
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO | DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

1 

 

  
ESCOLA SECUNDÁRIA INFANTA D. MARIA 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Ano letivo 2019/20 

DISCIPLINA – EDUCAÇÃO FÍSICA  

Ensino Básico e Secundário  

 

I. AVALIAÇÃO 
 

Considera-se que o reconhecimento do sucesso é representado pelo domínio/demonstração de um conjunto 

de competências que decorrem dos objetivos gerais. 

O grau de sucesso ou desenvolvimento do aluno no curso da EF corresponde à qualidade revelada na 

interpretação prática dessas competências nas situações características (inscritas na própria definição dos 

objetivos e.g., jogo 3x3, percurso, composição, etc.). 

Os critérios de avaliação estabelecidos pela escola, pelo Departamento de EF e pelo professor permitirão 

determinar, concretamente, esse grau de sucesso. Os critérios de avaliação constituem, portanto, regras de 

qualificação da participação dos alunos nas atividades selecionadas para a realização dos objetivos e do seu 

desempenho nas situações de prova, expressamente organizadas pelo professor para a demonstração das 

qualidades visadas. 

II. ASPETOS OPERACIONAIS 
 

Consideram-se, como referência fundamental para o sucesso nesta área disciplinar, três grandes áreas de 

avaliação específicas da Educação Física, que representam as grandes áreas de extensão da mesma:  

A - Atividades Físicas (Matérias)  

B - Aptidão Física   

C - Conhecimentos (relativos aos processos de elevação e manutenção da Aptidão Física e à interpretação e 

participação nas estruturas) e fenómenos sociais no seio dos quais se realizam as Atividades Físicas. 
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De todas as matérias em que o aluno foi previamente avaliado, seleciona-se um conjunto de referência para o 

seu sucesso, de acordo com as regras adiante explicitadas: 

 

3º CICLO 

Matérias Nucleares Lecionadas 

Futebol, Voleibol, Basquetebol, Andebol, Ginástica no solo, Ginástica de Aparelhos, Ginástica Rítmica, 

Ginástica Acrobática, Atletismo, Patinagem, Raquetas, Dança, Jogos Tradicionais, Orientação + Outras (de 

acordo com os Objetivos Gerais). 

Agrupamento das matérias para aplicação das presentes normas: categoria A – FUT, VOL, BASQ, AND; 

categoria B – GIN SOL, GIN AP, ACRO; categoria C – ATLETISMO; categoria D – PATINAGEM; categoria E 

– DANÇA; categoria F – RAQUETAS; categoria G – OUTRAS (Orientação, Luta, Natação, Gin. Ritm., etc.). 

Referência para o sucesso em Educação Física 

Consideram-se as três grandes áreas de avaliação específicas da Educação Física: 

A - Atividades Físicas – o aluno, nas matérias selecionadas, evidencia competências essenciais, previstas 

nos critérios e parâmetros de avaliação . 

     

 

B - Aptidão física – o aluno encontra-se na Zona Saudável de Aptidão Física . 

 

C - Conhecimentos (…)– o aluno revela os conhecimentos definidos pelo Departamento de Educação Física, 

relativos aos objetivos do Programa do 3º Ciclo. 

 

ENSINO SECUNDÁRIO 

Matérias Lecionadas 

As selecionadas de acordo com as condições de composição do currículo apresentadas no Programa 

Nacional de Educação Física 

Agrupamento das matérias para execução das presentes normas 
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Consideram-se as matérias que integraram a composição do currículo de acordo com as condições 

apresentadas no Programa Nacional de Educação Física: 2 Jogos Desportivos Coletivos, 1 Ginástica ou 

Atletismo, 1 Dança e 2 Outras (Raquetas, Combate, Natação, Patinagem, Atividades Exploração Natureza, 

etc.). 

 

Referência para o sucesso em Educação Física 

Consideram-se as três grandes áreas de avaliação específicas da Educação Física: 

A - Atividades Físicas - o aluno, nas matérias selecionadas, evidencia competências essenciais, previstas 

nos critérios e parâmetros de avaliação. 

