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DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 

ÁREA DISCIPLINAR 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Critérios de avaliação do 2º e 3º ciclos do Ensino Básico 

 

 

Área 

Disciplinar / 

Disciplina 

DOMÍNIOS 
ÁREAS 

ESPECÍFICAS 
AVALIAÇÃO PONDERAÇÃO 

EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

COGNITIVO 

Atividades 

Físicas (Matérias) 

Realiza com oportunidade e correção as ações 

Tático-técnicas das diferentes matérias.  

 

Participa ativamente em todas as tarefas 

propostas com empenho. 

 

Coopera procurando o êxito pessoal e do 

grupo. 

 

Avaliação do desempenho por observação 

direta 

 

60 % 

 

80 % 
Aptidão Física 

 

Eleva o nível funcional das capacidades 

condicionais e coordenativas gerais. 

 

Aplicação da bateria de testes Fit-escola 

 

10 % 

Conhecimentos 

 

Conhece os processos de elevação e 

manutenção da Condição Física 

 

Conhece e aplica os regulamentos das 

diferentes modalidades desportivas 

 

Domina a Língua Portuguesa ao nível da 

expressão oral / escrita e as TIC 

10 % 

Atitudes e valores 

Assiduidade 

Pontualidade 

Comportamento 

Respeito pelo outro 

Portador de equipamento desportivo 

Aplica regras de higiene e segurança 

 

20% 
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DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 

ÁREA DISCIPLINAR 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Critérios de avaliação do Curso Vocacional  

2º e 3º Ciclos 

 

Área 

Disciplinar / 

Disciplina 

DOMÍNIOS 
ÁREAS 

ESPECÍFICAS 
AVALIAÇÃO PONDERAÇÃO 

EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

COGNITIVO 

Atividades 

Físicas (Matérias) 

Realiza com oportunidade e correção as ações 

Tático-técnicas das diferentes matérias.  

 

Participa ativamente em todas as tarefas 

propostas com empenho. 

 

Coopera procurando o êxito pessoal e do 

grupo. 

 

Avaliação do desempenho por observação 

direta 

 

 50% 

 

70% 
Aptidão Física 

 

Eleva o nível funcional das capacidades 

condicionais e coordenativas gerais. 

 

Aplicação da bateria de testes Fit-escola 

 

 10% 

Conhecimentos 

 

Conhece os processos de elevação e 

manutenção da Condição Física 

 

Conhece e aplica os regulamentos das 

diferentes modalidades desportivas 

 

Domina a Língua Portuguesa ao nível da 

expressão oral / escrita e as TIC 

10% 

Atitudes e valores 

Assiduidade 

Pontualidade 

Comportamento 

Respeito pelo outro 

Portador de equipamento desportivo 

Aplica regras de higiene e segurança 

 

30% 
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 DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 

ÁREA DISCIPLINAR 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Critérios de Avaliação dos Cursos de Educação e Formação (CEF) 

 

 

 

 

 

Área Disciplinar / 

Disciplina 
DOMÍNIOS AVALIAÇÃO PONDERAÇÃO 

EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

COGNITIVO 

Atividades 

Físicas 

(Matérias) 

Realiza com oportunidade e correção as ações 

Tático-técnicas das diferentes matérias.  

 

Participa ativamente em todas as tarefas 

propostas com empenho. 

 

Coopera procurando o êxito pessoal e do grupo. 

 

Avaliação do desempenho por observação 

direta 

 

50 % 

 

70 % 
Aptidão Física 

 

Eleva o nível funcional das capacidades 

condicionais e coordenativas gerais. 

 

Aplicação da bateria de testes Fitescola 

 

10 % 

Conhecimentos 

Conhece os processos de elevação e 

manutenção da Condição Física 

 

Conhece e interpreta os regulamentos das 

diferentes modalidades 

 

Domina a Língua Portuguesa ao nível da 

expressão oral e escrita 

10 % 

Atitudes e valores 

Assiduidade 

Pontualidade 

Comportamento 

É portador de equipamento desportivo 

Aplica regras de higiene e segurança 

 

30% 
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DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 

ÁREA DISCIPLINAR 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Critérios de avaliação Ensino Secundário 

 

 

 

 

Área 

Disciplinar / 

Disciplina 

DOMÍNIOS 
ÁREAS 

ESPECÍFICAS 
AVALIAÇÃO PONDERAÇÃO 

EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

COGNITIVO 

Atividades 

Físicas (Matérias) 

Realiza com oportunidade e correção as ações 

Tático-técnicas das diferentes matérias.  

 

Participa ativamente em todas as tarefas 

propostas com empenho. 

 

Coopera procurando o êxito pessoal e do 

grupo. 

 

Avaliação do desempenho por observação 

direta 

 

70 % 

 

90 % 
Aptidão Física 

 

Eleva o nível funcional das capacidades 

condicionais e coordenativas gerais. 

 

Aplicação da bateria de testes Fit-escola 

 

10 % 

Conhecimentos 

 

Conhece os processos de elevação e 

manutenção da Condição Física 

 

Conhece e aplica os regulamentos das 

diferentes modalidades desportivas 

 

Domina a Língua Portuguesa ao nível da 

expressão oral / escrita e as TIC 

10 % 

Atitudes e valores 

Assiduidade 

Pontualidade 

Comportamento 

Respeito pelo outro 

Portador de equipamento desportivo 

Aplica regras de higiene e segurança 

 

10% 
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DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 

ÁREA DISCIPLINAR 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Critérios Gerais de Avaliação dos Cursos Profissionais 

Área 

Disciplinar / 

Disciplina 

DOMÍNIOS 

ÁREAS 

ESPECÍFICAS 

(de acordo com o 

elenco modular) 

AVALIAÇÃO PONDERAÇÃO 

EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

COGNITIVO 

Atividades 

Físicas (Matérias) 

Realiza com oportunidade e correção as ações 

Tático-técnicas das diferentes matérias.  

 

Participa ativamente em todas as tarefas 

propostas com empenho. 

 

Coopera procurando o êxito pessoal e do 

grupo. 

 

Avaliação do desempenho por observação 

direta 

 

70 % 

 

90 % 
Aptidão Física 

 

Eleva o nível funcional das capacidades 

condicionais e coordenativas gerais. 

 

Aplicação da bateria de testes Fit-escola 

 

10 % 

Conhecimentos 

 

Conhece os processos de elevação e 

manutenção da Condição Física 

 

Conhece e aplica os regulamentos das 

diferentes modalidades desportivas 

 

Domina a Língua Portuguesa ao nível da 

expressão oral / escrita e as TIC 

10 % 

Atitudes e valores 

Assiduidade 

Pontualidade 

Comportamento 

Respeito pelo outro 

Portador de equipamento desportivo 

Aplica regras de higiene e segurança 

 

10% 


