Departamento: Expressões
Substrutura: Educação Física
Critérios de Avaliação – 2º Ciclo do Ensino Básico
Ano letivo 2018/2019
Domínios/ Parâmetros

Domínio
psicomotor
(70%)

Domínio de
capacidades das
atividades
físicas e
desportivas
Domínio de
capacidades da
aptidão física
como suporte
de saúde e
bem-estar

Instrumentos

Ponderação

Descritores

60%

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

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.

Testes
práticos
de
aptidão:
. em situação analítica
e/ou
. em situação formal.
Testes práticos de aptidão
física:
. bateria de testes
(FITEscola);
. 0bservação direta.
.Testes escritos;

. O aluno responde de forma correta ao
solicitado pelo professor.

.Trabalhos escritos;
.Relatórios de aula;
.Questionamento na aula;

10%

.Aplicação dos
conhecimentos nas aulas
práticas.
Domínio
cognitivo
(10%)
**

Domínio de
conceitos e
regras das
atividades
físicas e
desportivas

. O aluno aplica na situação prática os
conhecimentos adquiridos.

Alunos com atestado
médico (impedidos de
realizar 2/3, ou mais, do
número de aulas práticas
dadas): *
.Testes escritos
.Trabalhos escritos;

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

80%

.Relatórios de aula;

.Aplicação dos
conhecimentos nas aulas
práticas.

Domínio
das
atitudes e
valores
(20%)

. 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).

.Questionamento na aula;

Cumprimento
de regras

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

10%
. Observação direta.

. É assíduo e pontual.
. Traz todo o material necessário.
. Cumpre as regras de higiene
estabelecidas.
. Manifesta um comportamento correto
com
todos
os
intervenientes
da
comunidade educativa.

. Registo de incidências.
Participação e
empenho

10%

. Está atento e concentrado.
. Participa de forma empenhada nas
tarefas da aula.
. Coopera com o professor e os colegas
para o alcance dos objetivos definidos.

* O aluno será avaliado apenas segundo os critérios de avaliação definidos para os alunos que apresentem atestado médico, caso
esteja impedido de realizar 2/3, ou mais, do número de aulas práticas dadas.
** O professor poderá utilizar apenas um ou vários instrumentos referidos.

Departamento: Expressões
Substrutura: Educação Física
(2º ciclo)

Critérios de Avaliação – 3º Ciclo do Ensino Básico
Ano letivo 2018/2019
Domínios/ Parâmetros

Domínio
psicomotor
(70%)

Domínio de
capacidades das
atividades
físicas e
desportivas

Instrumentos

Ponderação

Descritores

60%

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

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.

Testes
práticos
de
aptidão:
. em situação analítica
e/ou
. em situação formal.

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

Testes práticos de aptidão
física:
. bateria de testes
(FITEscola);
. 0bservação direta.
.Testes escritos;

. O aluno responde de forma correta ao
solicitado pelo professor.

.Trabalhos escritos;
.Relatórios de aula;
10%
.Questionamento na aula;

Domínio
cognitivo
(10%)
**

Domínio de
conceitos e
regras das
atividades
físicas e
desportivas

. O aluno aplica na situação prática os
conhecimentos adquiridos.

.Aplicação dos
conhecimentos nas aulas
práticas.
Alunos com atestado
médico (impedidos de
realizar 2/3, ou mais, do
número de aulas práticas
dadas): *
.Testes escritos
.Trabalhos escritos;

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

80%

.Relatórios de aula;

.Aplicação dos
conhecimentos nas aulas
práticas.

Domínio
das
atitudes e
valores
(20%)

10%
. Observação direta.
. Registo de incidências.

Participação e
empenho

. 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).

.Questionamento na aula;

Cumprimento
de regras

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

10%

. É assíduo e pontual.
. Traz todo o material necessário.
. Cumpre as regras de higiene
estabelecidas.
. Manifesta um comportamento correto
com
todos
os
intervenientes
da
comunidade educativa.
. Está atento e concentrado.
. Participa de forma empenhada nas
tarefas da aula.
. Coopera com o professor e os colegas
para o alcance dos objetivos definidos.

* O aluno será avaliado apenas segundo os critérios de avaliação definidos para os alunos que apresentem atestado médico, caso
esteja impedido de realizar 2/3, ou mais, do número de aulas práticas dadas.
** O professor poderá utilizar apenas um ou vários instrumentos referidos.

Departamento: Expressões
Substrutura: Educação Física
(2º ciclo)
Critérios de Avaliação – Curso de Educação Formação (PCA)
Ano letivo 2018/2019
Domínios/ Parâmetros

Domínio
psicomotor
(55%)

Domínio de
capacidades das
atividades
físicas e
desportivas
Domínio de
capacidades da
aptidão física
como suporte
de saúde e
bem-estar

Instrumentos
Testes
práticos
de
aptidão:
. em situação analítica

Ponderação

Descritores

45%

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

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.

e/ou
. em situação formal.
Testes práticos de aptidão
física:
. bateria de testes
(FITEscola);
. 0bservação direta.
.Testes escritos;

. O aluno responde de forma correta ao
solicitado pelo professor.