 

 

B - Aptidão física – o aluno encontra-se na Zona Saudável de Aptidão Física (b) 

 

C - Conhecimentos (…) – o aluno revela os conhecimentos definidos pelo Departamento de Educação 

Física, relativos aos objetivos do Programa do Ensino Secundário 

 

 

III. CRITÉRIOS E PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO  
 

As normas acima referidas e consignadas nos Programas de Educação Física têm o propósito de tornar mais 

claras e visíveis (e coerentes) as condições genéricas de obtenção do nível 3 (no Ensino Básico) ou 

classificação de 10 valores (no Ensino Secundário), independentemente de outros parâmetros de avaliação 

definidos pela escola. No entanto, as condições de aprovação ou retenção em cada um dos anos de 

escolaridade são da responsabilidade do Departamento de Educação Física, não podendo confundir-se as 

referidas normas com as decisões relativas ao processo de avaliação dos alunos ao longo do ciclo. 

Nesse processo devem, antes de mais, ser considerados os critérios e parâmetros gerais de avaliação 

definidos pela escola e pelo Departamento de Educação Física, que a seguir se apresentam. 
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3º Ciclo ( 9.º Ano de escolaridade) 

Domínio Áreas 

específicas 

Instrumentos Competências Essenciais 

Cognitivo- 

(Saber) 

 

-Motor 

Capacidade 

(Saber Fazer) 

 

(80%) 

A - Atividades 

Físicas (60%): 

 

Domínio das 

competências 

nas atividades 

físicas (30%) 

 

+ 

 

Prática/ 

Exercitação das 

atividades 

físicas (30%) 

Testes de 

avaliação prática; 

Observação direta 

(com 

preenchimento de 

grelhas 

apropriadas a cada 

caso); 

 

- Eleva o nível funcional das capacidades condicionais e coordenativas gerais, 

particularmente de resistência geral de longa e média durações; 

- Coopera com os companheiros para o alcance do objetivo dos Jogos 

Desportivos Coletivos, realizando com oportunidade e correção as ações 

técnico-táticas, em todas as funções, conforme a posição em cada fase do 

jogo, aplicando as regras, não só como jogador mas também como árbitro; 

- Realiza esquemas individuais e em grupo da Ginástica (Acrobática, Solo, 

Aparelhos), aplicando os critérios de correção técnica; 

- Realiza provas combinadas do Atletismo (saltos, corridas), cumprindo 

corretamente as exigências técnicas e do regulamento. 

- Realiza com oportunidade e correção as ações técnico-táticas de Jogos de 

Raquetas, aplicando as regras; 

- Utiliza adequadamente os patins, em combinações de deslocamentos e 

paragens, com equilíbrio e segurança; 

- Desloca-se com segurança no meio aquático, coordenando a respiração 

com as ações propulsivas específicas das técnicas selecionadas.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Participa ativamente em todas as situações e procura o êxito pessoal e do 

grupo; 

- Cumpre, com empenho e brio, as tarefas propostas; 

B - Aptidão 

Física (10%) 
FITescola - Encontra-se na Zona Saudável de Aptidão Física 

 

 

 

C -

Conhecimentos 

(10%) 

 

 

Reflexão Crítica * 

Teste(s) escrito(s) 

por período  

 

- Analisa e interpreta a realização das atividades físicas selecionadas, 

aplicando os conhecimentos sobre técnica, organização e participação, ética 

desportiva, etc; 

- Interpreta crítica e corretamente os acontecimentos na esfera das Cultura 

Física, compreendendo as atividades físicas e as condições da sua prática e 

aperfeiçoamento; 

- Conhece e aplica as regras básicas das diferentes modalidades desportivas; 

- Conhece e interpreta os fatores de saúde e risco associados à prática das 

atividades físicas e aplicar as regras de higiene e de segurança. 

(Saber Ser/ 

Saber Estar) 

(20%) 

 

 

Área  

Transversal 

(20%) 

• Fichas de 

verificação e 

registos; 

Observação direta 

e contínua 

- Responsabilidade e integridade (4%) -Respeitar-se, agir eticamente tendo 
em consideração ponderações próprias e alheias. 
 
- Excelência e  exigência  (4%) -Pautar-se pelo rigor, qualidade, perseverança 
e autonomia 
 
- Curiosidade, reflexão e inovação (4%) -Procurar novas soluções, 
aprendendo 
 
- Cidadania e participação (4%) -Respeitar a diversidade, ser interventivo, ser 
solidário e pacificador    
                                                   
-Liberdade (4%) -Ser autónomo, respeitando o outro, ser democrático 
respeitador e imparcial. 
 

