
 

 

 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – 2021/2022 

Departamento: Expressões Grupo disciplinar:  620 Disciplina: Educação Física Ano:7º;8;9 

 

Domínios de 
avaliação 

Organizador/Domínio 

Ponderaçõesa 

Instrument
os de 

recolha de 
informaçãoc Competências Descritores 

Competências 

(PASEO)(*) 

A B C b  

 
 

Conhecimentos e 
Capacidades 

 
 

Área dos Conhecimentos 
 

-Adquirir conhecimentos 
específicos. 

 
-Compreender e aplicar 

conhecimentos. 
 

-Compreender a expressão 
oral e escrita. 

Área dos Conhecimentos 
 7º ano) 

-Relacionar aptidão física e saúde e identificar os 
benefícios do exercício físico para a saúde. 
-  interpretar a dimensão sociocultural dos desportos na 
atualidade e ao longo dos tempos, nomeadamente os 
jogos olímpicos e paralímpicos. 

 (8º ano) 

Relacionar aptidão física e saúde e identificar os fatores 
associados a um estilo de vida saudável, nomeadamente 
o desenvolvimento das capacidades motoras. 
Identificar e interpretar os valores olímpicos e 
paralímpicos, compreendendo a sua importância para a 
construção de uma sociedade moderna e inclusiva 

(9º ano) 
- Relacionar aptidão física e saúde e identificar os 
fatores associados a um estilo de vida saudável, 
nomeadamente o desenvolvimento das capacidades 
motoras, a composição corporal, a alimentação, o 

 
  
 
 
 
 
 
E – Relacionamento 
interpessoal;   
F – 
Desenvolvimento 
pessoal e 
autonomia;  
G – Bem-estar, 
saúde e ambiente;  
H – Sensibilidade 
estética e artística;  

J – Consciência e 
domínio do corpo 

10% 10% 10*% 

 
 

- Prova de 
avaliação 

escrita 
 

(2 testes 
por ano 
letivo) 

 
 
 
 
 
 
 



 

repouso, a higiene, afetividade e a qualidade do meio 
ambiente. 
-   Interpretar a dimensão sociocultural dos desportos e 
da atividade física na atualidade e ao longo dos tempos, 
identificando fenómenos associados a limitações e 
possibilidades de prática dos desportos e das atividades 
físicas, tais como: o sedentarismo e a evolução tecnológica, a 

poluição, o urbanismo e a industrialização, relacionando-os 

com a evolução das sociedades. 

 

Área das Atividades Físicas 

● As que decorrem da 

avaliação contínua, 

participando nas atividades 

propostas. 

● Participar no 

desenvolvimento das matérias 

segundo o Programa Nacional 

de Educação Física. 

No 7º ano o aluno desenvolve as competências essenciais 
de nível INTRODUÇÃO em 5 matérias, de diferentes 
subáreas. 
 No 8º ano o aluno desenvolve as competências 
essenciais de nível INTRODUÇÃO em 6 matérias, de 
diferentes subáreas. 
 No 9º ano o aluno desenvolve as competências 
essenciais de nível INTRODUÇÃO em 5 matérias e de nível 
ELEMENTAR numa matéria, de diferentes subáreas. 

E – Relacionamento 
interpessoal;   

F – 
Desenvolvimento 

pessoal e 
autonomia; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
45% 

 

 
45% 

 

 
45% 

 

 
- Grelhas de 
registo de 

observação  
 

Prova de 
avaliação 

escrita 
 

(2 testes 
por ano 
letivo) 

 
 

Fair play e espírito desportivo 

-Realiza as atividades com respeito total e constante 
pelas leis do jogo e pelos regulamentos, através da 
honestidade, lealdade e respeito pelos colegas de equipa, 
pelos adversários e pelo árbitro. Demonstra modéstia na 
vitória e serenidade na derrota. 
 -Aceita críticas, feedbacks, sugestões e correções ao seu 
desempenho com o intuito de facilitar a sua 
interpretação 

10% 
 

10% 
 

10% 
 

 

 

Área da Aptidão Física 

Realizar os testes de condição 

física da bateria de Testes do 

FITescola. 

O aluno atinge os valores da Zona Saudável de Aptidão Física 
(ZSAF) do FITescola. 
 
 

 

G – Bem- estar,  
saúde e   ambiente;  

J – Consciência e 
domínio do corpo 

20% 
 
 
 
 
 

20% 
 
 
 
 
 

20% 
 
 
 
 
 

Grelhas de 
registo de 

observação 
 
 
 



 

Atitudes e 
Valores 

 • Desenvolvimento pessoal e autonomia – 4% 
• Relacionamento interpessoal – 4% 
• Responsabilidade e integridade – 4% 
• Cidadania e participação – 3% 

 
 

15% 

 
 

15% 

 
 

15% 

Grelha de 
registo do 
trabalho 

realizado e das 
atitudes e 

valores 
observados. 

  
Áreas de Competências do Perfil 
do aluno à Saída da Escolaridade 

Obrigatória (PASEO) 

A – Linguagem 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 

Observações:  
a A avaliação é contínua e cumulativa. Em cada período letivo, são contabilizados todos os elementos/instrumentos de avaliação realizados desde o início do ano escolar. 
b A – Regime presencial; B – Regime misto; C – Regime não presencial. 
c Indicar a tipologia e número de instrumentos de avaliação a aplicar em cada período letivo. 
 
Domínios / Áreas da avaliação 
 
1-Conhecimentos (10%) 
O aluno será avaliado nos parâmetros acima mencionados, realizando 2 testes durante o ano letivo relativos às matérias lecionadas (os 2 testes serão realizados em conjunto com os testes das regras das várias 
matérias lecionadas da área das atividades físicas). 
2- Capacidades 
2.1- Atividades Físicas (45%)  
As atividades físicas englobam 6 categorias distintas: 

✔ Categoria A – Andebol, Basquetebol, Futebol, Voleibol 

✔ Categoria B – Ginástica de solo, Ginástica de Aparelhos, Ginástica Acrobática 

✔ Categoria C – Atletismo 

✔ Categoria D – Patinagem 

✔ Categoria E – Dança 

✔ Categoria F - Raquetes 

✔ Categoria G – Outras  
 
2.2. Fair play e espírito desportivo (10%) 
                    O aluno será avaliado em todas as matérias lecionadas ao longo do ano letivo.  
 
3- Aptidão Física (20%) 
 
5 testes da Bateria FITescola: 
1. Aptidão Aeróbia –“ Vai Vem ”; 
2. Força Superior; 
3. Força Média;  
4- Força Inferior; 
5. Flexibilidade dos membros inferiores. 
Os critérios de sucesso nesta área são estabelecidos com base nos valores Zona Saudável de Aptidão Física (ZSAF) do FITescola. Os testes são aplicados no início e no final do 1º período e no final do 3º período. 
3-Atitudes e Valores (15%) 
O aluno será avaliado nos parâmetros anteriormente mencionados, através de grelhas de registo de aula.  



 

 

 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – 2021/2022 

(Alunos com Atestado Médico Permanente) 

Departamento: Expressões Grupo disciplinar:  620 Disciplina: Educação Física Ano:7º; 8; 9 

 

Domínios de 
avaliação 

Organizador/Domínio 
Ponderaçõesa 

Instrumentos 
de recolha de 
informaçãoc Competências Descritores 

Competências 

(PASEO)(*) 

A B C b  

 
 

Conhecimentos e 
Capacidades 

 
 

Área dos Conhecimentos 
 

-Adquirir conhecimentos 
específicos. 

 
-Compreender e aplicar 

conhecimentos. 
 

-Compreender a expressão 
oral e escrita. 

Área dos Conhecimentos 
 7º ano) 

-Relacionar aptidão física e saúde e identificar os 
benefícios do exercício físico para a saúde. 
-  interpretar a dimensão sociocultural dos desportos na 
atualidade e ao longo dos tempos, nomeadamente os 
jogos olímpicos e paralímpicos. 

 (8º ano) 

Relacionar aptidão física e saúde e identificar os fatores 
associados a um estilo de vida saudável, nomeadamente 
o desenvolvimento das capacidades motoras. 
Identificar e interpretar os valores olímpicos e 
paralímpicos, compreendendo a sua importância para a 
construção de uma sociedade moderna e inclusiva 

(9º ano) 
- Relacionar aptidão física e saúde e identificar os 
fatores associados a um estilo de vida saudável, 
nomeadamente o desenvolvimento das capacidades 
motoras, a composição corporal, a alimentação, o 

 
  
 
 
 
 
 
E – Relacionamento 
interpessoal;   
F – 
Desenvolvimento 
pessoal e 
autonomia;  
G – Bem-estar, 
saúde e ambiente;  
H – Sensibilidade 
estética e artística;  

J – Consciência e 
domínio do corpo 

40% 40% 40*% 

 
 

- Prova de 
avaliação 

escrita 
 

(2 testes por 
ano letivo) 

 
 
 
 
 
 
 



 

repouso, a higiene, afetividade e a qualidade do meio 
ambiente. 
-   Interpretar a dimensão sociocultural dos desportos e 
da atividade física na atualidade e ao longo dos tempos, 
identificando fenómenos associados a limitações e 
possibilidades de prática dos desportos e das atividades 
físicas, tais como: o sedentarismo e a evolução tecnológica, a 

poluição, o urbanismo e a industrialização, relacionando-os 

com a evolução das sociedades. 

Área das 

Atividades 

Físicas 

Área das Atividades Físicas 

● As que decorrem 

da avaliação contínua, 

participando nas atividades 

propostas. 

● Participar no 

desenvolvimento das 

matérias segundo o 

Programa Nacional de 

Educação Física. 

 
No 7º ano o aluno desenvolve as competências essenciais 
de nível INTRODUÇÃO em 5 matérias, de diferentes 
subáreas. 
 No 8º ano o aluno desenvolve as competências 
essenciais de nível INTRODUÇÃO em 6 matérias, de 
diferentes subáreas. 
 No 9º ano o aluno desenvolve as competências 
essenciais de nível INTRODUÇÃO em 5 matérias e de nível 
ELEMENTAR numa matéria, de diferentes subáreas. 

 
 
 
 
 
 

E – Relacionamento 
interpessoal;   

F – 
Desenvolvimento 

pessoal e 
autonomia; 

 
 
 
 

35%                    
 
 
 
 

 

 
 
 
 

35%                    
 
 
 
 

 

 
 
 

35%                    
 
 
 

 

 
 

- Grelhas de 
registo de 

observação  
 

Prova de 
avaliação 

escrita 
 

(2 testes por 
ano letivo) 

Área da Aptidão 

Física 

Área da Aptidão Física 

Realizar os testes de condição 

física da bateria de Testes do 

FITescola. 

Conhece o protocolo 
Identifica a componente de aptidão física associada 
Colabora com o professor na aplicação dos testes 
Fitescola  

A – Linguagem e 
textos;  

B – Informação 
e comunicação;  

10% 10% 10% 

Grelhas de 
registo de 

observação 

 
 

Atitudes e Valores 
 

● Desenvolvimento pessoal e autonomia 4% 
• Relacionamento interpessoal 4% 
• Responsabilidade e integridade 4% 
• Cidadania e participação 3% 

A – Linguagem e 
textos;  

B – Informação 
e comunicação;  

15% 15% 15% 

Grelha de registo 
do trabalho 

realizado e das 
atitudes e valores 

observados. 

