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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO (2º e 3º ciclos de escolaridade)
DEPARTAMENTO: Educação Física, Tecnológica e Artística
GRUPO: Educação Física
Capacidades/ Conhecimentos Essenciais (70%)

Domínio das habilidades motoras e técnico-táticas abordadas
(35%)

Atitudes e Valores (30%)

Responsabilidade
(15%)

Progressão dentro do nível individual (15%)

Aptidão física (5%)

 Assiduidade
 Comportamento

 Respeito pelos outros

Domínio das exigências básicas de higiene, segurança e
preservação do material (8%)

Domínio de conhecimentos relativos à fundamentação teórica
das unidades/ testes escritos/ trabalhos (7%)

 Pontualidade

 Participação
ativa
e
espontânea na atividade
da aula e na sua
organização

Empenho/
Cooperação/
Solidariedade

 Empenho na superação
de dificuldades

(15%)

 Colaboração
nas
actividades de grupo

 Expressão oral e escrita

 Apoio

a colegas
dificuldades

Aprovado em Conselho Pedagógico a 18 de julho de 2017

com

Escola EB 2,3/ S Dr. Daniel de Matos
Ano Letivo 2017/2018

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO (Secundário)
DEPARTAMENTO: Educação Física, Tecnológica e Artística
Capacidades/ Conhecimentos Específicas (75%)

Domínio das habilidades motoras e técnico-táticas abordadas
(40%)

Atitudes e Valores (25%)

Responsabilidade
(10%)

Progressão dentro do nível individual (15%)
Domínio das exigências básicas de higiene, segurança e
preservação do material (5%)
Domínio de conhecimentos relativos à fundamentação teórica
das unidades/ testes escritos/ trabalhos (10%)

GRUPO: Educação Física

 Pontualidade
 Assiduidade
 Comportamento
 Respeito pelos outros

Empenho/
Cooperação/
Solidariedade

 Participação
ativa
e
espontânea na atividade da
aula e na sua organização
 Empenho na superação de
dificuldades

 Expressão oral e escrita
(15%)
Aptidão Física (5%)

 Apoio a colegas
dificuldades

com

 Colaboração nas atividades
de grupo

Aprovado em Conselho Pedagógico a 18 de julho de 2017
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
para alunos com atestado médico (2º, 3º ciclo de escolaridade e Secundário)
DEPARTAMENTO: Educação Física, Tecnológica e Artística
GRUPO: Educação Física

Capacidades/ Conhecimentos Específicos (75%)

Testes de Avaliação (45%)

Atitudes e Valores (25%)

Responsabilidade
(10%)

Outras actividades desenvolvidas pelos alunos: (30%)

- colaboração nas tarefas da aula
(ajudas, arbitragem, arrumação de material, etc..)

 Assiduidade
 Comportamento
 Respeito pelos outros

- trabalhos escritos e/ou de investigação
- relatórios de aula

 Pontualidade

Empenho/
Cooperação/
Solidariedade

 Participação
ativa
e
espontânea na atividade da
aula e na sua organização
 Empenho na superação de
dificuldades

 Expressão oral e escrita
(15%)

 Apoio a colegas
dificuldades

com

 Colaboração nas atividades
de grupo

Aprovado em Conselho Pedagógico a 18 de julho de 2017
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO (CEF’S e Cursos Profissionais)
DEPARTAMENTO: Educação Física, Tecnológica e Artística
GRUPO: Educação Física
Capacidades/ Conhecimentos Específicos (70%)

Domínio das habilidades motoras e técnico-táticas abordadas
(35%)

Atitudes e Valores (30%)

Responsabilidade
(15%)

Domínio das exigências básicas de higiene, segurança e
preservação do material (10%)

Aptidão física (5%)

 Assiduidade
 Comportamento

 Respeito pelos outros

Progressão dentro do nível individual (15%)

Domínio de conhecimentos relativos à fundamentação teórica
das unidades/ testes escritos/ trabalhos (5%)

 Pontualidade

 Participação
ativa
e
espontânea na atividade
da aula e na sua
organização

Empenho/
Cooperação/
Solidariedade

 Empenho na superação
de dificuldades

(15%)

 Colaboração
nas
actividades de grupo

 Expressão oral e escrita

 Apoio

a colegas
dificuldades

Aprovado em Conselho Pedagógico a 18 de julho de 2017

com

Após análise e discussão dos pesos percentuais atribuídos aos dois domínios de avaliação utilizados
no grupo de Educação Física, este decidiu alterá-los no sentido de dar maior ênfase ao domínio dos
conteúdos por parte dos alunos. Nesse sentido, os Critérios de Avaliação para os 2º e 3º ciclos e Ensino
Profissional passam a contabilizar 70% para o domínio dos Conhecimentos Essenciais e 30% para as
Atitudes e Valores. No que se refere ao domínio dos Conhecimentos Essenciais, o subdomínio da
Progressão Individual passa a representar 15% e o dos Domínio dos Conhecimentos 35%. Relativamente às
Atitudes
e
Valores,
este
ficou
dividido
em
dois
subdomínios:
Responsabilidade
e
Empenho/Cooperação/Solidariedade.

