão a seguinte valorização: 
- Teste Extensão de Braços – 15% 
- Teste Abdominais – 20% 
- Teste Senta e Alcança – 20% 
- Teste Flexibilidade de Ombros – 15% 
- Teste da Impulsão Horizontal – 15% 
- Teste da Impulsão Vertical – 15%  
 

A avaliação do Índice de Massa Corporal irá ser analisada apenas como indicador de Saúde (não conta para 
avaliação). 
 

 
2. DOMÍNIO DOS CONHECIMENTOS (10%) – a avaliação é realizada por observação direta, analisando as 
respostas e discursos dos alunos, sendo efetuada ao longo de todas as aulas, através da realização de 
questionamento oral e/ou de provas/minitestes escritos e/ou trabalhos de grupo, que ocorrerão, ao longo do 
ano letivo. 
O questionamento oral, as provas/minitestes escritos e trabalhos de grupo, permitem avaliar a aprendizagem 
e os conteúdos, enquadrados em domínios do Programa da disciplina, passíveis de avaliação em prova escrita. 
 
Domínios: 
- Aprendizagem dos processos de desenvolvimento e manutenção da condição física; 
- Aprendizagem dos conhecimentos relativos à interpretação e participação nas estruturas e fenómenos sociais 
extraescolares, no seio dos quais se realizam as atividades físicas; 
- Conhece os objetivos das modalidades coletivas e individuais, a função e o modo de execução das principais 
ações técnico táticas e as regras; 
 

Conhecimentos – 10% Avaliação 

O aluno revela falhas graves evidentes no domínio dos conhecimentos 0% a 2% 

O aluno revela domínio irregular das várias vertentes dos conhecimentos 3% a 4% 

O aluno revela domínio regular das várias vertentes dos conhecimentos 5% a 6% 

O aluno revela bom domínio das várias vertentes dos conhecimentos 7% a 8% 

O aluno revela muito bom domínio das várias vertentes dos conhecimentos 9% a 10% 
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Avaliação – Casos especiais 

 
 Nos casos de carácter excecional dos alunos que, comprovadamente (através de atestado médico), não 
possam realizar qualquer tipo de exercício físico, a sua classificação final na disciplina será resultante de: 

- Realização de pelo menos um teste escrito por período; 
- Realização de um trabalho individual por período e/ou um trabalho de grupo quando tal for solicitado 
a toda a turma; 
- Colaboração nas aulas - estes alunos deverão cumprir as seguintes situações: 

 Trazer calçado adequado às instalações; 

 Evidenciar competências nas situações de arbitragem, aplicando na prática o conhecimento das 
regras das diferentes modalidades ensinadas na turma; 

 Evidenciar conhecimento das regras de segurança inerentes às várias matérias; 

 Evidenciar conhecimento e aplicar as regras de distanciamento social e higienização; 

 Colaborar na arrumação do material, demonstrando conhecimentos que o permitam fazê-lo de 
forma autónoma. 

- Desenvolvimento Cívico. 
 

Critérios de Avaliação 
 

Escrita Empenhamento Atitudes e Valores 

Testes escritos 
Trabalhos 

Questionamento oral 

40% 
20% 
10% 

Colaboração na aula 20% 
Responsabilidade 
Comportamento 

10 

 

Ponderação da avaliação de cada período: 

2ºP = (Escrita 1ºP + 2ºP) / 2 + (Empenhamento 1ºP + 2ºP) / 2 + (Atitudes e Valores 1ºP + 2ºP) / 2 

3ºP = (Escrita 1ºP + 2ºP + 3ºP) / 3 + (Empenhamento 1ºP + 2ºP + 3ºP) / 3 + (Atitudes e Valores 1ºP + 2ºP + 3ºP) 
/ 3 
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ANEXO 

 

Operacionalização das Aprendizagens Essenciais 
 

10º Ano 

Ações estratégicas de ensino orientadas para o perfil dos alunos 
(exemplos de ações a desenvolver na disciplina) 

Descritores do perfil dos alunos 

Proporcionar atividades formativas, em grupos homogéneos e heterogéneos, que 
possibilitem aos alunos: 
- aceitar opções, falhas e erros dos companheiros; 
- aceitar o apoio dos companheiros nos esforços de aperfeiçoamento próprio; 
- aceitar ou argumentar pontos de vista diferentes; 
- promover estratégias que induzam respeito por diferenças de características, crenças ou opiniões. 

Respeitador da diferença 
(A, B, E, F, H) 

Proporcionar atividades formativas que possibilitem aos alunos: 
- saber questionar uma situação; 
- realizar ações de comunicação verbal e não verbal pluridirecional. 