  
Áreas de Competências do Perfil 
do aluno à Saída da Escolaridade 

Obrigatória (PASEO) 

A – Linguagem 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 

Observações:  
a A avaliação é contínua e cumulativa. Em cada período letivo, são contabilizados todos os elementos/instrumentos de avaliação realizados desde o início do ano escolar. 



 

b A – Regime presencial; B – Regime misto; C – Regime não presencial. 
c Indicar o número de instrumentos de avaliação a aplicar em cada período letivo. 
Plano C: as ponderações a aplicar será definido pelo grupo disciplinar em função de: 1) evolução da situação e momento do ano letivo em que eventualmente se passe a este regime (não 
presencial); e 2): duração do período de tempo em que este vigore. 
 
 

Avaliação de casos especiais 
Áreas de avaliação  

No sentido de a avaliação ir ao encontro dos conteúdos da disciplina, estes alunos são avaliados nas mesmas áreas (Conhecimentos; Capacidades e Atitudes e Valores), com diferença no peso percentual em cada 
área de avaliação.  
 

1 - Área de Conhecimentos (40%)  

Será feita a média dos elementos de avaliação recolhidos (2 testes no ano letivo e 1 trabalho por período). 

 

2- Capacidades 

Atividades Físicas (35%)  

De acordo com as limitações do aluno serão adaptadas as competências associadas a cada nível das matérias previstas nos PNEF.  

O Aluno deve conhecer o regulamento e arbitrar com as regras fundamentais da modalidade; 

Identificar ações técnicas e táticas e matérias e equipamentos específicos de cada modalidade;  

Cooperar com o professor na realização das tarefas (registo de tempos, medições, montar/desmontar o material sempre que solicitado, arrumar…) 

Aptidão Física (10%)  

De acordo com as limitações do aluno, os testes de condição física serão adaptados. 

O Aluno deve conhecer o protocolo; 

Identificar a componente de aptidão física associada; 

Colaborar com o professor na aplicação dos testes FITescola. 

3-Valores (15%) 

O aluno será avaliado nos parâmetros anteriormente mencionados, através de grelhas de registo de aula. Mantém-se a avaliação dos vários parâmetros utilizada para os restantes alunos da turma. 

 

Nota: No caso dos alunos com atestados médicos que limitam apenas a prática de atividade física parcial, os alunos são avaliados com os critérios de avaliação definidos para a disciplina. Nas matérias em que os 

alunos podem efetuar todas as tarefas práticas solicitadas serão avaliados como definido nos critérios de avaliação para alunos sem atestado médico. Naquelas matérias em que os alunos não podem efetuar 

nenhuma das tarefas práticas solicitadas serão avaliados como definido nos critérios de avaliação para alunos com atestado médico. Nas matérias em que os alunos podem efetuar apenas algumas das tarefas 



 

práticas solicitadas serão avaliados: nos conteúdos inerentes às tarefas que podem realizar, segundo os critérios de avaliação para alunos sem atestado médico; nos conteúdos das tarefas que não podem realizar, 

a avaliação será de cariz teórico. Nos casos em que o período de vigência do atestado médico cessa a meio do desenvolvimento de uma unidade temática, aplicar-se-á a regra estabelecida no ponto anterior. 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

ESTRUTURA DOS TESTES DE AVALIAÇÃO 

De acordo com a especificidade dos conteúdos, objetivos e competências, os testes de avaliação terão, geralmente, a seguinte estrutura: 

⮚ Desenhar os campos de jogos com respectivas legendas 

⮚ Perguntas de escolha múltipla 

⮚ Frases para completar 

⮚ Questões de Verdadeiro ou Falso (No ensino secundário – justificar as falsas) 

⮚ Questões de resposta direta (No ensino secundário – também perguntas de resposta indireta) 
 

CRITÉRIOS GERAIS DE CORREÇÃO DOS TESTES/TRABALHOS 

Os testes analisam, quer as competências próprias da disciplina, quer as competências de comunicação escrita em língua portuguesa.  

Os trabalhos escritos devem ser analisados considerando: 

- Apresentação,  estruturação e organização dos temas e conteúdos; (25%) 

- Domínio dos conhecimentos/análise crítica; (50%) 

- Expressão escrita e domínio da terminologia específica. (25%) 

 

 Os trabalhos plagiados/copiados recebem a cotação zero. 



 

 

 

Perfil do Aluno A – Linguagem 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 

Domínios de avaliação Organizador/Domínio
1

 Ponderações
a

 Instrumentos de recolha de informação 

Competências Descritores A B C
b

 

Aquisição de 

Conhecimentos e 

Desenvolvimento de 

Capacidades: 

 

Conhecimentos e 

Capacidades 

Área dos Conhecimentos 

-Adquirir conhecimentos específicos. 

 

-Compreender e aplicar conhecimentos. 

 

-Compreender a expressão oral e escrita. 

10º ano: 

1. Compreende, traduzindo em linguagem própria, a dimensão cultural da Atividade Física 

na atualidade e ao longo dos tempos: - identificando as características que lhe conferem 

essa dimensão; - reconhecendo a diversidade e variedade das atividades físicas, e os 

contextos e objetivos com que se realizam; - distinguindo Desporto e Educação Física, 

reconhecendo o valor formativo de ambos, na perspetiva da educação permanente. 

2. Identifica fenómenos associados a limitações das possibilidades de prática das 

Atividades Físicas, da Aptidão Física e da Saúde dos indivíduos e das populações, tais como 

o sedentarismo e a evolução tecnológica, a poluição, o urbanismo e a industrialização, 

relacionando-os com a evolução das sociedades. 

11º e 12º anos: 

1. Compreende, traduzindo em linguagem própria, o papel das Atividades Físicas na 

evolução do Homem e da Sociedade, reconhecendo a sua importância no domínio da 

10% 10% c 

Provas de avaliação escrita 

 

(2 testes serão realizados em conjunto com os testes das regras das 

várias matérias lecionadas da área das atividades físicas) 

 

1
 1 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS | ARTICULAÇÃO COM O PERFIL DOS ALUNOS. DGE. 2018. 

 

 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – 2021/2022 

Departamento: Expressões Grupo disciplinar: 620 Disciplina: Educação Física Ano: 10º, 11º, 12º 



 

 

Educação, do Trabalho e do Lazer. 

2. Reconhece o desporto como um fenómeno social de grande importância: - 

identificando as características que lhe conferem essa dimensão; - considerando as 

profissões que lhe estão associadas e comparando-o com outras manifestações culturais; 

- analisando contextos e objetivos das grandes manifestações desportivas, de entre as 

quais os Jogos Olímpicos; - identificando as principais instituições desportivas 

(Associações, Clubes, Federações, Comités Olímpicos, etc.) e o seu papel na organização 

e desenvolvimento desportivo. 

3. Analisa criticamente aspetos gerais da ética na participação nas Atividades Físicas 

Desportivas, relacionando os interesses sociais, económicos, políticos e outros com 

algumas das suas “perversões”, nomeadamente: - A especialização precoce e a exclusão 

ou abandono precoces; - A dopagem e os riscos de vida e/ou saúde; - A violência (dos 

espectadores e dos atletas) vs espírito desportivo; - A corrupção vs verdade desportiva. 

Área das Atividades Físicas 

● As que decorrem da avaliação contínua, 

participando nas atividades propostas. 

● Participar no desenvolvimento das matérias 

segundo o Programa Nacional de Educação Física. 

 

O aluno, nas matérias selecionadas, evidencia competências de: 3 Níveis Introdutório e 3 

Níveis Elementar 

 

 

 

 

 

 

Realiza as atividades com respeito total e constante pelas leis do jogo e pelos regulamentos, 

através da honestidade, lealdade e respeito pelos colegas de equipa, pelos adversários e pelo 

árbitro. Demonstra modéstia na vitória e serenidade na derrota. 

 Aceita críticas, feed-back’s, sugestões e correções ao seu desempenho com o intuito de 

facilitar a sua interpretação. 

 

 

 

45% 

 

 

45% 

c 

 Grelhas de registo de observação (desempenhos, 

arbitragens, apoio às atividades, outros) 

 

 

● Fair play e espírito desportivo 15% 15% 

c 

Grelhas de registo de observação 

 

Área da Aptidão Física 

Realizar os testes de condição física da bateria de Testes do 

FITescola. 

O ao atinge os valores da Zona Saudável de Aptidão Física (ZSAF) do FITescola. 

20% 20% c 

Grelhas de registo de observação. 



 

 

Atitudes e Valores 

 

 

 

● Desenvolvimento pessoal e autonomia 2,5% 

● Relacionamento interpessoal    2,5% 

● Responsabilidade e integridade  2,5% 

● Cidadania e participação 2,5% 

10% 

 

Grelha de registo do trabalho realizado e das atitudes e valores 

observados. 

 

Observações:  

a A avaliação é contínua e cumulativa. Em cada período letivo, são contabilizados todos os elementos/instrumentos de avaliação realizados desde o início do ano escolar. 

b 
A – Regime presencial; B – Regime misto; C – Regime não presencial. 

c 

 A definir em função do momento do ano letivo em que eventualmente se passe ao regime não presencial. 

Áreas de avaliação 

De acordo com o programa nacional de Educação Física (PNEF) a avaliação deve incidir sobre três áreas: conhecimentos, atividades físicas e aptidão física. O grupo de Educação Física decidiu, por adequação ao meio escolar, que os alunos nas áreas das atividades físicas deveriam ser 

igualmente avaliados no que respeita ao Fair play e espírito desportivo. 

1-Conhecimentos (10%) 

O aluno será avaliado nos parâmetros acima mencionados, realizando no mínimo 2 testes por ano letivo relativos às matérias lecionadas. 

 

2- Capacidades 

2.1. Atividades Físicas 45%  

As atividades físicas englobam 6 categorias distintas: 

● Categoria A – Andebol, Basquetebol, Futebol, Voleibol 

● Categoria B – Ginástica de solo, Ginástica de Aparelhos, Ginástica Acrobática 

● Categoria C – Atletismo 

● Categoria D – Patinagem 

● Categoria E – Dança 

● Categoria F – Raquetes 

● Categoria G – Outras  

 

2.2. Fair play e espírito desportivo (15%) 

O aluno será avaliado em todas as matérias lecionadas ao longo do ano letivo.  

2.3. Aptidão Física (20%) 

a) 5 testes da Bateria FITescola: 

 

1. Aptidão Aeróbia –“ Vai Vem ”; 

2. Força Superior; 

3. Força Média;  

4. Força Inferior - “Impulsão horizontal”; 

5. Flexibilidade dos membros inferiores. 

 

Os critérios de sucesso nesta área são estabelecidos com base nos valores Zona Saudável de Aptidão Física (ZSAF) do FITescola. Os testes são aplicados no início e no final do 1º período e no final do 3º período. 

