
 

 

 

 

 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 
EDUCAÇÃO FÍSICA – 2.º CICLO 

 
 

Tendo em conta a Reorganização Curricular, como referência fundamental para o sucesso em 

educação física consideram-se quatro áreas de avaliação específica, que representam as grandes áreas 

de extensão da educação física: A – Atividades Físicas (matérias), B – Aptidão Física, C – 

Conhecimentos e D - Domínio Atitudinal. Assim, o grupo avaliará em Educação Física quatro tipos 

de competências: 

* Competências de acção ao nível das diversas matérias das actividades físicas; 

* Competências de conhecimento relativo aos processos de elevação e manutenção da aptidão 

física e das actividades físicas; 

* Nível de aptidão física, tendo como referência o manual adotado; 

* Domínio atitudinal, tendo em consideração o comportamento, empenho (trabalho na sala de 

aula), material e pontualidade. 

 

Para cada um dos ciclos as matérias são agrupadas segundo as seguintes categorias: 

 

 2ºCiclo 

categoria A – JOGOS 
categoria B – FUT, VOL, BASQ,  

categoria C – GIN SOL, GIN AP, GIN ACR 
categoria D – ATLETISMO 

categoria E – PATINAGEM 
categoria F – DANÇA 
categoria G – OUTRAS (Orientação, caminhada, jogos tradicionais, badminton, etc.) 
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 3ºCiclo 

 

Categoria A – Futebol, Voleibol, Basquetebol e Andebol 

Categoria B – Ginástica de solo, Ginástica de aparelhos e Ginástica acrobática 

Categoria C – Atletismo 

Categoria D – patinagem 

Categoria E – Dança 

Categoria F – Raquetes 

Categoria G – Outras (Orientação, Luta, Ginástica Rítmica, etc.) 

 

QUADRO 1 – Domínio das Atividades Físicas (2º e 3º ciclo) 

Ano 5º 6º 7º 8º 9º 

Meta 3 Níveis 
Introdução 

4 Níveis  

Introdução 

5 Níveis 
Introdução 

6 Níveis 
Introdução 

6 Níveis: 

5 Introdução e  

1 Elementar 

Norma De cada um 
dos níveis de 

matérias de 

Subdomínios 
diferentes 

1 nível de uma matéria 
dos subdomínios : Jogos 

ou JDC 

1 nível de uma 
matéria do 

Subdomínio GIN 

2 níveis de 2 matérias 
dos restantes 

Subdomínios, cada um 

de Subdomínios 
diferentes 

1 nível de uma 
matéria do 

Subdomínio JDC 

1 nível de uma 
matéria do 

Subdomínio GIN 

3 níveis de 3 

matérias dos 

restantes 

Subdomínios, cada 
um de 

Subdomínios 

diferentes 

1 nível de uma 
matéria do 

Subdomínio JDC 

1 nível de uma 
matéria do 

Subdomínio GIN 

4 níveis de 4 

matérias dos 

restantes 

Subdomínios, cada 
um de 

Subdomínios 

diferentes 

2 níveis de duas 
matérias do Subdomínio 

JDC 

1 nível de uma matéria 
do Subdomínio GIN 

1 nível de uma matéria 
do Subdomínio 

DANÇA 

2 níveis de 2 matérias 
dos restantes 

Subdomínios, cada um 

de Subdomínios 

diferentes 

 

QUADRO 2 – Domínio da Aptidão Física 
 

Ano 5º 6º 7º 8º 9º 

Meta 
 

Demonstra capacidades em testes de Resistência Aeróbia e testes de Aptidão Muscular adequadas às normas da 

aptidão física representativa da Saúde, para a sua idade. 

 

Norma 

 
Encontra-se na Zona Saudável de Aptidão Física - num 

dos testes de aptidão aeróbia (vai-vêm; corrida da 

milha, marcha). 

Encontra-se na Zona Saudável de Apt idão Física  no teste de 

aptidão muscular da categoria: Força Abdominal e 

Resistência (abdominais). 

 
 

 
Encontra-se na Zona Saudável de Apt idão Física  

num dos testes de aptidão aeróbia (vai-vêm; corrida 

da milha, marcha). 

Encontra-se na Zona Saudável de Apt idão Física - 

em dois testes de aptidão muscular, um da categoria 

Força Abdominal e Resistência (abdominais) e outro 

das restantes categorias (Força Superior, Força e 

Flexibilidade do Tronco e Flexibilidade). 