.Trabalhos escritos;
.Relatórios de aula;
10%
.Questionamento na aula;

Domínio
cognitivo
(10%)
**

Domínio de
conceitos e
regras das
atividades
físicas e
desportivas

. O aluno aplica na situação prática os
conhecimentos adquiridos.

.Aplicação dos
conhecimentos nas aulas
práticas.
Alunos com atestado
médico (impedidos de
realizar 2/3, ou mais, do
número de aulas práticas
dadas): *
.Testes escritos
.Trabalhos escritos;

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

65%

.Relatórios de aula;

.Aplicação dos
conhecimentos nas aulas
práticas.

Domínio
das
atitudes e
valores
(35%)

25%
. Observação direta.
. Registo de incidências.

Participação e
empenho

. 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).

.Questionamento na aula;

Cumprimento
de regras

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

10%

. É assíduo e pontual.
. Traz todo o material necessário.
. Cumpre as regras de higiene
estabelecidas.
. Manifesta um comportamento correto
com
todos
os
intervenientes
da
comunidade educativa.
. Está atento e concentrado.
. Participa de forma empenhada nas
tarefas da aula.
. Coopera com o professor e os colegas
para o alcance dos objetivos definidos.

* O aluno será avaliado apenas segundo os critérios de avaliação definidos para os alunos que apresentem atestado médico, caso
esteja impedido de realizar 2/3, ou mais, do número de aulas práticas dadas.
** O professor poderá utilizar apenas um ou vários instrumentos referidos.
NOTA: No módulo “Conhecimentos sobre Desenvolvimento da Condição Física e Contextos onde se realizam as Atividades Físicas”,
os alunos serão avaliados, utilizando os mesmos instrumentos, ponderação (65%) e descritores acima referidos para os alunos que
se encontram de atestado médico.

Departamento: Expressões
Substrutura: Educação Física
(2º ciclo)
Critérios
de Avaliação – Ensino Secundário
Ano letivo 2018/2019
Domínios/ Parâmetros

Domínio
psicomotor
(85%)

Domínio de
capacidades das
atividades
físicas e
desportivas

Instrumentos

Ponderação

Testes
práticos
de
aptidão:
. em situação analítica
75%
e/ou
. em situação formal.

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

Testes práticos de aptidão
física:
. bateria de testes
(FITEscola);
. 0bservação direta.

10%

.Trabalhos escritos;
.Relatórios de aula;
10%

Domínio de
conceitos e
regras das
atividades
físicas e
desportivas

Alunos com atestado
médico (impedidos de
realizar 2/3, ou mais, do
número de aulas práticas
dadas): *
.Testes escritos
.Trabalhos escritos;

80%

.Aplicação dos
conhecimentos nas aulas
práticas.

. Observação direta.

2,5%

. Registo de incidências.

Participação e
empenho

. 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).

.Questionamento na aula;

Domínio
das
atitudes e
valores
(5%)

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

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

.Relatórios de aula;

Cumprimento
de regras

. O aluno realiza testes que integram a
bateria de testes da FITEscola, utilizando
uma tabela de referência para aferição
dos resultados.
. O aluno revela empenho e progressão
nos testes realizados.

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

.Aplicação dos
conhecimentos nas aulas
práticas.
Domínio
cognitivo
(10%)
**

. O aluno realiza e cumpre as
determinantes técnicas e/ou táticas
relacionadas
com
os
conteúdos
específicos de cada uma das modalidades
abordadas.
. O aluno revela autonomia na realização
das atividades propostas nas aulas.
. O aluno revela progressão nas suas
aprendizagens.

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

.Testes escritos;

.Questionamento na aula;

Descritores

2,5%

. É assíduo e pontual.
. Traz todo o material necessário.
. Cumpre as regras de higiene
estabelecidas.
. Manifesta um comportamento correto
com
todos
os
intervenientes
da
comunidade educativa.
. Está atento e concentrado.
. Participa de forma empenhada nas
tarefas da aula.
. Coopera com o professor e os colegas
para o alcance dos objetivos definidos.

* O aluno será avaliado apenas segundo os critérios de avaliação definidos para os alunos que apresentem atestado médico, caso
esteja impedido de realizar 2/3, ou mais, do número de aulas práticas dadas.
** O professor poderá utilizar apenas um ou vários instrumentos referidos.

Departamento: Expressões
Substrutura: Educação Física
(2º ciclo)

Critérios de Avaliação – Ensino Profissional
Disciplina de Educação Física
Ano letivo 2018/2019
Domínios/ Parâmetros

Domínio
psicomotor
(70%)

Domínio de
capacidades das
atividades
físicas e
desportivas

Instrumentos
Testes
práticos
de
aptidão:
. em situação analítica

70%

Testes práticos de aptidão
física:
. bateria de testes
(FITEscola);
. 0bservação direta.

