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Critérios de Avaliação 

Cursos Científico-Humanísticos e Cursos Profissionais 

Educação Física – 10º, 11º e 12º Anos 
“A necessidade de suscitar uma dinâmica de desenvolvimento do currículo real da disciplina é cada vez mais a 

questão central à qual o programa procura responder, no sentido de que possam ser criadas, em todas as escolas, 

as condições materiais e pedagógicas para que cada aluno possa usufruir dos benefícios da Educação Física. A 

conceção de Educação Física seguida neste plano curricular vem sistematizar esses benefícios, centrando-se no 

valor educativo da atividade física eclética, pedagogicamente orientada para o desenvolvimento multilateral e 

harmonioso do aluno. Esta conceção concretiza-se na apropriação das habilidades e conhecimentos, na elevação 

das capacidades do aluno e na formação das aptidões, atitudes e valores (bens de personalidade que representam 

o rendimento educativo), proporcionadas pela exploração das suas possibilidades de atividade física adequada - 

intensa, saudável, gratificante e culturalmente significativa” (Programa de EF do Ensino Secundário, p.6). 

As aprendizagens essenciais na Educação Física vêm ao encontro das competências do perfil do aluno à saída da 

escolaridade obrigatória: 

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 – conhecimento e domínio do corpo. 

 

Domínio de Aprendizagem Parâmetros 
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Conhecimentos e 

Capacidades 

ABCDEFGIHJ 

ÁREA “A” 

Atividades Físicas; 

ABCDEFGIHJ 

Observação e registo 

do desempenho 

motor 

65% 

80% 80% 

ÁREA “B” 

Aptidão Física 

GJ 

Aplicação da bateria 

de testes “Fitescola” 
15% 

ÁREA“C” 

Conhecimentos 

ABCDEFGIHJ 

 

Testes escritos e/ou 

Trabalho de pesquisa 
 

Atitudes e valores 

Capacidades 

ABCDEFGIHJ 

Pontualidade/Assiduidade 

EF Registos de 

observação direta 

 

10% 10% 10% 

Participação /Empenho 

EFGHIJ 
5% 5% 5% 
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Comportamento social 

DEF 
5% 5% 5% 

D.A.C.3 

ABCDEFGIHJ 

Fator de ponderação a 

incluir na avaliação da 

disciplina 

5% 5% 5% 

 

Observações:  

1- Nos cursos profissionais os objetivos programáticos sócio-motores das áreas de extensão da EF em cada módulo 

(objetivos 1 e 2) têm especial relevância na avaliação;  

2- Esta disciplina está incluída no currículo do curso de Técnico/a de Animação de Turismo 

3- Apenas no 10ºano. A DAC terá a ponderação de 5% sempre que a disciplina estiver englobada no projeto de turma. 

Se a disciplina não estiver incluída no projeto mantém -se a atribuição da percentagem referida ao comportamento 

social 

 
 

ALUNOS COM ATESTADO MÉDICO 

As situações especiais, devidamente justificadas por atestado médico, que inibam o aluno da prática de atividade 

física, com a duração anual, sujeitam-se aos seguintes critérios: 

 

Domínio de 

Aprendizagem 
Parâmetros Instrumentos de Avaliação 

Ponderação 

parcial total 

Conhecimentos* 

ABCDEFGIHJ 

Atividades substitutivas 

das áreas A e B e C 

Relatórios das aulas 20% 

70% 
Trabalhos escritos sobre as 

matérias e/ou 

Testes escritos e/ou 

Trabalho de pesquisa(anual) 

50% 

Atitudes e valores 

DEFGIHJ 

Pontualidade/Assiduidade 

Registos de observação 

direta 

10% 

30% Participação /Empenho 10% 

Comportamento social 10% 

D.A.C. 

ABCDEFGIHJ 
 5% 5% 

 

Caso a situação de inibição da prática de atividade física não seja anual, poderão os alunos sujeitar-se a uma 

avaliação mista: 

 - Matérias realizadas e avaliadas ou a realizar e a serem avaliadas = Ponderação de 65% 

 - Ou Conhecimentos* - Atividades substitutivas das áreas A e B e C = Ponderação de 65% 

            - Resultados dos Testes de Aptidão Física e/ou Trabalho= Ponderação de 15% 

- Atitudes e Valores – Assiduidade/Pontualidade (10%); Participação/Empenho (5%); Comportamento 

Social(5%) 

      = Ponderação de 20% 

- No 10ºano. A DAC terá a ponderação de 5% sempre que a disciplina estiver englobada no projeto de turma. Neste caso ao 

comportamento social terá a ponderação de 5 %. Se a disciplina não estiver incluída no projeto mantém -se a atribuição da 

percentagem referida no comportamento social. 
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Conhecimentos*: 

 Consiste na realização e apresentação de relatórios de todas as aulas dadas. Caso o aluno não apresente pelo 

menos 2/3 desses relatórios, realizará em alternativa um teste escrito (valorização de 20 %). 

 Consiste também na realização de Trabalhos escritos sobre as matérias abordadas, e/ou um Trabalho de 

pesquisa individual (de âmbito anual )sobre um tema a definir pelo Professor e/ou Testes escritos (valorização 

de 50 %). 

Atitudes e Valores: 

 Consiste na apreciação dos parâmetros de assiduidade e pontualidade, participação em tarefas nas aulas e 

integração grupal. 

Pressupostos a cumprir pelos alunos: 

Os alunos têm obrigatoriamente que estar presentes nas aulas, munidos dos respetivos sapatos de ténis, folhas de 

relatório, e caderno para retirar apontamentos sempre que necessário. 

Exemplos de funções que o(a) aluno(a) pode desempenhar: 

 Organização ou dirigismo 

 Arbitragem 

 Ajudas na execução de elementos técnicos gímnicos ou emitindo opinião crítica 

 Colaborar na montagem e arrumação de material, caso não existam contraindicações para o efeito 

 Conhecer e cumprir regras dos jogos desportivos coletivos 