Questionador e Comunicador 
(A, B, D, E, F, G, H, I, J) 

Proporcionar atividades formativas que possibilitem aos alunos, em todas as 
situações: 
- apreciar os seus desempenhos e os dos outros, dando e aceitando sugestões de melhoria; 
- identificar aspetos críticos que permitam a melhoria do seu desempenho; 
- identificar pontos fracos e fortes das suas aprendizagens; 
- utilizar os dados da sua autoavaliação para se envolver na aprendizagem; 
- interpretar e explicar as suas opções; 
- descrever processos de pensamento e ação, usados durante a realização de uma tarefa ou abordagem 
de um problema. 

Autoavaliador/ 
Heteroavaliador 

(transversal às áreas) 

Proporcionar atividades formativas que, em todas as situações, criem 
oportunidades de: 
- cooperar com os companheiros na procura do êxito pessoal e do grupo; 
- cooperar promovendo um clima relacional favorável ao aperfeiçoamento pessoal e prazer 
proporcionado pelas atividades; 
- aplicar as regras de participação, combinadas na turma; 
- agir com cordialidade e respeito na relação com os colegas e o professor; 
- respeitar as regras organizativas que permitam atuar em segurança; 
- cumprir e fazer cumprir regras de arbitragem; 
- apresentar iniciativas e propostas; 
- ser autónomo na realização das tarefas; 
- cooperar na preparação e organização dos materiais. 

Participativo/ colaborador/ 
Cooperante/ 

Responsável/ Autónomo 
(B, C, D, E, F, G, I, J) 

Proporcionar atividades formativas que impliquem, por parte do aluno: 
- conhecer e aplicar cuidados de higiene; 
- conhecer e aplicar as regras de segurança pessoal e dos companheiros; 
- conhecer e aplicar regras de preservação dos recursos materiais e do ambiente; 
- reforçar o gosto pela prática regular de atividade física; 
- aplicar processos de elevação do nível funcional da aptidão física. 

Cuidador de si e do outro 
(B, E, F, G) 

 
 

11º Ano 

Ações estratégicas de ensino orientadas para o perfil dos alunos 
(exemplos de ações a desenvolver na disciplina) 

Descritores do perfil dos 
alunos 

Proporcionar atividades formativas que possibilitem aos alunos: 
- adquirir conhecimento, informação e outros saberes, com rigor, articulação e uso consistente de 
conhecimentos; 
- selecionar informação pertinente que permita analisar e interpretar atividades físicas, utilizando os 
conhecimentos sobre técnica, organização e participação, ética desportiva, entre outras; 
- analisar situações, identificando os seus elementos ou dados; 
- desenvolver tarefas associadas à compreensão e à mobilização dos conhecimentos; 
- estabelecer relações intra e interdisciplinares; 
- utilizar conhecimento para participar de forma adequada e resolver problemas em contextos 
diferenciados. 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 
informado 

(A, B, G, I, J) 

Proporcionar atividades formativas, como por exemplo situações de jogo, 
concursos e outras tarefas, a par ou em grupos homogéneos e heterogéneos, 
que possibilitem aos alunos: 
- elaborar sequências de habilidades; 
- elaborar coreografias; 
- resolver problemas em situações de jogo; 

Criativo /Expressivo 
(A, C, D, J) 
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- explorar materiais; 
- explorar o espaço, ritmos, música, relações interpessoais, entre outras; 
- criar um objeto, texto ou solução, face a um desafio; 
- analisar textos ou outros suportes com diferentes pontos de vista, concebendo e sustentando um 
ponto de vista próprio; 
- criar soluções estéticas criativas e pessoais. 
Proporcionar atividades formativas que possibilitem aos alunos: 
- analisar situações com diferentes pontos de vista; confrontar argumentos para encontrar 
semelhanças, diferenças, entre outras; 
- analisar factos, situações, identificando os seus elementos ou dados, em particular numa perspetiva 
disciplinar e interdisciplinar; 
- analisar os seus desempenhos e o dos outros dando e aceitando sugestões de melhoria. 

Crítico/Analítico (A, B, C, D, G) 

Proporcionar atividades formativas que possibilitem aos alunos: 
- realizar tarefas de síntese; 
- desenvolver tarefas de planificação, de revisão e de monitorização; 
- elaborar planos gerais, esquemas. 

Indagador/ Investigador/ 
Sistematizador/ organizador 

(A, B, C, D, F, H, I, j) 
Proporcionar atividades formativas, em grupos homogéneos e heterogéneos, 
que possibilitem aos alunos: 
- aceitar opções, falhas e erros dos companheiros; 
- aceitar o apoio dos companheiros nos esforços de aperfeiçoamento próprio; 
- aceitar ou argumentar pontos de vista diferentes; 
- promover estratégias que induzam respeito por diferenças de características, crenças ou opiniões. 