. O aluno realiza testes que integram a
bateria de testes da FITEscola, utilizando
uma tabela de referência para aferição
dos resultados.
. O aluno revela empenho e progressão
nos testes realizados.

.Testes escritos;

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

.Trabalhos escritos;
.Relatórios de aula;
10%
.Questionamento na aula;

Domínio
cognitivo
(10%)
**

Domínio de
conceitos e
regras das
atividades
físicas e
desportivas

.Aplicação dos
conhecimentos nas aulas
práticas.

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

80%

.Relatórios de aula;

.Aplicação dos
conhecimentos nas aulas
práticas.

Domínio
das
atitudes e
valores
(20%)

10%
. Observação direta.
. Registo de incidências.

Participação e
empenho

. 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).

.Questionamento na aula;

Cumprimento
de regras

. O aluno apresenta o trabalho/relatório,
na sua forma escrita e/ou oral de forma
clara, cumprindo as indicações fornecidas
pelo professor.
. O aluno aplica na situação prática os
conhecimentos adquiridos.

Alunos com atestado
médico (impedidos de
realizar 2/3, ou mais, do
número de aulas práticas
dadas): *
.Testes escritos
.Trabalhos escritos;

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

e/ou
. em situação formal.

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

Ponderação

10%

. É assíduo e pontual.
. Traz todo o material necessário.
. Cumpre as regras de higiene
estabelecidas.
. Manifesta um comportamento correto
com
todos
os
intervenientes
da
comunidade educativa.
. Está atento e concentrado.
. Participa de forma empenhada nas
tarefas da aula.
. Coopera com o professor e os colegas
para o alcance dos objetivos definidos.

* O aluno será avaliado apenas segundo os critérios de avaliação definidos para os alunos que apresentem atestado médico, caso
esteja impedido de realizar 2/3, ou mais, do número de aulas práticas dadas.
** O professor poderá utilizar apenas um ou vários instrumentos referidos.
NOTA: No módulo “Conhecimentos sobre Desenvolvimento da Condição Física e Contextos onde se realizam as Atividades Físicas”,
os alunos serão avaliados, utilizando os mesmos instrumentos, ponderação (80%) e descritores acima referidos para os alunos que
se encontram de atestado médico.

Departamento: Expressões
Substrutura: Educação Física
(2º ciclo)

Critérios de Avaliação – Ensino Profissional
Curso de Técnico(a) de Desporto
Ano letivo 2018/2019
Domínios/ Parâmetros

Domínio
psicomotor

Domínio de
capacidades das
atividades
físicas e
desportivas

Instrumentos

Ponderação

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

Testes
práticos
de
aptidão:
. em situação analítica
e/ou

. O aluno revela autonomia na realização
das atividades propostas nas aulas.
. O aluno revela progressão nas suas
aprendizagens.

. em situação formal.
.Testes escritos;

80%

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

.Relatórios de aula;
.Questionamento na aula;
Domínio
cognitivo

(Total de
ambos os
domínios 80%)

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

.Trabalhos escritos;

e

**

Descritores

Domínio de
conceitos e
regras das
atividades
físicas e
desportivas

.Trabalhos escritos;

***

. O aluno aplica na situação prática os
conhecimentos adquiridos.

.Aplicação dos
conhecimentos nas aulas
práticas.
Alunos com atestado
médico (impedidos de
realizar 2/3, ou mais, do
número de aulas práticas
dadas): *
.Testes escritos

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

80%

.Relatórios de aula;

. 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).

.Questionamento na aula;
.Aplicação dos
conhecimentos nas aulas
práticas.

*** Nota: Na avaliação final de cada módulo, a percentagem a atribuir a cada um

dos domínios (psicomotor e cognitivo) irá variar em função do número de horas
do módulo e da especificidade dos mesmos relativamente à necessidade de
lecionação de conteúdos teóricos e práticos.

Domínio
das
atitudes e
valores
(20%)

Cumprimento
de regras

10%
. Observação direta.
. Registo de incidências.

Participação e
empenho

10%

. É assíduo e pontual.
. Traz todo o material necessário.
. Cumpre as regras de higiene
estabelecidas.
. Manifesta um comportamento correto
com
todos
os
intervenientes
da
comunidade educativa.
. Está atento e concentrado.
. Participa de forma empenhada nas
tarefas da aula.
. Coopera com o professor e os colegas
para o alcance dos objetivos definidos.

* O aluno será avaliado apenas segundo os critérios de avaliação definidos para os alunos que apresentem atestado médico, caso
esteja impedido de realizar 2/3, ou mais, do número de aulas práticas dadas.
** O professor poderá utilizar apenas um ou vários instrumentos referidos.