* Para alunos com atestado médico permanente ou de longa duração  
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DISCIPLINA: EDUCAÇÃO FÍSICA1 3º Ciclo - 7º e 8º Anos ANO LETIVO 2019/2020 

 

DOMÍNIOS CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES 

ÁREAS DE 

COMPETÊNCIAS 

DO PERFIL DOS 

ALUNOS
i
 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 
PONDERAÇÃO 

C
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DOMÍNIO DAS COMPETÊNCIAS NAS ATIVIDADES FÍSICAS (30%) 

 Eleva o nível funcional das capacidades condicionais e coordenativas gerais, particularmente de 

resistência geral de longa e média duração; 

B, E, F, G 

 Testes de avaliação prática; 

 Grelhas de observação direta. 

(30%) 
60% 

 Coopera com os companheiros para o alcance do objetivo dos Jogos Desportivos Coletivos, realizando 

com oportunidade e correção as ações técnico-táticas, em todas as funções, conforme a posição em cada 

fase do jogo, aplicando as regras, não só como jogador mas também como árbitro; 

A, B, E, F, H;  

 

A, B, D, E, F, G, H, I, J  Realiza esquemas individuais e em grupo da Ginástica (Acrobática, Solo, Aparelhos), aplicando os critérios 

de correção técnica; 

 Realiza provas combinadas do Atletismo (saltos, corridas), cumprindo corretamente as exigências técnicas 

e do regulamento; 

B, C, D, E, F, G, I. J 

 Realiza com oportunidade e correção as ações técnico-táticas de Jogos de Raquetas, aplicando as regras; 

 Utiliza adequadamente os patins, em combinações de deslocamentos e paragens, com equilíbrio e 

segurança; 

 Desloca-se com segurança no meio aquático, coordenando a respiração com as ações propulsivas 

específicas das técnicas selecionadas. 

PRÁTICA/ EXERCITAÇÃO DAS ATIVIDADES FÍSICAS (30%) 

 Participa ativamente em todas as situações e procura o êxito pessoal e do grupo; 

 Cumpre, com empenho e brio, as tarefas propostas. 

 Grelhas de observação direta. 

(30%) 

B
 -

 A
p

ti
d

ão
 

Fí
si

ca
 

 Encontra-se na Zona Saudável de Aptidão Física. B, E, F, G  FITescola. 10% 
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DOMÍNIOS CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES 

ÁREAS DE 

COMPETÊNCIAS 

DO PERFIL DOS 

ALUNOS
i
 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 
PONDERAÇÃO 

C
 -

C
o

n
h

e
ci

m
e

n
to

s 

 Analisa e interpreta a realização das atividades físicas selecionadas, aplicando os conhecimentos sobre 

técnica, organização e participação, ética desportiva, etc.; 

 Interpreta crítica e corretamente os acontecimentos na esfera das Cultura Física, compreendendo as 

atividades físicas e as condições da sua prática e aperfeiçoamento; 

 Conhece e aplica as regras básicas das diferentes modalidades desportivas; 

 Conhece e interpreta os fatores de saúde e risco associados à prática das atividades físicas e aplicar as 

regras de higiene e de segurança. 

B, C, D, E, F, G, I. J 
 Reflexão Crítica3; 

 Teste(s) escrito(s) por período. 
10% 

C
O

M
P

O
R

T
A

M
EN

TA
L 

(2
0

%
) 

VALORES DESCRITORES 
DESCRITORES DO PERFIL 
DOS ALUNOS 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO PONDERAÇÃO 

Responsabilidade e integridade 
Respeitar-se, agir eticamente tendo em consideração ponderações 

próprias e alheias. Colaborador 

Conhecedor/ Sabedor/ 

Culto/Informado 

Problematizador 

Crítico/analítico 

Responsável/Autónomo 

 Observação direta e contínua  

 Fichas de verificação e registos. 
20% 

Excelência e exigência Pautar-se pelo rigor, qualidade, perseverança e autonomia. 

Curiosidade, reflexão e inovação Procurar novas soluções, aprendendo. 

Cidadania e participação Respeitar a diversidade, ser interventivo, ser solidário e pacificador. 

Liberdade 
Ser autónomo, respeitando o outro, sendo democrático, respeitador 

e imparcial. 