3-Atitudes e Valores (10%) 

O aluno será avaliado nos parâmetros anteriormente mencionados, através de grelhas de registo de aula. 



 

 

Alunos com Atestado Médico Permanente 

Perfil do Aluno A – Linguagem 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 

Domínios de avaliação Organizador/Domínio
2

 Ponderações
a

 Instrumentos de recolha de informação
 

Competências Descritores A B C
b

 

Aquisição de 

Conhecimentos e 

Desenvolvimento de 

Capacidades: 

 

Conhecimentos e 

Capacidades 

Área dos Conhecimentos 

Adquirir conhecimentos específicos. 

Compreender e aplicar conhecimentos. 

Compreender a expressão oral e escrita. 

10º ano: 

1. Compreende, traduzindo em linguagem própria, a dimensão cultural da Atividade Física 

na atualidade e ao longo dos tempos: - identificando as características que lhe conferem 

essa dimensão; - reconhecendo a diversidade e variedade das atividades físicas, e os 

contextos e objetivos com que se realizam; - distinguindo Desporto e Educação Física, 

reconhecendo o valor formativo de ambos, na perspetiva da educação permanente. 

2. Identifica fenómenos associados a limitações das possibilidades de prática das 

Atividades Físicas, da Aptidão Física e da Saúde dos indivíduos e das populações, tais como 

o sedentarismo e a evolução tecnológica, a poluição, o urbanismo e a industrialização, 

   35% 35% c 

 

Provas de avaliação escrita 

 

(2 testes (por ano letivo) 

e 3 trabalhos (1 trabalho por período)) 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – 2021/2022  

Departamento: Expressões Grupo disciplinar: 620 Disciplina: Educação Física Ano: 10º, 11º, 12º  



 

 

relacionando-os com a evolução das sociedades. 

11º e 12º anos: 

1. Compreende, traduzindo em linguagem própria, o papel das Atividades Físicas na 

evolução do Homem e da Sociedade, reconhecendo a sua importância no domínio da 

Educação, do Trabalho e do Lazer. 

2. Reconhece o desporto como um fenómeno social de grande importância: - 

identificando as características que lhe conferem essa dimensão; - considerando as 

profissões que lhe estão associadas e comparando-o com outras manifestações culturais; 

- analisando contextos e objetivos das grandes manifestações desportivas, de entre as 

quais os Jogos Olímpicos; - identificando as principais instituições desportivas 

(Associações, Clubes, Federações, Comités Olímpicos, etc.) e o seu papel na organização 

e desenvolvimento desportivo. 

3. Analisa criticamente aspetos gerais da ética na participação nas Atividades Físicas 

Desportivas, relacionando os interesses sociais, económicos, políticos e outros com 

algumas das suas “perversões”, nomeadamente: - A especialização precoce e a exclusão 

ou abandono precoces; - A dopagem e os riscos de vida e/ou saúde; - A violência (dos 

espectadores e dos atletas) vs espírito desportivo; - A corrupção vs verdade desportiva. 

Área das Atividades Físicas 

● As que decorrem da avaliação contínua, 

participando nas atividades propostas. 

● Participar no desenvolvimento das matérias 

segundo o Programa Nacional de Educação Física. 

 

- Conhece o regulamento e arbitra com as regras fundamentais da modalidade. 

- Identifica ações técnicas e táticas e matérias e equipamentos específicos de cada 

modalidade. 

- Coopera com o professor na realização das tarefas (registo de tempos, medições, 

montar/desmontar o material sempre que solicitado, arrumar) 

 

 

45% 

 

 

45% c 

Grelhas de registo de observação (arbitragens, apoio às 

atividades, outros) 

Área da Aptidão Física Conhece o protocolo 

Identifica a componente de aptidão física associada 

Colabora com o professor na aplicação dos testes Fitescola 

10% 10% c 

Grelhas de registo de observação 

 

Atitudes e Valores 

 

 

 

● Desenvolvimento pessoal e autonomia  2,5% 

● Relacionamento interpessoal   2,5% 

● Responsabilidade e integridade  2,5% 

● Cidadania e participação 2,5% 

10% 

 

Grelha de registo do trabalho realizado e das atitudes e valores 

observados. 

 



 

 

Observações:  

a A avaliação é contínua e cumulativa. Em cada período letivo, são contabilizados todos os elementos/instrumentos de avaliação realizados desde o início do ano escolar. 

b 
A – Regime presencial; B – Regime misto; C – Regime não presencial. 

c 

 A definir em função do momento do ano letivo em que eventualmente se passe ao regime não presencial. 

 

Avaliação de casos especiais - Alunos com Atestado Médico Parcial 

 

No sentido de a avaliação ir ao encontro dos conteúdos da disciplina, estes alunos são avaliados nas mesmas 3 áreas (Conhecimentos; Atividades Físicas e Aptidão Física e Atitudes e Valores), com diferença no peso percentual em cada área de avaliação.  

 

1 - Área de Conhecimentos (35%)  

Será feita a média dos elementos de avaliação recolhidos.  

 

2 - Área da atividade física (45%)  

De acordo com as limitações do aluno serão adaptadas as competências associadas a cada nível das matérias previstas nos PNEF. 

 

e Aptidão Física (10%)  

De acordo com as limitações do aluno, os testes de condição física serão adaptados. 

 

Nota: No caso dos alunos com atestados médicos que limitam apenas a prática de atividade física parcial, os alunos são avaliados com os critérios de avaliação definidos para a disciplina. Nas matérias em que os alunos podem efetuar todas as tarefas práticas solicitadas serão avaliados 

como definido nos critérios de avaliação para alunos sem atestado médico. Naquelas matérias em que os alunos não podem efetuar nenhuma das tarefas práticas solicitadas serão avaliados como definido nos critérios de avaliação para alunos com atestado médico. Nas matérias em que 

os alunos podem efetuar apenas algumas das tarefas práticas solicitadas serão avaliados: nos conteúdos inerentes às tarefas que podem realizar, segundo os critérios de avaliação para alunos sem atestado médico; nos conteúdos das tarefas que não podem realizar, a avaliação será de 

cariz teórico. Nos casos em que o período de vigência do atestado médico cessa a meio do desenvolvimento de uma unidade temática, aplicar-se-á a regra estabelecida no ponto anterior. 

 

3 - Atitudes e valores (10%) 

Nas atitudes e valores mantem-se a avaliação dos vários parâmetros. 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

ESTRUTURA Provas de Avaliação Escrita  

 

De acordo com a especificidade dos conteúdos, objetivos e competências, as provas de Avaliação Escrita  terão, geralmente, a seguinte estrutura: 

● Desenhar os campos de jogos com respetivas legendas 

● Perguntas de escolha múltipla 

● Frases para completar 

● Questões de Verdadeiro ou Falso (No ensino secundário – justificar as falsas) 

● Questões de resposta direta (No ensino secundário – também perguntas de resposta indireta) 

 

CRITÉRIOS GERAIS DE CORRECÇÃO Provas de Avaliação Escrita  

As provas de Avaliação Escrita analisam, quer as competências próprias da disciplina, quer as competências de comunicação escrita em língua portuguesa.  

Os trabalhos escritos devem ser analisados considerando: 

- Apresentação, estruturação e organização dos temas e conteúdos; (25%) 

- Domínio dos conhecimentos/análise crítica; (50%) 

- Expressão escrita e domínio da terminologia específica. (25%) 

 Os trabalhos plagiados/copiados recebem a cotação zero.  

 



   
 
 
 
 
 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - 2021 /2022 

Departamento: Expressões                                           Grupo disciplinar: Educação Física (620) Disciplina: Educação Física Ano: 1º (Cursos Profissionais) 

Área das Atividades Físicas 

 Módulo 1 – Jogos Desportivos e Coletivos I; Módulo 4 – Ginástica I; Módulo 7 – Atletismo e Patinagem e Raquetes I; Módulo 10 – Dança I 

Domínios de 
avaliação 

Organizador/Domínio1 Ponderaçõesa Instrumentos de recolha de 
informação Competências Descritores A B Cb 

Aquisição de 
Conhecimentos e 
Desenvolvimento 
de Capacidades: 

 
Conhecimentos e 

Capacidades 

Aquisição dos conhecimentos 

inscritos nas aprendizagens 

essenciais para os cursos 

profissionais. 

No módulo 1 (JDC I) o aluno conhece o objetivo do jogo, a função e 
o modo de execução das principais ações técnico-táticas e conhece 
e aplica as regras do jogo. 

No módulo 4 (Gin I) o aluno identifica as habilidades, constrói uma 
sequência e identifica os aparelhos. 

No módulo 7 (Atl/Pat/Raqu I): no atletismo o aluno conhece as 
diferentes modalidades e identifica as técnicas utilizadas; na 
patinagem o aluno conhece as habilidades e identifica as técnicas a 
utilizar; nos desportos de raquetes o aluno conhece o objetivo do 
jogo, a sua regulamentação básica e a pontuação do jogo de 
singulares, identifica e interpreta as condições que justificam a 
utilização diferenciada dos diferentes tipos de batimento 
(badminton) ou das diferentes pegas (ténis de mesa). 

No módulo 10 (Dan I) o aluno conhece os diferentes passos e 
identifica as habilidades executadas. 

10% 10% c 

- Ficha; 

 

- Registo das respostas ao 

questionamento oral durante as 

aulas; 

 

- Registo da aplicação dos 

conhecimentos nas aulas 

práticas. 

                                                             
1 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS | ARTICULAÇÃO COM O PERFIL DOS ALUNOS. DGE. 2020. 

 

Perfil do Aluno A – Linguagem 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 



Aquisição das habilidades, das 

técnicas e táticas inscritas nas 

aprendizagens essenciais para 

os cursos profissionais. 

No módulo 1 (JDC I) o aluno desenvolve as competências 
essenciais de nível INTRODUÇÃO em 1 das atividades 
seguintes: Andebol, Basquetebol, Futebol ou Voleibol. 

No módulo 4 (Gin I) o aluno desenvolve as competências 
essenciais de nível INTRODUÇÃO em Ginástica de Solo e num 
aparelho da Ginástica de Aparelhos. 

No módulo 7 (Atl/Pat/Raqu I) o aluno desenvolve as 
competências essenciais de nível INTRODUÇÃO em Atletismo 
ou num Desporto de Raquetas ou na Patinagem. 

No módulo 10 (Dan I) o aluno desenvolve as competências 
essenciais de nível INTRODUÇÃO numa das danças que 
integram a área Dança: Dança Social ou Dança Tradicional 
Portuguesa. 

65% 65% c Grelhas de registo do 

desempenho. 

Fair play e espírito desportivo 

Realiza as atividades com respeito total e constante pelas leis 
do jogo e pelos regulamentos, através da honestidade, 
lealdade e respeito pelos colegas de equipa, pelos 
adversários e pelo árbitro. Demonstra modéstia na vitória e 
serenidade na derrota. Aceita críticas, feedback’s, sugestões 
e correções ao seu desempenho com o intuito de facilitar a 
sua interpretação. 

