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Critérios de Avaliação e Ponderação     

Ensino Básico: 3.º ciclo 

Critérios de Avaliação da Disciplina de Educação Física                                                                             Ano letivo 2019/ 2020 
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Responsabilidade 
e integridade 

4% 

Respeitar-se a si próprio e aos outros. 
Agir eticamente. 
Consciencializar-se da obrigação de responder pelas 
próprias ações. 

 
 
 

B 
 

D 
 

E 
 

F 
 

G 
 

H 
 

J 

Observação direta 
 
 

Autoavaliação 

Excelência e 
exigência 

4% 

Aspirar ao trabalho bem feito. 
Ser perseverante. 
Ser sensível e solidário. 

Curiosidade, 
reflexão e 
inovação 

4% 

Querer aprender mais. 
Desenvolver o pensamento reflexivo, crítico e criativo. 
Procurara novas soluções a aplicá-las. 

Cidadania e 
Participação 

4% 

Respeitar a diversidade humana e cultural. 
Respeitar e proteger o meio ambiente. 
Ser interventivo e empreendedor. 

Liberdade 4% 

Manifestar a autonomia pessoal centrada nos direitos 
humanos, na democracia, na cidadania, na equidade, 
no respeito mutuo, na livre escolha e no bem comum. 
 

 

Domínios/ Ponderação Descritores de desempenho 
ÁC  
PA 

Instrumentos 
de Avaliação 
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Capacidades/Atividades Físicas 
 
- Domínio de capacidades das 
atividades físicas e desportivas 

55% 

- O aluno realiza e cumpre as determinantes 
técnicas e/ou táticas relacionadas com os 
conteúdos específicos de cada uma das 
modalidades abordadas.  

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

E 
 

F 
 

G 
 
I 
 

J 
 

 
 

Testes práticos de 
aptidão: 

. em situação 
analítica e/ou 
. em situação formal. 
 
- Dados recolhidos 
Através da 
observação 
direta; 
 

•  

• - Fichas de 
avaliação de 
conhecimentos; 

•  
- Relatórios de aula; 
 
- Trabalhos de 
investigação 
criados 
individualmente 
ou em grupo; 
 
- Questão aula; 
 
- Grelhas de 
avaliação;      

Aptidão Física 
- Domínio de capacidades da 
aptidão física como suporte de 
saúde e bem-estar 

10% 

 

- O aluno realiza testes que integram a bateria 
de testes da FITEscola, encontrando-se dentro 
da Zona Saudável de Aptidão Física. 
- O aluno revela empenho e progressão nos 
testes realizados.. 

Conhecimentos 

- Aplica e compreende os 
conhecimentos técnicos/táticos das 
diversas modalidades, bem como os 
seus regulamentos e regras. 
 

- Domínio de conceitos e regras das 
atividades físicas e desportivas 

15% 

 

- O aluno responde de forma correta a cada 
uma das questões. 

 

- O aluno apresenta o trabalho/relatório, na 
sua forma escrita e/ou oral, cumprindo as 
indicações fornecidas pelo professor. 

 
- O aluno aplica na situação prática os 
conhecimentos adquiridos (arbitragem, 
coadjuvação aos alunos com mais dificuldades 
e outras).. 

Legenda: ÁCPA  Áreas de Competência do Perfil do Aluno: A- Linguagem 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; I- Saber cientifico, técnico e tecnológico; J – 
Consciência e domínio do corpo. 

Domínios/ Ponderação Descritores de desempenho 
AC
PA 

Instrumentos de 
Avaliação 
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1- Material mínimo necessário à disciplina 

 
Os alunos só poderão entrar no espaço de aula, após a entrada do professor, devidamente equipados 

com equipamento desportivo (camisola, calção) e sapatilhas (para uso exclusivo da aula). É facultativo o 

uso de fato de treino e ou outros equipamentos específicos. É indispensável tomar banho no final de cada 

aula. O material mínimo a utilizar no balneário é a toalha, chinelos e artigos para a higiene pessoal. 