 
 
1 Documento elaborado de acordo com o estipulado no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e nas Aprendizagens Essenciais da disciplina. 
2 ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS (ACPA) 

A) Linguagens e textos 
B) Informação e comunicação 
C) Raciocínio e resolução de problemas 
D) Pensamento crítico e pensamento criativo 
E) Relacionamento interpessoal 
F) Desenvolvimento pessoal e autonomia 
G) Bem-estar, saúde e ambiente 
H) Sensibilidade estética e artística 
I) Saber científico, técnico e tecnológico 
J) Consciência e domínio do corpo 

3 Para alunos com atestado médico permanente ou de longa duração.  
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Ensino Secundário- 12º ano 

Domínio Áreas 

específicas 

Instrumentos Competências Essenciais 

Cognitivo- 

(Saber) 

 

 

 

-Motor 

Capacidade 

(Saber Fazer) 

 

(95%) 

A - Atividades 

Físicas (75%): 

 

Domínio das 

competências 

nas atividades 

físicas (35%) 

 

 

+ 

 

 

Prática/ 

Exercitação das 

atividades 

físicas (40%) 

Testes de 

avaliação prática; 

Observação 

direta (com 

preenchimento de 

grelhas 

apropriadas a 

cada caso); 

 

 

- Eleva o nível funcional das capacidades condicionais e 

coordenativas gerais, particularmente de resistência geral de longa e 

média durações. 

- Coopera com os companheiros para o alcance do objetivo dos 

Jogos Desportivos Coletivos, realizando com oportunidade e 

correção as ações técnico-táticas, em todas as funções, conforme a 

posição em cada fase do jogo, aplicando as regras, não só como 

jogador mas também como árbitro. 

- Realiza esquemas individuais e em grupo da Ginástica (Acrobática, 

Solo, Aparelhos), aplicando os critérios de correção técnica. 

- Realiza provas combinadas do Atletismo (saltos, corridas), 

cumprindo corretamente as exigências técnicas e do regulamento. 

- Realiza com oportunidade e correção as ações técnico-táticas de 

Jogos de Raquetas aplicando as regras (no caso do 12.º ano, aplica-

se se for área de opção adotada) 

- Utiliza adequadamente os patins, em combinações de 

deslocamentos e paragens, com equilíbrio e segurança (no caso do 

12.º ano, aplica-se se for área de opção adotada) 

- Desloca-se com segurança no meio aquático, coordenando a 

respiração com as ações propulsivas específicas das técnicas 

selecionadas. 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - Participa ativamente em todas as situações e procura o êxito 

pessoal e do grupo; 

- Cumpre, com empenho e brio, as tarefas propostas; 

B - Aptidão 

Física (10%) 
FITescola - Encontra-se na Zona Saudável de Aptidão Física 

 

 

 

C - 

Conhecimentos 

(10%) 

 

  

Reflexão Crítica * 

Teste (s) 

escrito(s) por 

período. 

 

- Analisa e interpreta a realização das atividades físicas selecionadas, 

aplicando os conhecimentos sobre técnica, organização e 

participação, ética desportiva, etc. 

- Interpreta crítica e corretamente os acontecimentos na esfera das 

Cultura Física, compreendendo as atividades físicas e as condições 

da sua prática e aperfeiçoamento 

- Conhece e aplica as regras básicas das diferentes modalidades 

desportivas. 

- Conhece e interpreta os fatores de saúde e risco associados à 

prática das atividades físicas e aplica as regras de higiene e de 

segurança. 

Comportamento  

(5%) 

 

 

comportamento 

 (1%X 5) 

Fichas de 
verificação e 

registos; 
Observação 

direta e contínua 

- Responsabilidade e integridade (1%) -Respeitar-se, agir eticamente 
tendo em consideração ponderações próprias e alheias. 
- Excelência e  exigência  (1%) -Pautar-se pelo rigor, qualidade, 
perseverança e autonomia 
- Curiosidade, reflexão e inovação (1%) -Procurar novas soluções, 
aprendendo 
- Cidadania e participação (1%) -Respeitar a diversidade, ser 
interventivo, ser solidário e pacificador    
- Liberdade (1%) -Ser autónomo, respeitando o outro, ser democrático 
respeitador e imparcial 

* Para alunos com atestado médico permanente ou de longa duração.  
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DISCIPLINA: EDUCAÇÃO FÍSICA1 10º e 11º Anos ANO LETIVO 2019/2020 

 

DOMÍNIOS CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES 

ÁREAS DE 

COMPETÊNCIAS 

DO PERFIL DOS 

ALUNOS
ii
 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 
PONDERAÇÃO 

C
O

G
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O
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 M
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O

R
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9
0

%
) 
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DOMÍNIO DAS COMPETÊNCIAS NAS ATIVIDADES FÍSICAS (30%) 

 Eleva o nível funcional das capacidades condicionais e coordenativas gerais, particularmente de 

resistência geral de longa e média duração; 

B, E, F, G 

 Testes de avaliação prática; 

 Grelhas de observação direta. 