15% 15% c Grelhas de registo. 

Atitudes e 
Valores 

 Desenvolvimento pessoal e autonomia 

 Relacionamento interpessoal 

 Responsabilidade e integridade 

 Cidadania e participação 

10% 

 
Grelha de registo do trabalho 
realizado e das atitudes e 
valores observados. 

Observações:  
a A avaliação é contínua e cumulativa. Em cada período letivo, são contabilizados todos os elementos/instrumentos de avaliação realizados desde o início do ano escolar. 
b A – Regime presencial; B – Regime misto; C – Regime não presencial.  
c  A definir em função do momento do ano letivo em que eventualmente se passe ao regime não presencial. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Área das Atividades Físicas – Alunos com Atestado Médico Permanente 

 Módulo 1 – Jogos Desportivos e Coletivos I; Módulo 4 – Ginástica I; Módulo 7 – Atletismo e Patinagem e Raquetes I; Módulo 10 – Dança I 

 

Domínios de 
avaliação 

Organizador/Domínio1 Ponderaçõesa Instrumentos de recolha de 
informação Competências Descritores A B Cb 

Aquisição de 
Conhecimentos e 
Desenvolvimento 
de Capacidades: 

 
Conhecimentos e 

Capacidades 

Aquisição dos conhecimentos 

inscritos nas aprendizagens 

essenciais para os cursos 

profissionais. 

No módulo 1 (JDC I) o aluno conhece o objetivo do jogo, a 
função e o modo de execução das principais ações técnico-
táticas e conhece e aplica as regras do jogo. 

No módulo 4 (Gin I) o aluno identifica as habilidades, constrói 
uma sequência e identifica os aparelhos. 

No módulo 7 (Atl/Pat/Raqu I): no atletismo o aluno conhece 
as diferentes modalidades e identifica as técnicas utilizadas; 
na patinagem o aluno conhece as habilidades e identifica as 
técnicas a utilizar; nos desportos de raquetes o aluno conhece 
o objetivo do jogo, a sua regulamentação básica e a 
pontuação do jogo de singulares, identifica e interpreta as 
condições que justificam a utilização diferenciada dos 
diferentes tipos de batimento (badminton) ou das diferentes 
pegas (ténis de mesa). 

No módulo 10 (Dan I) o aluno conhece os diferentes passos e 
identifica as habilidades executadas. 

30% 30% c 

- Ficha; 

 

- Registo das respostas ao 

questionamento oral durante as 

aulas; 

 

- Registo da aplicação dos 

conhecimentos nas aulas 

práticas. 

Aquisição das habilidades, das 

técnicas e táticas inscritas nas 

aprendizagens essenciais para 

os cursos profissionais. 

Fair play e espírito desportivo. 

- Conhece o regulamento e arbitra com as regras 
fundamentais da modalidade. 

- Identifica as ações técnicas (e táticas, nos JDC) e 
equipamentos específicos de cada modalidade. 

- Cooperar com o professor na realização das tarefas (registo 
de tempos, medições, montar/desmontar o material sempre 
que solicitado, arrumar, desinfetar material… 

60% 60% c 

- Trabalho escrito; 

 

- Grelhas de registo do 

desempenho. 
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Atitudes e 
Valores 

 Desenvolvimento pessoal e autonomia 

 Relacionamento interpessoal 

 Responsabilidade e integridade 

 Cidadania e participação 

10% 

 
Grelha de registo do trabalho 
realizado e das atitudes e 
valores observados. 

Observações:  
a
 A avaliação é contínua e cumulativa. Em cada período letivo, são contabilizados todos os elementos/instrumentos de avaliação realizados desde o início do ano escolar. 

b 
A – Regime presencial; B – Regime misto; C – Regime não presencial.  

c  
A definir em função do momento do ano letivo em que eventualmente se passe ao regime não presencial. 

 
 
 

Área dos Conhecimentos 

 Módulo 14 – Atividades Físicas/Contextos de e Saúde I 

Domínios de 
avaliação 

Organizador/Domínio1 Ponderaçõesa Instrumentos de recolha de 
informação Competências Descritores A B Cb 

Aquisição de 
Conhecimentos e 
Desenvolvimento 
de Capacidades: 

 
Conhecimentos e 

Capacidades 

Domínio dos 

conhecimentos/conteúdos 

nos 4 objetivos programáticos 

do módulo. 

- Aplica corretamente o vocabulário específico, com uma 
linguagem científica e expressa-se com rigor ortográfico e 
sintáxico; 
- É capaz de organizar ideias e produzir uma comunicação 
(oral e escrita). 

30% 30% c 

Grelha de registo da avaliação 

dos trabalhos escritos (1 

trabalho ao longo do módulo 

acerca dos primeiros 3 objetivos 

programáticos). 

30% 30% c 

Grelha de registo da avaliação 

das apresentações dos 

trabalhos. 

30% 30% c 
Ficha sobre a sessão de Suporte 

Básico de Vida. 

Atitudes e 
Valores 

 Desenvolvimento pessoal e autonomia 

 Relacionamento interpessoal 

 Responsabilidade e integridade 

 Cidadania e participação 

10% 

 
Grelha de registo do trabalho 
realizado e das atitudes e 
valores observados. 

a A avaliação é contínua e cumulativa. Em cada período letivo, são contabilizados todos os elementos/instrumentos de avaliação realizados desde o início do ano escolar. 
b 

A – Regime presencial; B – Regime misto; C – Regime não presencial. 
c  

A definir em função do momento do ano letivo em que eventualmente se passe ao regime não presencial.  
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Departamento: Expressões Grupo disciplinar: 620 Disciplina: Educação Física Ano: 2ºTD 

Domínios de 

avaliação 

Organizador/Domínio 

Ponderaçõesa 

Instrumentos de 

recolha de 

informaçãoc 
Competências Descritores 

Competências 

(PASEO)(*) 
A B C b  

Aquisição de 
Conhecimentos e 
Desenvolvimento 
de Capacidades: 

 

• Aquisição dos 
conhecimentos 
inscritos nas 
aprendizagens 
essenciais para os 
cursos profissionais. 

No módulo 2 (JDC I) o aluno conhece o objetivo do 
jogo, a função e o modo de execução das principais 
ações técnico-táticas e conhece e aplica as regras do 
jogo. 

No módulo 5 (Gin II) o aluno identifica as habilidades, 
constrói uma sequência e identifica os aparelhos. 

No módulo 8 (Atl/Pat/Raqu II): no atletismo o aluno 
conhece as diferentes modalidades e identifica as 
técnicas utilizadas; na patinagem o aluno conhece as 
habilidades e identifica as técnicas a utilizar; nos 
desportos de raquetes o aluno conhece o objetivo do 
jogo, a sua regulamentação básica e a pontuação do jogo 
de singulares, identifica e interpreta as condições que 
justificam a utilização diferenciada dos diferentes tipos 
de batimento (badminton) mesa). 

No módulo 11 (Dan II) o aluno conhece os diferentes 
passos e identifica as habilidades executadas. 

Participativo|Colaborador| 
Cooperante|Responsável| 

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

10% 10% 10% 

- Fichas; 

 

- Registo das respostas 

ao questionamento oral 

durante as aulas; 

 

- Registo da aplicação 
dos conhecimentos nas 
aulas teórico-práticas. 

 
 
 
 
 
Aquisição das 

habilidades, das 
técnicas e táticas 
inscritas nas 
aprendizagens 

No módulo 2 (JDC II) o aluno desenvolve as 
competências essenciais de nível INTRODUÇÃO em 1 
das atividades seguintes: Andebol, Basquetebol, 
Futebol ou Voleibol, que não a selecionada no módulo 
Jogos Desportivos Coletivos I. 

No módulo 5 (Gin II) o aluno desenvolve as 
competências essenciais de nível ELEMENTAR em 
Ginástica de Solo e do Nível Introdução num outro 
aparelho da Ginástica de Aparelhos (diferente do 
aparelho trabalhado no módulo Ginástica I). 

Respeitador do outro e da 
diferença  

(A, B, E, F, H) 
 

Questionador| 
Comunicador (A, B, D, E, F, 

G, H, I, J) 
 

Autoavaliador| 
Heteroavaliador 

(transversal às áreas) 

65% 65% 65% 
Grelhas de registo do 
desempenho 

 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – 2021/2022 
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essenciais para os 
cursos profissionais. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fair play e espírito 

desportivo 

No módulo 8 (Atl/Pat/Raqu II) o aluno desenvolve as 
competências essenciais de nível INTRODUÇÃO noutra 
atividade deste grupo – Atletismo, Desportos de 
Raquetas e Patinagem ou o Nível Elementar na atividade 
selecionada no módulo anterior. 

No módulo 11 (Dan II) o aluno desenvolve as 
competências essenciais de nível INTRODUÇÃO numa 
das danças que integram a área Dança: Dança Social ou 
Dança Tradicional Portuguesa 

(diferente daquela selecionada e trabalhada no módulo 
Dança I). 

 
 

Realiza as atividades com respeito total e constante 
pelas leis do jogo e pelos regulamentos, através da 
honestidade, lealdade e respeito pelos colegas de 
equipa, pelos adversários e pelo árbitro. Demonstra 
modéstia na vitória e serenidade na derrota. Aceita 
críticas, feedbacks, sugestões e correções ao seu 
desempenho com o intuito de facilitar a sua 
interpretação. 

Respeitador do outro e da 
diferença  

(A, B, E, F, H) 
 

15% 15% 15% 
 

Grelhas de registo 

Atitudes e 
Valores 

• Desenvolvimento pessoal e autonomia  

• Relacionamento interpessoal  

• Responsabilidade e integridade  
• Cidadania e participação 

 
. 

10% 10% 

 
 

10% 
 

Grelha de registo do 
trabalho realizado e das 
atitudes e valores 
observados 

(*) 

Áreas de Competências 
do Perfil do aluno à Saída 

da Escolaridade 
Obrigatória (PASEO) 

A – Linguagem 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 

 
Observações:  
a A avaliação é contínua e cumulativa. Em cada período letivo, são contabilizados todos os elementos/instrumentos de avaliação realizados desde o início do ano escolar. 
b A – Regime presencial; B – Regime misto; C – Regime não presencial.  
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Área das Atividades Físicas – Alunos com Atestado Médico Permanente 

Módulo 2 – Jogos Desportivos e Coletivos II; Módulo 5 – Ginástica II; Módulo 8 – Atletismo e Patinagem e Raquetes II; Módulo 11 – Dança II 

Domínios de 
avaliação 

Organizador/Domínio 
Ponderaçõesa 

Instrumentos 
de recolha de 
informaçãoc Competências Descritores 

Competências 

(PASEO)(*) 

A B C b  

Aquisição de 

Conhecimentos 

e 

Desenvolvimento 

de Capacidades: 
 
 

 

Aquisição dos conhecimentos 
inscritos nas aprendizagens 

essenciais para os cursos 
profissionais. 

No módulo 2 (JDC I) o aluno conhece o objetivo do jogo, a 
função e o modo de execução das principais ações técnico-
táticas e conhece e aplica as regras do jogo. 