 
NOTA: e outro material que o professor  solicitar com a devida antecedência. 

 
2- Terminologia a utilizar nos instrumentos de avaliação: 

 
Ensino Básico 

 

QUALITATIVA 
QUANTITATIVA/ 

PERCENTUAL 

Insuficiente [0, 49%] 

Suficiente [50%, 69%] 

Bom [70%, 89%] 

Muito Bom [90%, 100%] 

 
 

3- Fórmulas a aplicar nos 2º e 3º Períodos 
 
 
 

➢ 2º Período:       
 
   

• CF% 1ºPeríodo + 2 x CF% 2ºPeríodo 
                                           3 
 
 
 

➢ 3º Período: 
 
 

• CF% 1ºPeríodo + 2 x CF% 2ºPeríodo + 2 xCF% 3ºPeríodo 
                                                               5 

 
 
CF – Classificações obtidas nos vários instrumentos de avaliação ao longo do período. 
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4- Critérios de Avaliação para dispensa da atividade física (incapacidade comprovada para a 

prática das aulas de educação física) - Lei nº 51/2012 de 05 de Setembro (Estatuto do Aluno); Artigo 15º; 1 

 

Domínio Indicadores % 
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- Conhecimento e compreensão de conceitos técnicos, táticos e 

regulamentares, avaliados quer através de questionamento, quer na sua 

aplicação pratica (arbitragem). 

 

65% 

Observação Direta; 

Grelhas de Avaliação; 

Trabalhos de 

investigação; 

Fichas de Avaliação; 

Relatórios de aula; 

Questões aula. 

 
 

Domínio Indicadores 
Instrumentos 
de avaliação 
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(3
5

%
) 

 

Responsabilidade e 
integridade   

 

Respeitar-se a si e aos outros. 

10% 

Grelhas de 
observação 
 
 
 
 
 
Registos de 
observação na sala 
de aula 
 
 
 

Agir eticamente: 

Consciencializar-se da obrigação de responder 
pelas próprias ações. 

Excelência e exigência 

Aspirar ao trabalho bem feito 

10% Ser perseverante.  

Ser sensível e solidário. 

Curiosidade reflexão e 
inovação 

Querer aprender mais. 

5% Desenvolver o pensamento reflexivo, crítico e 
criativo. 

Procurar novas soluções e aplica-las.  

Cidadania e participação 
 

Respeitar a diversidade humana e cultural. 

5% Respeitar e proteger o meio ambiente. 

Ser interventivo e empreendedor 

Liberdade 

Manifestar a autonomia pessoal centrada nos 
direitos humanos, na democracia, na cidadania, na 
equidade, no respeito mútuo, na livre escolha e no 
bem comum 

5% 
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16 outubro de 2019 
Grupo de Recrutamento 620 – Educação Física 

 
Perfil de Aprendizagem/Desempenho dos Alunos (3.º Ciclo 2019-20) 

 
Domínios 

Níveis de desempenho 

Muito insuficiente 
0-10% Nível 1  

Insuficiente 
20%-49% Nível 2 

Suficiente 
50%-69% Nível 3 

Bom 
70%-89% Nível 4 

Muito bom 
90%-100% Nível 5 
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•Não coopera com os 
colegas para o alcance 
do objetivo dos JDC, 
não desempenhando 
com oportunidade e 
correção as ações 
solicitadas pelas 
situações de jogo, e 
não aplicando a ética e 
as suas regras.  
•Não realiza saltos 
corridas e 
lançamentos, segundo 
padrões simplificados. 
•Não realiza com 
oportunidade e 
correção as ações 
técnico-táticas 
elementares dos jogos 
de raquetes. 
•Não compõe nem 
realiza as destrezas 
elementares de solo, 
aparelhos e mini-
trampolim em 
esquemas individuais 
e/ou de grupo.  