(35%) 
70% 

 Coopera com os companheiros para o alcance do objetivo dos Jogos Desportivos Coletivos, realizando 

com oportunidade e correção as ações técnico-táticas, em todas as funções, conforme a posição em cada 

fase do jogo, aplicando as regras, não só como jogador mas também como árbitro; 

A, B, E, F, H; 

 

A, B, D, E, F, G, H, I, J  Realiza esquemas individuais e em grupo da Ginástica (Acrobática, Solo, Aparelhos), aplicando os critérios 

de correção técnica; 

 Realiza provas combinadas do Atletismo (saltos, corridas), cumprindo corretamente as exigências técnicas 

e do regulamento; 

B, C, D, E, F, G, I. J 

 Realiza com oportunidade e correção as ações técnico-táticas de Jogos de Raquetas, aplicando as regras; 

 Utiliza adequadamente os patins, em combinações de deslocamentos e paragens, com equilíbrio e 

segurança; 

 Desloca-se com segurança no meio aquático, coordenando a respiração com as ações propulsivas 

específicas das técnicas selecionadas. 

PRÁTICA/ EXERCITAÇÃO DAS ATIVIDADES FÍSICAS (30%) 

 Participa ativamente em todas as situações e procura o êxito pessoal e do grupo; 

 Cumpre, com empenho e brio, as tarefas propostas. 

 Grelhas de observação direta. 

(35%) 

B
 -

 A
p

ti
d

ão
 

Fí
si

ca
 

 Encontra-se na Zona Saudável de Aptidão Física. B, E, F, G  FITescola. 10% 
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DOMÍNIOS CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES 

ÁREAS DE 

COMPETÊNCIAS 

DO PERFIL DOS 

ALUNOS
ii
 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 
PONDERAÇÃO 

C
 -

C
o

n
h

e
ci

m
e

n
to

s 

 Analisa e interpreta a realização das atividades físicas selecionadas, aplicando os conhecimentos sobre 

técnica, organização e participação, ética desportiva, etc.; 

 Interpreta crítica e corretamente os acontecimentos na esfera das Cultura Física, compreendendo as 

atividades físicas e as condições da sua prática e aperfeiçoamento; 

 Conhece e aplica as regras básicas das diferentes modalidades desportivas; 

 Conhece e interpreta os fatores de saúde e risco associados à prática das atividades físicas e aplicar as 

regras de higiene e de segurança. 

B, C, D, E, F, G, I e J 
 Reflexão Crítica3; 

 Teste (s) escrito (s) por período. 
10% 

C
O

M
P

O
R

T
A

M
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L 

(1
0

%
) 

VALORES DESCRITORES 
DESCRITORES DO PERFIL 
DOS ALUNOS 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO PONDERAÇÃO 

Responsabilidade e integridade 
Respeitar-se, agir eticamente tendo em consideração ponderações 

próprias e alheias. Colaborador 

Conhecedor/ Sabedor/ 

Culto/Informado 

Problematizador 

Crítico/analítico 

Responsável/Autónomo 

 Observação direta e contínua  

 Fichas de verificação e registos. 
10% 

Excelência e exigência Pautar-se pelo rigor, qualidade, perseverança e autonomia. 

Curiosidade, reflexão e inovação Procurar novas soluções, aprendendo. 

Cidadania e participação Respeitar a diversidade, ser interventivo, ser solidário e pacificador. 

Liberdade 
Ser autónomo, respeitando o outro, sendo democrático, respeitador 

e imparcial. 