Respeitador da diferença 
(A, B, E, F, H) 

Proporcionar atividades formativas que possibilitem aos alunos: 
- saber questionar uma situação; 
- realizar ações de comunicação verbal e não verbal pluridirecional. 

Questionador e Comunicador 
(A, B, D, E, F, G, H, I, J) 

Proporcionar atividades formativas que possibilitem aos alunos, em todas as 
situações: 
- apreciar os seus desempenhos e os dos outros, dando e aceitando sugestões de melhoria; 
- identificar aspetos críticos que permitam a melhoria do seu desempenho; 
- identificar pontos fracos e fortes das suas aprendizagens; 
- utilizar os dados da sua autoavaliação para se envolver na aprendizagem; 
- interpretar e explicar as suas opções; 
- descrever processos de pensamento e ação, usados durante a realização de uma tarefa ou 
abordagem de um problema. 

Autoavaliador/ 
Heteroavaliador 

(transversal às áreas) 

Proporcionar atividades formativas que, em todas as situações, criem 
oportunidades de: 
- cooperar com os companheiros na procura do êxito pessoal e do grupo; 
- cooperar promovendo um clima relacional favorável ao aperfeiçoamento pessoal e prazer 
proporcionado pelas atividades; 
- aplicar as regras de participação, combinadas na turma; 
- agir com cordialidade e respeito na relação com os colegas e o professor; 
- respeitar as regras organizativas que permitam atuar em segurança; 
- cumprir e fazer cumprir regras de arbitragem; 
- apresentar iniciativas e propostas; 
- ser autónomo na realização das tarefas; 
- cooperar na preparação e organização dos materiais. 

Participativo/ colaborador/ 
Cooperante/ 

Responsável/ Autónomo 
(B, C, D, E, F, G, I, J) 

Proporcionar atividades formativas que impliquem, por parte do aluno: 
- conhecer e aplicar cuidados de higiene; 
- conhecer e aplicar as regras de segurança pessoal e dos companheiros; 
- conhecer e aplicar regras de preservação dos recursos materiais e do ambiente; 
- reforçar o gosto pela prática regular de atividade física; 
- aplicar processos de elevação do nível funcional da aptidão física. 

Cuidador de si e do outro 
(B, E, F, G) 

 
ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS (ACPA): 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 
 

 



 

 

Agrupamento de Escolas de Odemira 
Departamento de Expressões 

Grupo de Educação Física – 260 e 620 

 

 

 

(Não sendo possível, através de atividades letivas não presenciais, criar contextos educativos com dinâmicas próprias e 
características da Educação Física que permitam o desenvolvimento do currículo, e o pleno alcance dos seus objetivos 
educativos, enuncia-se uma proposta de Critérios de avaliação adaptada ao ensino à distância) 

 

Critérios de Avaliação de Educação Física 
 para a modalidade de Ensino à Distância (E@D) 

 Ano letivo 2020/2021 

 
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de 13 de abril, a avaliação do ensino à distância 
continuará a incidir sobre as Aprendizagens Essenciais, os Programas e o Perfil do Aluno à Saída da 
Escolaridade Obrigatória. 
Sendo um processo contínuo e sistemático, privilegia a diversidade e a flexibilidade de modalidades de 
avaliação bem como de estratégias e de instrumentos de avaliação. 

São avaliados os domínios: 
- Psicomotor – Aptidão Física  

- Socioafetivo – Atitudes e Valores 

- Cognitivo – conhecimentos e capacidades/competências na aprendizagem dos 

processos de desenvolvimento e manutenção da aptidão física. 

 

Percentagem de cada um dos domínios na classificação final do aluno: 

 

Domínios 
 

Percentagem 
 

Parâmetros de avaliação/ 

 
Competências gerais 

Técnicas/instrumentos de 
Avaliação 

(evidências da participação 
dos alunos) 

Psicomotor 
 

Aptidão Física 

15% 

Testes do Fitescola: 

Os testes do Fitescola, que se 
encontrarem dentro da zona saudável, 
terão a seguinte valorização: 
- Extensão de Braços – 25% 
- Abdominais – 25% 
- Flexibilidade de Ombros – 25% 
- Impulsão Horizontal – 25% 

- Vídeos; 
- Grelhas de registo 

Atitudes e valores 
 

Participação e 
Responsabilidade 

20% 

Participação (interesse e empenho, 

oportunidade das intervenções, 
autonomia, iniciativa) - 10 % 

 
Responsabilidade (cumprimento de 
obrigações e tarefas) - 10 % 

- Grelhas de registo 

 
 

 
Competências específicas 

 

Cognitivo 

 

Capacidades e 

conhecimentos/ 

competências 

65% 

 
 

- Trabalho individual 
 (parâmetros indicados para a 

realização de cada tarefa) 
 

 

- Grelhas de registo  
- Vídeos 
- Trabalhos escritos 
- Apresentações 

 
 
 
 