• Revela pouca 
cooperação com os 
colegas para o alcance 
do objetivo dos JDC, 
desempenhando com 
pouca oportunidade e 
correção as ações 
solicitadas pelas 
situações de jogo, e 
aplicando poucas vezes a 
ética e as suas regras.  
Realiza com muita 
dificuldade saltos corridas 
e lançamentos, segundo 
padrões simplificados. 
•Realiza com pouca 
oportunidade e correção 
as ações técnico-táticas 
elementares dos jogos de 
raquetes. 
•Compõe nem realiza 
com dificuldade as 
destrezas elementares de 
solo, aparelhos e mini-
trampolim em esquemas 
individuais e/ou de grupo.
  

• Coopera com os 
colegas para o alcance 
do objetivo dos JDC, 
desempenhando com 
oportunidade e 
correção as ações 
solicitadas pelas 
situações de jogo, e 
aplicando a ética e as 
suas regras.  
Realiza saltos corridas 
e lançamentos, 
segundo padrões 
simplificados. 
•Realiza com 
oportunidade e 
correção as ações 
técnico-táticas 
elementares dos jogos 
de raquetes. 
•Compõe nem realiza 
as destrezas 
elementares de solo, 
aparelhos e mini-
trampolim em 
esquemas individuais 
e/ou de grupo.  

• Revela boa  
cooperação com os 
colegas para o alcance 
do objetivo dos JDC, 
desempenhando 
oportunidade e correção 
as ações solicitadas 
pelas situações de jogo, 
e aplicando a ética e as 
suas regras.  
Realiza com facilidade 
saltos corridas e 
lançamentos, segundo 
padrões simplificados. 
•Realiza com muita 
oportunidade e correção 
as ações técnico-táticas 
elementares dos jogos 
de raquetes. 
•Compõe e realiza com 
facilidade as destrezas 
elementares de solo, 
aparelhos e mini-
trampolim em 
esquemas individuais 
e/ou de grupo.  

• Coopera claramente  
com os colegas para o 
alcance do objetivo dos 
JDC, desempenhando 
claramente com 
oportunidade e correção 
as ações solicitadas pelas 
situações de jogo, e 
aplicando a ética e as 
suas regras.  
Realiza com muita 
facilidade saltos corridas e 
lançamentos, segundo 
padrões simplificados. 
• Realiza com muita 
oportunidade e correção 
as ações técnico-táticas 
elementares dos jogos de 
raquetes. 
• Compõe e realiza com 
muita facilidade as 
destrezas elementares de 
solo, aparelhos e mini-
trampolim em esquemas 
individuais e/ou de grupo. 
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• Não se revela capaz 
de desenvolver 
capacidades motoras, 
evidenciando aptidão 
muscular e aptidão 
aeróbia, enquadradas 
na Zona Saudável de 
Aptidão Física do 
programa FIT escola, 
para a sua idade e 
género.  
 
•O aluno realiza os 
seis testes do FIT 
escola, não se 
encontrando dentro da 
Zona Saudável, em 
nenhum dos testes de 
aptidão aeróbia 
(milha;vai-vêm) e 
muscular (Força e 
resistência).   

• Revela-se pouco capaz 
de desenvolver 
capacidades motoras, 
evidenciando aptidão 
muscular e aptidão 
aeróbia, enquadradas na 
Zona Saudável de 
Aptidão Física do 
programa FIT escola, 
para a sua idade e 
género.  
 
•O aluno realiza os seis 
testes do FIT escola, não 
se encontrando dentro da 
Zona Saudável, em um 
dos testes de aptidão 
aeróbia (milha;vai-vêm) 
ou muscular (Força e 
resistência).   

•Revela-se capaz de 
desenvolver 
capacidades motoras, 
evidenciando aptidão 
muscular e aptidão 
aeróbia, enquadradas 
na Zona Saudável de 
Aptidão Física do 
programa FIT escola, 
para a sua idade e 
género.  
 