 
 
1 Documento elaborado de acordo com o estipulado no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e nas Aprendizagens Essenciais da disciplina. 
2 ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS (ACPA) 

A) Linguagens e textos 
B) Informação e comunicação 
C) Raciocínio e resolução de problemas 
D) Pensamento crítico e pensamento criativo 
E) Relacionamento interpessoal 
F) Desenvolvimento pessoal e autonomia 
G) Bem-estar, saúde e ambiente 
H) Sensibilidade estética e artística 
I) Saber científico, técnico e tecnológico 
J) Consciência e domínio do corpo 

3 Para alunos com atestado médico permanente ou de longa duração.  
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IV. CÁLCULO DA CLASSIFICAÇÃO DE FREQUÊNCIA (CF) 
 

A. CÁLCULO DA CLASSIFICAÇÃO DE FREQUÊNCIA PARA ALUNOS COM PRÁTICA REGULAR 

 

3º Ciclo = 0,60 (Ativ. Físicas) + 0,10 (Aptidão Física) + 0,10 (Conhecimentos) + 0,20 (Área transversal) 

     Secundário (10º e 11ºanos) = 0,70 (Ativ. Físicas) + 0,10 (Aptidão Física) + 0,10 (Conhecimentos) + 0,10 

(Comportamento) 

    Secundário (12º ano) = 0,75 (Ativ. Físicas) + 0,10 (Aptidão Física) + 0,10 (Conhecimentos) + 0,05     

(Comportamento)    

 

B. CLASSIFICAÇÃO A ATRIBUIR PARA ALUNOS EM PRÁTICA REGULAR AO LONGO DO ANO 

LETIVO (EXEMPLO PARA O ENSINO BÁSICO) 

Classificação no Primeiro período letivo 

Domínio Cognitivo-Motor (DCM): Média aritmética simples das classificações obtidas nas Atividades Físicas 

(Área A) + classificação na Aptidão Física (Área B) + classificação nos Conhecimentos (Área C). 

Saber ser, saber estar  (DC): Classificação obtida Área Transversal. 

Exemplo :  

 

CF 1.ºP = (Mat. a + Mat. b + Mat. c + …) X 0,6 + (Área B x 0,1) + (Área C x 0,1) + (A.T  x 0,2) 

 N.º de matérias do 1.ºP  

    

 Área A  

 

Classificação no Segundo período letivo: 

Domínio Cognitivo-Motor (DCM): Média aritmética simples das classificações obtidas nas Atividades Físicas 

desde o início do ano (Área A) + classificação obtida no primeiro momento na avaliação da Aptidão Física 

(Área B) + média das classificações do primeiro com o segundo períodos nos Conhecimentos (Área C). 

 

Área transversal  (A.T): Média das classificações obtidas no primeiro e segundo períodos letivos. 
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CF 2.ºP = (Mat. a + Mat. b + Mat. c + Mat. d + Mat. e + …) X 0,6      + (Área B x 0,1)  

 N.º de matérias do 1.ºP + 2.º P   

    

 Área A  

 

+ (1.º P + 2.º P) X 0,1 + (1.º P + 2.º P) X 0,2 

 2  2  

   

 Área C Área transversal 

 

Classificação no Terceiro período letivo: 

Domínio Cognitivo-Motor (DCM): Média aritmética simples das classificações obtidas nas Atividades Físicas 

desde o início do ano (Área A) + média da classificação obtida nos dois momentos de avaliação da Aptidão 

Física (Área B) + média das classificações do primeiro, segundo e terceiro períodos nos Conhecimentos 

(Área C). 

Área transversal (A.T): Média das classificações obtidas no primeiro, segundo e terceiro períodos letivos 

Exemplo para o Básico: 

 

CF 3.ºP = (Mat. a + Mat. b + Mat. c + Mat. d + Mat. e + …) X 0,6      + (AF1+AF2) x 0,1)      

 N.º de matérias do 1.ºP + 2.º P + 3.º P                2   

             Área B 

             Área A                                                                                       

 

+  (1.º P + 2.º P + 3.º P ) X 0,1 +   (1.º P + 2.º P + 3.º P ) X 0,2 

           3   3  

   

                       Área C Área transversal 
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C. CLASSIFICAÇÃO A ATRIBUIR PARA ALUNOS COM ATESTADO MÉDICO PERMANENTE OU DE 

LONGA DURAÇÃO 

 

3º Ciclo = 0,80 (Conhecimentos) + 0,20 (Área transversal) 

 

Secundário - 12º ano = 0,95 (Conhecimentos) + 0,05 (Comportamento) 

Secundário -10º e 11º anos = 0,90 (Conhecimentos) + 0,10 (Comportamento) 

 

 Entende-se por longa duração o período de tempo que diz respeito, pelo menos, a um mês de 

impedimento da realização/execução das atividades físicas e/ou testes de Aptidão Física. 