No módulo 5 (Gin II) o aluno identifica as habilidades, constrói 
uma sequência e identifica os aparelhos. 

No módulo 8 (Atl/Pat/Raqu II): no atletismo o aluno conhece 

as diferentes modalidades e identifica as técnicas utilizadas; na 
patinagem o aluno conhece as habilidades e identifica as 
técnicas a utilizar; nos desportos de raquetes o aluno conhece o 
objetivo do jogo, a sua regulamentação básica e a pontuação do 
jogo de singulares, identifica e interpreta as condições que 
justificam a utilização diferenciada dos diferentes tipos de 
batimento (badminton) mesa). 
No módulo 11 (Dan II) o aluno conhece os diferentes passos e 

identifica as habilidades executadas. 

 

 

Participativo|Colab

orador| 

Cooperante|Respon

sável| 

Autónomo 

(B, C, D, E, F, G, 

I, J) (B,C,D) 30% 30% 30% 

Fichas; 

 

- Registo das 

respostas ao 

questionament

o oral durante 

as aulas; 

 

- Registo da 
aplicação dos 
conhecimentos 
nas aulas 
práticas. 

Aquisição das habilidades, das 
técnicas e táticas inscritas nas 
aprendizagens essenciais para 
os cursos profissionais. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fair play e espírito desportivo 

- Conhece o regulamento e arbitra com as regras 
fundamentais da modalidade. 

- Identifica as ações técnicas (e táticas, nos JDC) e 
equipamentos específicos de cada modalidade. 

- Cooperar com o professor na realização das tarefas 
(registo de tempos, medições, montar/desmontar o 
material sempre que solicitado, arrumar, desinfetar 
material…) 
Realiza as atividades com respeito total e constante pelas 
leis do jogo e pelos regulamentos, através da honestidade, 
lealdade e respeito pelos colegas de equipa, pelos 
adversários e pelo árbitro. Demonstra modéstia na vitória 
e serenidade na derrota. Aceita críticas, feedbacks, 

Respeitador do 

outro e da diferença  

(A, B, E, F, H) 

 

Questionador| 

Comunicador (A, 

B, D, E, F, G, H, I, 

J) 

 

Autoavaliador| 

Heteroavaliador 

(transversal às 

áreas) 

 

 

 
 
 

45% 
 
 
 
 
 
 
 

15% 

 
 
 

45% 
 
 
 
 
 
 
 

15% 

 
 
 

45% 
 
 
 
 
 
 
 

15% 

 
 
 

Grelhas de 
registo do 

desempenho  
 
 
 
 

 
Grelhas de 

registo 
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sugestões e correções ao seu desempenho com o intuito 
de facilitar a sua interpretação. 

Atitudes e 

Valores 

• Desenvolvimento pessoal e autonomia  

• Relacionamento interpessoal  

• Responsabilidade e integridade  

• Cidadania e participação  
 

Participativo|Colab
orador| 

Cooperante|Respo
nsável| 

Autónomo 
(B, C, D, E, F, G, I, J) 

10% 10% 10% 

Grelha de 

registo do 

trabalho 

realizado e das 

atitudes e 

valores 

observados 

 

Avaliação de casos especiais 
 

No sentido de a avaliação ser o mais próxima possível da dos restantes colegas, estes alunos são avaliados nas mesmas 3 áreas (Conhecimentos; Atividades Físicas, 

Aptidão Física), com uma diferença mínima no peso percentual em cada área de avaliação. 

Área de Conhecimentos (30%) 

Será feita a média dos elementos de avaliação recolhidos, preferencialmente através de testes escritos e trabalhos, até esse momento. O aluno deverá realizar um teste 

escrito por período. 

Área da atividade física (45%) e Fair play e espírito desportivo( 15% )atitudes e valores (10%) 

Foi feita uma adaptação das competências associadas a cada nível das matérias previstas nos PNEF. 

Nas atitudes e valores foi feita nos mesmos termos dos alunos que realizam a prática normal da aula Educação Física. 

De acordo com as limitações do aluno, os testes de condição física serão adaptados. 

Nota: No caso dos alunos com atestados médicos que limitam apenas a prática de atividade física parcial, os alunos são avaliados com os critérios de avaliação definidos 

para a disciplina. Nas matérias em que os alunos podem efetuar todas as tarefas práticas solicitadas serão avaliadas como 

definido nos critérios de avaliação para alunos sem atestado médico. Naquelas matérias em que os alunos não podem efetuar nenhuma das tarefas práticas solicitadas serão 

avaliadas como definido nos critérios de avaliação para alunos com atestado médico. Nas matérias em que os alunos podem efetuar apenas algumas das tarefas práticas 

solicitadas serão avaliadas: nos conteúdos inerentes às tarefas que podem realizar, segundo os critérios de avaliação para alunos sem atestado médico; nos conteúdos das 

tarefas que não podem realizar, a avaliação será de cariz teórico. Nos casos em que o período de vigência do atestado médico cessa a meio do desenvolvimento de uma 

unidade temática, aplicar-se-á a regra estabelecida no ponto anterior.  
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Área dos Conhecimentos 

Módulo 15 – Atividades Físicas/Contextos de e Saúde II 

Domínios de 
avaliação 

Organizador/Domínio 
Ponderaçõesa 

Instrumentos de 
recolha de 

informaçãoc 
Competências Descritores 

Competências 

(PASEO)(*) 

A B C b  

Aquisição de 
Conhecimentos e 
Desenvolvimento 
de Capacidades: 

 
Conhecimentos e 

Capacidades 

Domínio dos 
conhecimentos/conteúdos 

nos 4 objetivos programáticos 
do módulo. 

- Aplica corretamente o vocabulário específico, com uma 
linguagem científica e expressa-se com rigor ortográfico e 
sintáxico; 
- É capaz de organizar ideias e produzir uma comunicação 

(oral e escrita). 

Respeitador do 
outro 

e da diferença 
(A, B, E, F, H) 

 
Questionador|Co

municador 
(A, B, D, E, F, G, 

H, I, J) 

50
% 

50
% 

50
% 

Grelha de registo da 
avaliação dos 

trabalhos escritos (1 
trabalho ao longo do 
módulo acerca dos 

primeiros 3 objetivos 
programáticos). 

40
% 

40
% 

40
% 

Grelha de registo da 
avaliação das 

apresentações dos 
trabalhos. 

Atitudes e 
Valores 

• Desenvolvimento pessoal e autonomia  

• Relacionamento interpessoal  

• Responsabilidade e integridade  

• Cidadania e participação  
 

Participativo|Cola
borador| 

Cooperante|Resp
onsável| 

Autónomo 
(B, C, D, E, F, G, I, 

J) 

10
% 

10
% 

10
% 

Grelha de registo do 

trabalho realizado e 

das atitudes e valores 

observados 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

ESTRUTURA DOS TESTES DE AVALIAÇÃO 

De acordo com a especificidade dos conteúdos, objetivos e competências, os testes de avaliação terão, geralmente, a seguinte estrutura: 

⮚ Desenhar os campos de jogos com respetivas legendas 

⮚ Perguntas de escolha múltipla 

⮚ Frases para completar 

⮚ Questões de Verdadeiro ou Falso (No ensino secundário – justificar as falsas) 

⮚ Questões de resposta direta (No ensino secundário – também perguntas de resposta indireta) 

 

 

CRITÉRIOS GERAIS DE CORRECÇÃO DOS TESTES/TRABALHOS 

 

Os testes analisam, quer as competências próprias da disciplina, quer as competências de comunicação escrita em língua portuguesa. 

Os trabalhos escritos devem ser analisados considerando: 

- Apresentação, estruturação e organização dos temas e conteúdos; (25%) 

- Domínio dos conhecimentos/análise crítica; (50%) 

- Expressão escrita e domínio da terminologia específica. (25%) Os trabalhos plagiados/copiados recebem a cotação zero 



  
 

 

                          Escola Secundária Poeta Al Berto, Sines 
                                             CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO    
                                                             Ano letivo: 2021 /2022 

Departamento: Expressões                                           Grupo disciplinar: Educação Física Disciplina: Atividades de Ginásio Ano: 2º (Curso Profissional) 

 

 

UFCD 3– Ginástica Aeróbica (A Aula)  

Domínios de 
avaliação 

Organizador/Domínio1 Ponderaçõesa Instrumentos de recolha de 
informação Competências Descritores A B Cb 

Aquisição de 
Conhecimentos e 
Desenvolvimento 
de Capacidades: 

 
Conhecimentos e 

Capacidades 

- Domínio dos 

conhecimentos/conteúdos do 

módulo; 

- Capacidade de aplicar 

conhecimentos/conteúdos em 

exercícios propostos;  

- Utiliza corretamente o 

vocabulário específico;  

- Organiza ideias e transmite-as 

com rigor. 

- Responde com rigor a questões formuladas em aula e em 
fichas de avaliação; 
- Observa, pesquisa, seleciona e produz materiais úteis 
para o desenvolvimento da prática de um técnico/a de 
desporto;   
- Aplica corretamente o vocabulário específico, com uma 
linguagem científica e expressa-se com rigor ortográfico e 
sintáxico; 
- É capaz de organizar ideias e produzir uma comunicação 
(oral ou escrita). 

15% 15% c Trabalhos de grupo/individuais. 

20% 20% c 
Uma ficha de avaliação de 

conhecimentos. 

Aquisição de competências 

práticas. 

- Domínio da estrutura da música e sua aplicação; 

- Aplicação dos passos técnicos em contexto prático; 

- Domínio da técnica. 

20% 20% c Trabalho de grupo. 

20% 20% c 
Observação direta: 

Apresentação final 

Espírito desportivo e de 
camaradagem 

Apoia os colegas em contexto de apresentações práticas, 
realizando as tarefas sem questionar e dificultar o trabalho de 
quem apresenta. 

15% 15% c Grelhas de registo. 

Atitudes e 
Valores 

• Desenvolvimento pessoal e autonomia 10%  
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Perfil do Aluno A – Linguagem 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 



  

• Relacionamento interpessoal 

• Responsabilidade e integridade 

• Cidadania e participação 

Grelha de registo do trabalho 
realizado e das atitudes e 
valores observados. 

Observações:  
a A avaliação é contínua e cumulativa. Em cada período letivo, são contabilizados todos os elementos/instrumentos de avaliação realizados desde o início do ano escolar. 
b A – Regime presencial; B – Regime misto; C – Regime não presencial.                      
c  A definir em função do momento do ano letivo em que eventualmente se passe ao regime não presencial. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
UFCD 3 – Ginástica Aeróbica (A Aula)  

Alunos com Atestado Médico Permanente 

Domínios de 
avaliação 

Organizador/Domínio1 Ponderaçõesa Instrumentos de recolha de 
informação Competências Descritores A B Cb 

Aquisição de 
Conhecimentos e 
Desenvolvimento 
de Capacidades: 

 
Conhecimentos e 

Capacidades 

- Domínio dos 

conhecimentos/conteúdos do 

módulo; 

- Capacidade de aplicar 

conhecimentos/conteúdos em 

exercícios propostos;  

- Utiliza corretamente o 

vocabulário específico;  

- Organiza ideias e transmite-as 

com rigor. 