•O aluno realiza os 
seis testes do FIT 
escola, encontrando-
se dentro da Zona 
Saudável, em um dos 
testes de aptidão 
aeróbia (milha;vai-
vêm) e muscular 
(Força e resistência). 

•Revela-se capaz de 
desenvolver boas 
capacidades motoras, 
evidenciando aptidão 
muscular e aptidão 
aeróbia, enquadradas 
na Zona Saudável de 
Aptidão Física do 
programa FIT escola, 
para a sua idade e 
género.  
 
•O aluno realiza os seis 
testes do FIT escola, 
encontrando-se dentro 
da Zona Saudável, em 
cico dos seis testes de 
aptidão aeróbia 
(milha;vai-vêm) e 
muscular (Força e 
resistência), obtendo 
bons resultados. 

•Revela-se capaz de 
desenvolver claramente 
capacidades motoras, 
evidenciando aptidão 
muscular e aptidão 
aeróbia, enquadradas na 
Zona Saudável de Aptidão 
Física do programa FIT 
escola, para a sua idade e 
género.  
 
•O aluno realiza os seis 
testes do FIT escola, 
encontrando-se dentro da 
Zona Saudável, em todos 
os testes de aptidão 
aeróbia (milha;vai-vêm) e 
muscular Força e 
resistência) e obtendo 
muito bons resultados.  
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•Não revela domínio 
para relacionar aptidão 
física e saúde e 
identificar os fatores 
associados a um estilo 
de vida saudável, 
nomeadamente o 
desenvolvimento das 
capacidades motoras. 
•Não Identifica e 
nãointerpreta os 
valores olímpicos e 
paralímpicos, não 
compreendendo a sua 
importância para a 
construção de uma 
sociedade moderna e 
inclusiva. 
•Não revela 
conhecimentos 
técnico-táticos e 
regulamentares das 
várias modalidades.  

 
•Revela pouco domínio 
para relacionar aptidão 
física e saúde e 
identificar os fatores 
associados a um estilo de 
vida saudável, 
nomeadamente o 
desenvolvimento das 
capacidades motoras. 
 
• Pouco identifica e 
interpreta os valores 
olímpicos e paralímpicos, 
compreendendo pouco a 
sua importância para a 
construção de uma 
sociedade moderna e 
inclusiva. 
•Revela poucos 
conhecimentos técnico-
táticos e regulamentares 
das várias modalidades. 

•Revela domínio para 
relacionar aptidão 
física e saúde e 
identificar os fatores 
associados a um estilo 
de vida saudável, 
nomeadamente o 
desenvolvimento das 
capacidades motoras. 
•Identifica e interpreta 
os valores olímpicos e 
paralímpicos, 
compreendendo a sua 
importância para a 
construção de uma 
sociedade moderna e 
inclusiva. 
•Revela 
conhecimentos 
técnico-táticos e 
regulamentares das 
várias modalidades. 

 
• Revela bom domínio 
para relacionar aptidão 
física e saúde e 
identificar os fatores 
associados a um estilo 
de vida saudável, 
nomeadamente o 
desenvolvimento das 
capacidades motoras. 
•Identifica e interpreta 
os valores olímpicos e 
paralímpicos, 
compreendendo a sua 
importância para a 
construção de uma 
sociedade moderna e 
inclusiva. 
•Revela bons 
conhecimentos técnico-
táticos e 
regulamentares das 
várias modalidades. 

 
•Revela claramente 
domínio para relacionar 
aptidão física e saúde e 
identificar os fatores 
associados a um estilo de 
vida saudável, 
nomeadamente o 
desenvolvimento das 
capacidades motoras. 
•Identifica e interpreta os 
valores olímpicos e 
paralímpicos, 
compreendendo a sua 
importância para a 
construção de uma 
sociedade moderna e 
inclusiva. 
•Revela claramente 
conhecimentos técnico-
táticos e regulamentares 
das várias modalidades. 