 Estes alunos não podendo ser avaliados nas áreas A (Atividades Físicas) e B (Aptidão Física), a sua 

avaliação será realizada com recurso às Áreas C (Conhecimentos) e Transversal (Comportamentos), 

sendo a classificação calculada da seguinte forma:  

Áreas Ensino Básico Ensino Secundário 

C - Conhecimentos 

(80%) 

Reflexão Crítica = 40% (Trabalho, 30% + 10% 

caderno diário) 

Testes escritos = 40% (global 10% + por 

modalidade 30%) 

(95%)para12ºano - (90%)para 10ºe11ºanos 

Reflexão Crítica = 40% (Trabalho, 30% + 10% 

caderno diário) 

Testes escritos = 55% (global 10% + por 

modalidade 45%) 

10ºe11ºAnos - R.C= 40% (Trabalho, 30% + 

10% caderno diário) 

Testes escritos = 50% (global 10% + por 

modalidade 40%) 

Área Transversal ( E. B.) 

Comportamento(E.S.) 

Comportamento- 

10ºe11ºanos 

20% 5% 

10% 

 

 A classificação obtida na Área C (Conhecimentos) substituirá também as classificações das 

Atividades Físicas não realizadas (Área A) e/ou testes de Aptidão Física não realizados (Área B); 

 A Reflexão Crítica, efetuada por Matéria, incidirá sobre os conteúdos, estratégias e progressões 

metodológicas abordados durante o período de tempo em que esteve de Atestado Médico e será 

realizada ou apresentada na aula; 

 Haverá lugar a uma Reflexão Crítica por cada Matéria lecionada não realizada; 

 Estes alunos deverão obrigatoriamente, fazer-se acompanhar de um caderno diário para tirar 

apontamentos da aula, que servirão de suporte à Reflexão Crítica. 
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V. CRITÉRIOS DE ATRIBUIÇÃO DE NÍVEIS E CLASSIFICAÇÕES 
 

3º Ciclo 

Tendo em consideração os domínios de avaliação e as diferentes ponderações atribuídas a cada área 

específica (conhecimentos – 10 %; Atividades Físicas - 60%; Aptidão Física - 10%; Área transversal – 20%) 

referido anteriormente, a avaliação quantitativa (sumativa) de final dos períodos letivos será traduzida em 

níveis de 1 a 5, de acordo com os seguintes descritores: 

 

ESCALA/VALORES* NOTAÇÃO 

De 0% a 19% – 1 Muito insuficiente 

De 20% a 49% – 2 Insuficiente 

De 50% a 69% – 3 Suficiente 

De 70% a 89% – 4 Bom 

De 90% a 100% – 5 Muito bom 

 

Secundário 

Tendo em consideração os domínios de avaliação e as diferentes ponderações atribuídas a cada área 

específica (Conhecimentos – 10 %; Atividades Físicas - 75%; Aptidão Física - 10%;Comportamento – 0,05% 

referido anteriormente para o 12º ano) e (Conhecimentos – 10 %; Atividades Físicas – 70%; Aptidão Física - 

10%;Comportamento – 0,10% para o 10ºe11º anos) a avaliação quantitativa (sumativa) de final dos períodos 

letivos será traduzida numa escala de 1 a 20 valores de acordo com os seguintes descritores: 

ESCALA/VALORES* NOTAÇÃO 

De 0 a 4,4 Muito insuficiente 

De 4,5 a 9,4 Insuficiente 

De 9,5 a 13,4 Suficiente 

De 13,5 a 17,4 Bom 

De 17,5 a 20 Muito bom 
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i ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS (ACPA): 
A) Linguagens e textos; 
B) Informação e comunicação; 
C) Raciocínio e resolução de problemas; 
D) Pensamento crítico e pensamento criativo; 
E) Relacionamento interpessoal; 
F) Desenvolvimento pessoal e autonomia; 
G) Bem-estar, saúde e ambiente; 
H) Sensibilidade estética e artística; 
I) Saber científico, técnico e tecnológico; 
J) Consciência e domínio do corpo. 
 
 