- Responde com rigor a questões formuladas em aula e em 
fichas de avaliação; 
- Observa, pesquisa, seleciona e produz materiais úteis 
para o desenvolvimento da prática de um técnico/a de 
desporto;   
- Aplica corretamente o vocabulário específico, com uma 
linguagem científica e expressa-se com rigor ortográfico e 
sintáxico; 
- É capaz de organizar ideias e produzir uma comunicação 
(oral ou escrita). 

15% 15% c Trabalhos de grupo/individuais. 

20% 20% c 
Uma ficha de avaliação de 

conhecimentos. 

Aquisição de competências 

práticas. 
- Domínio da estrutura da música e sua aplicação; 

- Aplicação dos passos técnicos em contexto prático. 

20% 20% c Trabalho de grupo. 

20% 20% c 

Observação direta: 

Apresentação final (prática 

simulada). 

Espírito desportivo e de 
camaradagem 

Apoia os colegas em contexto de apresentações práticas, 
realizando as tarefas sem questionar e dificultar o trabalho de 
quem apresenta. 

15% 15% c Grelhas de registo. 

Atitudes e 
Valores 

• Desenvolvimento pessoal e autonomia 

• Relacionamento interpessoal 

• Responsabilidade e integridade 

• Cidadania e participação 

10% 

 
Grelha de registo do trabalho 
realizado e das atitudes e 
valores observados. 

Observações:  
a A avaliação é contínua e cumulativa. Em cada período letivo, são contabilizados todos os elementos/instrumentos de avaliação realizados desde o início do ano escolar. 
b A – Regime presencial; B – Regime misto; C – Regime não presencial.                      
c  A definir em função do momento do ano letivo em que eventualmente se passe ao regime não presencial. 
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UFCD 4 – Ginástica Aeróbica (Montagem Coreográfica) 

 

Domínios de 
avaliação 

Organizador/Domínio1 Ponderaçõesa Instrumentos de recolha de 
informação Competências Descritores A B Cb 

Aquisição de 
Conhecimentos e 
Desenvolvimento 
de Capacidades: 

 
Conhecimentos e 

Capacidades 

- Domínio dos 

conhecimentos/conteúdos do 

módulo; 

- Capacidade de aplicar 

conhecimentos/conteúdos em 

exercícios propostos;  

- Utiliza corretamente o 

vocabulário específico;  

- Organiza ideias e transmite-

as com rigor. 

- Responde com rigor a questões formuladas em aula e em 
fichas de avaliação; 
- Observa, pesquisa, seleciona e produz materiais úteis para o 
desenvolvimento da prática de um técnico/a de desporto;   
- Aplica corretamente o vocabulário específico, com uma 
linguagem científica e expressa-se com rigor ortográfico e 
sintáxico; 
- É capaz de organizar ideias e produzir uma comunicação 
(oral ou escrita). 

15% 15% c 
Uma ficha de avaliação de 

conhecimentos. 

10% 10% c Trabalhos individuais 

Aquisição de competências 

práticas. 

- Domínio dos métodos de montagem coreográfica; 

- Aplicação das técnicas corretas de posicionamento do professor 
em contexto prático; 

- Domínio das diferentes técnicas de comunicação. 

20% 20% c Trabalho de grupo. 

30% 30% c 
Observação direta: 

Apresentação final 

Espírito desportivo e de 
camaradagem 

Apoia os colegas em contexto de apresentações práticas, 
realizando as tarefas sem questionar e dificultar o trabalho de 
quem apresenta. 

15% 15% c Grelhas de registo. 

Atitudes e 
Valores 

• Desenvolvimento pessoal e autonomia 

• Relacionamento interpessoal 

• Responsabilidade e integridade 

• Cidadania e participação 

10% 

 
Grelha de registo do trabalho 
realizado e das atitudes e 
valores observados. 

Observações:  
a A avaliação é contínua e cumulativa. Em cada período letivo, são contabilizados todos os elementos/instrumentos de avaliação realizados desde o início do ano escolar. 
b A – Regime presencial; B – Regime misto; C – Regime não presencial.  
c  A definir em função do momento do ano letivo em que eventualmente se passe ao regime não presencial. 
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UFCD 4 – Ginástica Aeróbica (Montagem Coreográfica) 

Alunos com Atestado Médico Permanente 

 

Domínios de 
avaliação 

Organizador/Domínio1 Ponderaçõesa Instrumentos de recolha de 
informação Competências Descritores A B Cb 

Aquisição de 
Conhecimentos e 
Desenvolvimento 
de Capacidades: 

 
Conhecimentos e 

Capacidades 

- Domínio dos 

conhecimentos/conteúdos do 

módulo; 

- Capacidade de aplicar 

conhecimentos/conteúdos em 

exercícios propostos;  

- Utiliza corretamente o 

vocabulário específico;  

- Organiza ideias e transmite-

as com rigor. 

- Responde com rigor a questões formuladas em aula e em 
fichas de avaliação; 
- Observa, pesquisa, seleciona e produz materiais úteis para o 
desenvolvimento da prática de um técnico/a de desporto;   
- Aplica corretamente o vocabulário específico, com uma 
linguagem científica e expressa-se com rigor ortográfico e 
sintáxico; 
- É capaz de organizar ideias e produzir uma comunicação 
(oral ou escrita). 

15% 15% c 
Uma ficha de avaliação de 

conhecimentos. 

10% 10% c Trabalhos individuais. 

Aquisição de competências 

práticas. 

- Domínio dos métodos de montagem coreográfica; 

- Aplicação das técnicas corretas de posicionamento do professor 
em contexto prático; 

- Domínio das diferentes técnicas de comunicação. 

20% 20% c Trabalho de grupo. 

30% 30% c 

Observação direta: 

Apresentação final (prática 

simulada). 

Espírito desportivo e de 
camaradagem 

Apoia os colegas em contexto de apresentações práticas, 
realizando as tarefas sem questionar e dificultar o trabalho de 
quem apresenta. 

15% 15% c Grelhas de registo. 

Atitudes e 
Valores 

• Desenvolvimento pessoal e autonomia 

• Relacionamento interpessoal 

• Responsabilidade e integridade 

• Cidadania e participação 

10% 

 
Grelha de registo do trabalho 
realizado e das atitudes e 
valores observados. 

Observações:  
a A avaliação é contínua e cumulativa. Em cada período letivo, são contabilizados todos os elementos/instrumentos de avaliação realizados desde o início do ano escolar. 

 
1 UFCD | REFERÊNCIAL DE FORMAÇÃO DO CURSO 813353. ANQEP. 2020. 



  
b A – Regime presencial; B – Regime misto; C – Regime não presencial.  
c  A definir em função do momento do ano letivo em que eventualmente se passe ao regime não presencial. 



   
 
 
 
 
 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - 2021 /2022 

Departamento: Expressões                                           Grupo disciplinar: Educação Física (620) Disciplina: Desporto 
Ano: 2º (Curso Profissional 
Técnico/a de Desporto) 

UFCD 5 – Atividades Físicas em Populações Especiais 

Domínios de 
avaliação 

Organizador/Domínio1 Ponderaçõesa Instrumentos de recolha de 
informação Competências Descritores A B Cb 

Aquisição de 
Conhecimentos e 
Desenvolvimento 
de Capacidades: 

 
Conhecimentos e 

Capacidades 

- Domínio dos 

conhecimentos/conteúdos da 

UFCD; 

- Capacidade de aplicar 

conhecimentos/conteúdos em 

exercícios propostos;  

- Utiliza corretamente o 

vocabulário específico;  

- Organiza ideias e transmite-

as com rigor. 

- Responde com rigor a questões formuladas em aula e em 
fichas de avaliação; 
- Observa, pesquisa, seleciona e produz materiais úteis para o 
desenvolvimento da prática de um técnico/a de desporto;   
- Aplica corretamente o vocabulário específico, com uma 
linguagem científica e expressa-se com rigor ortográfico e 
sintáxico; 
- É capaz de organizar ideias e produzir uma comunicação 
(oral ou escrita); 

30% 30% C 
2 Fichas de avaliação de 

conhecimentos.  

30% 30% C 
Grelha de registo das atividades 

propostas em aulas práticas. 

30% 30% C 
1 trabalho escrito e sua 

apresentação/aplicação. 

Atitudes e 
Valores 

• Desenvolvimento pessoal e autonomia 

• Relacionamento interpessoal 

• Responsabilidade e integridade 

• Cidadania e participação 

10% 

 
Grelha de registo do trabalho 
realizado e das atitudes e 
valores observados. 

a A avaliação é contínua e cumulativa. Em cada período letivo, são contabilizados todos os elementos/instrumentos de avaliação realizados desde o início do ano escolar. 
b A – Regime presencial; B – Regime misto; C – Regime não presencial. 
c  A definir em função do momento do ano letivo em que eventualmente se passe ao regime não presencial. 
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Perfil do Aluno A – Linguagem 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 



 

UFCD 6 – Andebol - Iniciação; UFCD 7 – Orientação Aplicada 

Domínios de 
avaliação 

Organizador/Domínio1 Ponderaçõesa Instrumentos de recolha de 
informação Competências Descritores A B Cb 

Aquisição de 
Conhecimentos e 
Desenvolvimento 
de Capacidades: 

 
Conhecimentos e 

Capacidades 

- Domínio dos 

conhecimentos/conteúdos da 

UFCD; 

- Capacidade de aplicar 

conhecimentos/conteúdos em 

exercícios propostos;  

- Utiliza corretamente o 

vocabulário específico;  

- Organiza ideias e transmite-as 

com rigor. 

- Responde com rigor a questões formuladas em aula e em 
fichas de avaliação; 
- Observa, pesquisa, seleciona e produz materiais úteis para o 
desenvolvimento da prática de um técnico/a de desporto;   
- Aplica corretamente o vocabulário específico, com uma 
linguagem científica e expressa-se com rigor ortográfico e 
sintáxico; 
- É capaz de organizar ideias e produzir uma comunicação 
(oral ou escrita). 

10% 10% C 
Uma ficha de avaliação de 

conhecimentos. 

10% 10% C Trabalhos individuais/grupo. 

5% 5% C 

Grelha de registo da aplicação 

dos conhecimentos nas aulas 

práticas. 

5% 5% C 
Grelha de registo de 

observação da aula. 

Aquisição de competências 

práticas 

- Organiza sessões de treino; 
- Aplica na prática as sessões de treino organizadas;  
- Coordena grupos de trabalho; 
- Estabelece relações interpessoais com dinâmicas de liderança; 
- Desenvolve planeamento de atividades/modalidades desportivas; 
- Exemplifica com correção; 
- Aplica feedbacks de qualidade. 

45% 45% C 

Grelhas de registo de testes 

práticos. 

Registo de observação da 

aula. 

Fair play e espírito desportivo 

Realiza as atividades com respeito total e constante pelas leis do 
jogo e pelos regulamentos, através da honestidade, lealdade e 
respeito pelos colegas de equipa, pelos adversários e pelo árbitro. 
Demonstra modéstia na vitória e serenidade na derrota. Aceita 
críticas, feedback’s, sugestões e correções ao seu desempenho 
com o intuito de facilitar a sua interpretação. 

15% 15% C Grelhas de registo. 

Atitudes e 
Valores 

• Desenvolvimento pessoal e autonomia 

• Relacionamento interpessoal 

• Responsabilidade e integridade 

• Cidadania e participação 

10% 

 
Grelha de registo do trabalho 
realizado e das atitudes e 
valores observados. 

Observações:  
a A avaliação é contínua e cumulativa. Em cada período letivo, são contabilizados todos os elementos/instrumentos de avaliação realizados desde o início do ano escolar. 
b A – Regime presencial; B – Regime misto; C – Regime não presencial.                     
c  A definir em função do momento do ano letivo em que eventualmente se passe ao regime não presencial. 
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UFCD 6 – Andebol - Iniciação; UFCD 7 – Orientação Aplicada - Alunos com Atestado Médico Permanente

Domínios de 
avaliação 

Organizador/Domínio1 Ponderaçõesa Instrumentos de recolha de 
informação Competências Descritores A B Cb 

Aquisição de 
Conhecimentos e 
Desenvolvimento 
de Capacidades: 

 
Conhecimentos e 

Capacidades 

- Domínio dos 

conhecimentos/conteúdos da 

UFCD; 

- Capacidade de aplicar 

conhecimentos/conteúdos em 

exercícios propostos;  

- Utiliza corretamente o 

vocabulário específico;  

- Organiza ideias e transmite-as 

com rigor. 

- Responde com rigor a questões formuladas em aula e em 
fichas de avaliação; 
- Observa, pesquisa, seleciona e produz materiais úteis para o 
desenvolvimento da prática de um técnico/a de desporto;   
- Aplica corretamente o vocabulário específico, com uma 
linguagem científica e expressa-se com rigor ortográfico e 
sintáxico; 
- É capaz de organizar ideias e produzir uma comunicação 
(oral ou escrita). 

10% 10% C 
Uma ficha de avaliação de 

conhecimentos. 

10% 10% C Trabalhos individuais/grupo. 

5% 5% C 

Grelha de registo da aplicação 

dos conhecimentos nas aulas 

práticas. 

5% 5% C 
Grelha de registo de 

observação da aula. 

Aquisição de competências 

práticas 

- Organiza sessões de treino; 
- Aplica na prática as sessões de treino organizadas;  
- Coordena grupos de trabalho; 
- Estabelece relações interpessoais com dinâmicas de liderança; 
- Desenvolve planeamento de atividades/modalidades desportivas; 
- Aplica feedbacks de qualidade. 

45% 45% C 

Grelhas de registo de testes 

práticos. 

Registo de observação da 

aula. 

Fair play e espírito desportivo 

Realiza as tarefas com respeito total e constante pelas leis do jogo 
e pelos regulamentos, através da honestidade, lealdade e respeito 
pelos colegas e pelo árbitro. Demonstra modéstia na vitória e 
serenidade na derrota. 

15% 15% C Grelhas de registo. 

Atitudes e 
Valores 

• Desenvolvimento pessoal e autonomia 

• Relacionamento interpessoal 

• Responsabilidade e integridade 

• Cidadania e participação 

10% 

 
Grelha de registo do trabalho 
realizado e das atitudes e 
valores observados. 

Observações:  
a A avaliação é contínua e cumulativa. Em cada período letivo, são contabilizados todos os elementos/instrumentos de avaliação realizados desde o início do ano escolar. 
b A – Regime presencial; B – Regime misto; C – Regime não presencial.  
c  A definir em função do momento do ano letivo em que eventualmente se passe ao regime não presencial. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - 2020 /2021 

Departamento: Expressões                                           Grupo disciplinar: Educação Física (620) 
Disciplina: Modalidades Individuais e 
Coletivas (MIC) 

Ano: 2º (Curso Profissional 
Técnico/a de Desporto) 

 
UFCD 9438 - 5 – Teoria e Metodologia do Treino Desportivo 

Domínios de 
avaliação 

Organizador/Domínio1 Ponderaçõesa Instrumentos de recolha de 
informação Competências Descritores A B Cb 

Aquisição de 
Conhecimentos e 
Desenvolvimento 
de Capacidades: 

 
Conhecimentos e 

Capacidades 

- Domínio dos 

conhecimentos/conteúdos da 

UFCD; 

- Capacidade de aplicar 

conhecimentos/conteúdos em 

exercícios propostos;  

- Utiliza corretamente o 

vocabulário específico;  

- Organiza ideias e transmite-

as com rigor. 

- Responde com rigor a questões formuladas em aula e em 
fichas de avaliação; 
- Observa, pesquisa, seleciona e produz materiais úteis para o 
desenvolvimento da prática de um técnico/a de desporto; 
- Aplica em prática simulada, processos de treino elaborados 
pelo próprio ou em grupo;   
- Aplica corretamente o vocabulário específico, com uma 
linguagem científica e expressa-se com rigor ortográfico e 
sintáxico; 
- É capaz de organizar ideias e produzir uma comunicação 
(oral ou escrita); 

30% 30% c 

Fichas de avaliação de 

conhecimentos:  

UFD5 – 2 fichas. 

30% 30% c 
Grelha de registo das respostas 

a atividades práticas propostas. 

30% 30% c 
UFCD5- Apresentação de 1 

trabalho; 

Atitudes e 
Valores 

 Desenvolvimento pessoal e autonomia 

 Relacionamento interpessoal 

 Responsabilidade e integridade 

 Cidadania e participação 

10% 

 
Grelha de registo do trabalho 
realizado e das atitudes e 
valores observados. 

a A avaliação é contínua e cumulativa. Em cada período letivo, são contabilizados todos os elementos/instrumentos de avaliação realizados desde o início do ano escolar. 
b A – Regime presencial; B – Regime misto; C – Regime não presencial. 
c  A definir em função do momento do ano letivo em que eventualmente se passe ao regime não presencial. 
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Perfil do Aluno A – Linguagem 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 



  
UFCD 9441 – 9  – Futebol – Iniciação             UFCD 9447 - 15 - Natação – Adaptação ao Meio Aquático 

Domínios de 
avaliação 

Organizador/Domínio1 Ponderaçõesa Instrumentos de recolha de 
informação Competências Descritores A B Cb 

Aquisição de 
Conhecimentos e 
Desenvolvimento 
de Capacidades: 

 
Conhecimentos e 

Capacidades 

- Domínio dos 

conhecimentos/conteúdos do 

módulo; 

- Capacidade de aplicar 

conhecimentos/conteúdos em 

exercícios propostos;  

- Utiliza corretamente o 

vocabulário específico;  

- Organiza ideias e transmite-

as com rigor. 

- Responde com rigor a questões formuladas em aula e em 
fichas de avaliação; 
- Observa, pesquisa, seleciona e produz materiais úteis para o 
desenvolvimento da prática de um técnico/a de desporto;   
- Aplica corretamente o vocabulário específico, com uma 
linguagem científica e expressa-se com rigor ortográfico e 
sintáxico; 
- É capaz de organizar ideias e produzir uma comunicação 
(oral ou escrita). 

10% 10% c 
Uma ficha de avaliação de 

conhecimentos. 

10% 10% c Trabalhos individuais/grupo. 

5% 5% c 

Grelha de registo da aplicação 

dos conhecimentos nas aulas 

práticas. 

5% 5% c 
Grelha de registo de 

observação da aula. 

Aquisição de competências 

práticas. 

- Organiza sessões de treino; 
- Aplica na prática as sessões de treino organizadas;  
- Coordena grupos de trabalho; 
- Estabelece relações interpessoais com dinâmicas de liderança; 
- Desenvolve planeamento de atividades/modalidades desportivas; 
- Exemplifica com correção; 
- Aplica feedbacks de qualidade. 

45% 45% c 

Grelhas de registo de testes 

práticos. 

Registo de observação da 

aula. 

Fair play e espírito desportivo 

Realiza as atividades com respeito total e constante pelas leis do 
jogo e pelos regulamentos, através da honestidade, lealdade e 
respeito pelos colegas de equipa, pelos adversários e pelo árbitro. 
Demonstra modéstia na vitória e serenidade na derrota. Aceita 
críticas, feedback’s, sugestões e correções ao seu desempenho 
com o intuito de facilitar a sua interpretação. 

15% 15% c Grelhas de registo. 

Atitudes e 
Valores 

 Desenvolvimento pessoal e autonomia 

 Relacionamento interpessoal 

 Responsabilidade e integridade 

 Cidadania e participação 

10% 

 
Grelha de registo do trabalho 
realizado e das atitudes e 
valores observados. 

Observações:  
a A avaliação é contínua e cumulativa. Em cada período letivo, são contabilizados todos os elementos/instrumentos de avaliação realizados desde o início do ano escolar. 
b A – Regime presencial; B – Regime misto; C – Regime não presencial.                      
c  

A definir em função do momento do ano letivo em que eventualmente se passe ao regime não presencial. 
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Alunos com Atestado Médico Permanente 

UFCD 9438 - 5 – Teoria e Metodologia do Treino Desportivo  
UFCD 9441 – 9  – Futebol – Iniciação             UFCD 9447 - 15 - Natação – Adaptação ao Meio Aquático 

Domínios de 
avaliação 

Organizador/Domínio1 Ponderaçõesa Instrumentos de recolha de 
informação Competências Descritores A B Cb 

Aquisição de 
Conhecimentos e 
Desenvolvimento 
de Capacidades: 

 
Conhecimentos e 

Capacidades 

- Domínio dos 

conhecimentos/conteúdos do 

módulo; 

- Capacidade de aplicar 

conhecimentos/conteúdos em 

exercícios propostos;  

- Utiliza corretamente o 

vocabulário específico;  

- Organiza ideias e transmite-

as com rigor. 

- Responde com rigor a questões formuladas em aula e em 
fichas de avaliação; 
- Observa, pesquisa, seleciona e produz materiais úteis para o 
desenvolvimento da prática de um técnico/a de desporto;   
- Aplica corretamente o vocabulário específico, com uma 
linguagem científica e expressa-se com rigor ortográfico e 
sintáxico; 
- É capaz de organizar ideias e produzir uma comunicação 
(oral ou escrita). 

10% 10% c 
Uma ficha de avaliação de 

conhecimentos. 

10% 10% c Trabalhos individuais/grupo. 

5% 5% c 

Grelha de registo da aplicação 

dos conhecimentos nas aulas 

práticas. 

5% 5% c 
Grelha de registo de 

observação da aula. 

Aquisição de competências 

práticas. 

- Organiza sessões de treino; 
- Aplica na prática as sessões de treino organizadas;  
- Coordena grupos de trabalho; 
- Estabelece relações interpessoais com dinâmicas de liderança; 
- Desenvolve planeamento de atividades/modalidades desportivas; 
- Aplica feedbacks de qualidade. 

45% 45% c 

Grelhas de registo de testes 

práticos. 

Registo de observação da 

aula. 

Fair play e espírito desportivo 

Realiza as tarefas com respeito total e constante pelas leis do jogo 
e pelos regulamentos, através da honestidade, lealdade e respeito 
pelos colegas de equipa, pelos adversários e pelo árbitro. 
Demonstra modéstia na vitória e serenidade na derrota. 

15% 15% c Grelhas de registo. 

Atitudes e 
Valores 

 Desenvolvimento pessoal e autonomia 

 Relacionamento interpessoal 

 Responsabilidade e integridade 

 Cidadania e participação 

10% 

 
Grelha de registo do trabalho 
realizado e das atitudes e 
valores observados. 

Observações:  
a A avaliação é contínua e cumulativa. Em cada período letivo, são contabilizados todos os elementos/instrumentos de avaliação realizados desde o início do ano escolar. 
b 

A – Regime presencial; B – Regime misto; C – Regime não presencial.  
c  

A definir em função do momento do ano letivo em que eventualmente se passe ao regime não presencial. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - 2021 /2022 

Departamento: Expressões                                           Grupo disciplinar: Educação Física (620) Disciplina: Educação Física Ano: 3ºAS 

Domínios de 

avaliação 

Organizador/Domínio 
Ponderaçõesa 

Instrumentos de recolha de 

informaçãoc 

Competências Descritores 
Competências 

(PASEO)(*) 
A B C b  

Aquisição de 

Conhecimentos 

e 

Desenvolvimento 

de Capacidades: 

 

Área dos Conhecimentos 

• Adquirir conhecimentos 

específicos. 

• Compreender e aplicar 

conhecimentos. 

• Compreender a expressão oral e 

escrita. 

•  

  

10

% 

10

% 

10*

% 

Grelhas de registo da 

aplicação de conhecimentos 

em 

situações práticas 

Área das Atividades Físicas 

● As que decorrem da avaliação 

contínua, participando nas 

atividades propostas. 

Participar no desenvolvimento das 

matérias segundo o Programa Nacional 

de Educação Física 

  

65

% 

65

% 

65*

% 

-Grelhas de registo de 

observação (desempenhos, 

arbitragens, apoio às 

atividades, outros) e 

-Trabalhos práticos 

 

*Trabalhos escritos, ou 

Exposições orais; 

   * Fichas/questionários de 

avaliação (escritos/digitais). 

 

 

Realiza as atividades com respeito total e 
constante pelas leis do jogo e pelos 

  

 

 

 

 

 

Registo de observação; 
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Fair play e espírito desportivo regulamentos, através da honestidade, 
lealdade e respeito pelos colegas de equipa, 
pelos adversários e pelo árbitro. Demonstra 
modéstia na vitória e serenidade na derrota. 
Aceita críticas, feedbacks, sugestões e 
correções ao seu desempenho com o intuito 
de facilitar a sua interpretação. 

15

% 

15

% 

15*

% 

*Trabalho a pares. 

Atitudes e 

Valores 

• Desenvolvimento pessoal e autonomia 

• Relacionamento interpessoal  

• Responsabilidade e integridade  

• Cidadania e participação  
 

 

 

 

. 

10

% 

10

% 

10

% 

 

 

Grelha de registo do trabalho 

realizado e das atitudes e 

valores observados 

(*)  
Áreas de Competências do Perfil do 

aluno à Saída da Escolaridade 

Obrigatória (PASEO) 

A – Linguagem 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 

Observações:  
a A avaliação é contínua e cumulativa. Em cada período letivo, são contabilizados todos os elementos/instrumentos de avaliação realizados desde o início do ano escolar. 
b A – Regime presencial; B – Regime misto; C – Regime não presencial. 
c Indicar a tipologia e número de instrumentos de avaliação a aplicar em cada período letivo. 

 

 

A – ATIVIDADES FÍSICAS 

 

No 3º Ano dos Cursos Profissionais, o aluno deverá cumprir as competências específicas dos módulos, de acordo com a seguinte referência para o sucesso: 
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B – APTIDÃO FISICA  

-No módulo de Aptidão Física, a avaliação será realizada no 3º ano e através da aplicação dos testes de condição física. 

a) 5 testes da Bateria FitEscola: 

 

1. Aptidão Aeróbia –“ Vai Vem ”; 

2. Força Superior; 

3. Força Média;  

4. Força Inferior - “Impulsão horizontal”; 

5. Flexibilidade dos membros inferiores. 

 

 

 

 

 

 

b) Os critérios de sucesso nesta área são estabelecidos com base nos valores Zona Saudável de Aptidão Física (ZSAF) do FitEscola. Os testes são aplicados no 1º e 2º ano , 

mas apenas avaliados no 3º período. A classificação 

atribuída tem como referência a seguinte tabela e tem 

em consideração a qualidade e a progressão dos 

resultados registados ao longo do 3º ano do curso 

 

 

 

Módulos (AF) Nível NI Nível I Nível E Nível  A 

JDC III 

0-9 10-13 14-17 18-20 
GIN III (Ginástica Acrobática ) 

AEN III 

DANÇA III 

Nº de testes dentro da 

(ZSAF) 
Classificação 

5 ZS + 2 Perfil Atlético 20 

5 ZS+1 Perfil Atlético 19 

5 ZS 18 

4 ZS+2 Perfil Atlético 17 

4 ZS + 1  Perfil Atlético 16 

4 ZS  15 

3ZS +1 Perfil Atlético 14 

3 ZS 13 

2ZS 9 

1 ZS 7 

0 5 
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C – CONHECIMENTOS              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módulos teórico Instrumentos de avaliação /Ponderação 

*AFCS III 

(Atividades Físicas /contexto e saúde) 

 

Trabalhos de grupo, projetos, testes escritos, apresentações orais; 

Peso- 90% 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO Disciplina: Educação Física – Cursos Profissionais - Alunos com Atestado Médico 

Domínios de 

avaliação 

Organizador/Domínio2 Ponderações Instrumentos de recolha de 

informaçãoc Competências Descritores A B Cb 

 Área dos Conhecimentos      

 ● Adquirir conhecimentos     

 específicos.    Testes / Fichas de registo da 

 ● Compreender e aplicar 35% 35% 35% Aplicação de conhecimentos em 

 conhecimentos.    situações práticas. 

 ● Compreender a expressão     

Aquisição de 

Conhecimento 

s e      

Desenvolvimen 

to de 

Capacidades: 

 

Conhecimento 

s e      

Capacidades 

oral e escrita.     

Área das Atividades Físicas 

• Conhece o regulamento e arbitra 

com as regras fundamentais da 

modalidade. 

• Identifica ações técnicas e 

táticas e matérias e 

equipamentos específicos de 

cada moda 

• Cooperar com o professor na 

realização das tarefas (registo de 

 

 

 

 

 

45% 

 

 

 

 

45% 

 

 

 

 

45% 

- Grelhas de registo de observação 

(desempenhos, arbitragens, apoio 

às atividades, outros) e 

- Trabalhos práticos, ou 

- Relatórios, ou 

- Trabalhos escritos, ou 

 

- Exposições orais, ou 

 

Testes/Fichas/ questionários

 de avaliação 

(escritos/digitais). 

 tempos, medições,     

 montar/desmontar o material     

 sempre que solicitado,     

 arrumar…)     

 Área da Aptidão Física  
10% 10% --- 

Testes FitEscola práticos, e 

- Grelhas de registo de observação 

21 APRENDIZAGENS ESSENCIAIS | ARTICULAÇÃO COM O PERFIL DOS ALUNOS. DGE. 2018. 
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 ● Conhece o protocolo 

● Identifica a componente de 

aptidão física associada 

● Colabora com o professor na 

aplicação dos testes 

FitEscola 

     

 

Atitudes e 

Valores 

● Desenvolvimento pessoal e autonomia  

● Relacionamento interpessoal  

● Responsabilidade e integridade  

● Cidadania e participação  

 

10% 

 

Grelha de registo do trabalho 

realizado e das atitudes e valores 

observados. 

 

 

Avaliação de casos especiais 

 

No sentido de a avaliação ser o mais próxima possível da dos restantes colegas, estes alunos são avaliados nas mesmas 3 áreas (Conhecimentos; Atividades Físicas, Aptidão 

Física), com uma diferença mínima no peso percentual em cada área de avaliação. 

Área de Conhecimentos (35%) 

Será feita a média dos elementos de avaliação recolhidos, preferencialmente através de testes escritos e trabalhos, até esse momento. O aluno deverá realizar um teste escrito 

por período. 

Área da atividade física (45%) e atitudes e valores (10%) 

Foi feita uma adaptação das competências associadas a cada nível das matérias previstas nos PNEF. 

Nas atitudes e valores foi feita nos mesmos termos dos alunos que realizam a prática normal da aula Educação Física. 

 

Área Aptidão Física (10%) 

Foram feitas algumas adaptações com base no protocolo. 

De acordo com as limitações do aluno, os testes de condição física serão adaptados. 

 

Nota: No caso dos alunos com atestados médicos que limitam apenas a prática de atividade física parcial, os alunos são avaliados com os critérios de avaliação definidos para 

a disciplina. Nas matérias em que os alunos podem efetuar todas as tarefas práticas solicitadas serão avaliadas como 
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definido nos critérios de avaliação para alunos sem atestado médico. Naquelas matérias em que os alunos não podem efetuar nenhuma das tarefas práticas solicitadas serão 

avaliadas como definido nos critérios de avaliação para alunos com atestado médico. Nas matérias em que os alunos podem efetuar apenas algumas das tarefas práticas 

solicitadas serão avaliadas: nos conteúdos inerentes às tarefas que podem realizar, segundo os critérios de avaliação para alunos sem atestado médico; nos conteúdos das 

tarefas que não podem realizar, a avaliação será de cariz teórico. Nos casos em que o período de vigência do atestado médico cessa a meio do desenvolvimento de uma 

unidade temática, aplicar-se-á a regra estabelecida no ponto anterior. 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

ESTRUTURA DOS TESTES DE AVALIAÇÃO 

 

De acordo com a especificidade dos conteúdos, objetivos e competências, os testes de avaliação 

terão, geralmente, a seguinte estrutura: 

⮚ Desenhar os campos de jogos com respetivas legendas 

⮚ Perguntas de escolha múltipla 

⮚ Frases para completar 

⮚ Questões de Verdadeiro ou Falso (No ensino secundário – justificar as falsas) 

⮚ Questões de resposta direta (No ensino secundário – também perguntas de resposta 

indireta) 

 

 

CRITÉRIOS GERAIS DE CORRECÇÃO DOS TESTES/TRABALHOS 

 

Os testes analisam, quer as competências próprias da disciplina, quer as competências de 

comunicação escrita em língua portuguesa. 

Os trabalhos escritos devem ser analisados considerando: 

- Apresentação, estruturação e organização dos temas e conteúdos; (25%) 

- Domínio dos conhecimentos/análise crítica; (50%) 

- Expressão escrita e domínio da terminologia específica. 

(25%) Os trabalhos plagiados/copiados recebem a 

cotação zero. 

 