 



 

 

 

 

QUADRO 3 – Domínio dos Conhecimentos 
 

Ano 2ºciclo 3ºciclo 

Meta Identifica as capacidades físicas: Resistência, Força, 

Velocidade, Flexibilidade, Agilidade e Coordenação 
(Geral), de acordo com as características do 

esforço realizado. 

Interpreta as principais adaptações do 

funcionamento do seu organismo durante a 

actividade física. 

Relaciona Aptidão Física e Saúde e identifica os 

factores associados a um estilo de vida 
saudável, nomeadamente o desenvolvimento 

das capacidades motoras, a composição 

corporal, a alimentação, o repouso, a higiene, 

afectividade e a qualidade do meio ambiente. 

Interpreta a dimensão sociocultural dos 

desportos e da actividade física na actualidade 
e ao longo dos tempos, identificando 

fenómenos associados a limitações e 
possibilidades de prática dos desportos e das 
actividades físicas, tais como: o sedentarismo e 

a evolução tecnológica, a poluição, o 
urbanismo e a industrialização, relacionando-os 

com a evolução das sociedades. 

Norma 
 

O aluno realiza trabalho de grupo e/ou prova escrita individual sobre o conteúdo dos trabalhos de 
grupo. 

 

2ºCiclo 
 

SUBDOMÍNIO – JOGOS, JDC, GIN, ATL, PAT, DANÇA, OUTRAS 

    O aluno cumpre o nível INTRODUÇÃO de QUATRO nas seguintes matérias   : 

- JOGOS 

- JOGOS  DESPORTIVOS  COLECTIVOS (JDC) 

- GINÁSTICA (Solo; Aparelhos; Rítmica) 

- ATLETISMO (ATL) 

- PATINAGEM  (PAT) 

- DANÇA (Dança; Danças Sociais; Danças Tradicionais; Aeróbica) 

- OUTRAS (Natação;badminton, Luta) 

 

 

 

 

 

 

 

DOMÍNIO – APTIDÃO FÍSICA 

 
O aluno demonstra capacidades em testes de Aptidão Aeróbia e em testes de Aptidão Muscular adequadas às 

normas da aptidão física representativa da Saúde, para a sua idade . 

 

DOMÍNIO  – CONHECIMENTOS 

 
O aluno identifica as capacidades motoras: Resistência, Força, Velocidade, Flexibilidade, Agilidade e 

Coordenação (Geral), de acordo com as características do esforço realizado, Interpretando as principais 

adaptações do funcionamento do seu organismo durante a atividade física. 



 

 

3º Ciclo 
 

DOMÍNIO – ACTIVIDADES FÍSICAS 

SUBDOMÍNIO – JDC (Futebol, Voleibol, Basquetebol e Andebol) 

 
O aluno cumpre o nível INTRODUÇÃO de duas matérias diferentes de acordo com as normas definidas no QUADRO 

2 nas seguintes: 

- Futebol 

- Voleibol 

- Basquetebol 

- Andebol 

SUBDOMÍNIO – GINÁSTICA (GIN Solo, GIN Aparelhos, GIN Rítmica 

O aluno cumpre o nível INTRODUÇÃO de uma matéria diferente de acordo com as normas definidas no quadro anterior. 

- Ginástica no Solo 

- Ginástica em Aparelhos 

- Ginástica Rítmica 
 

SUBDOMÍNIO – DANÇA 

 
O aluno cumpre o nível INTRODUÇÃO de UMA matéria diferente do subdomínio DANÇA de acordo com as normas 

definidas no QUADRO 1 nas seguintes: 

- Dança 

- Danças Sociais 

- Danças Tradicionais 

- Dança Aeróbica) 

SUBDOMÍNIO – ATLETISMO, PATINAGEM, RAQUETAS, OUTRAS (Natação, 



 

 

 

 

Escalada, Luta, Orientação, 

 

O aluno cumpre o nível INTRODUÇÃO de DUAS matérias diferentes dos subdomínios de acordo 

com as normas definidas no QUADRO 1 nas seguintes: 

- ATLETISMO 

- PATINAGEM 

- RAQUETAS 

- ORIENTAÇÃO 

- Outras 

SUBDOMÍNIO – JOGOS DESPORTIVOS COLECTIVOS, GINÁSTICA, DANÇA, ATLETISMO,  

PATINAGEM,  ORIENTAÇÃO, RAQUETES 

 
O aluno cumpre o nível ELEMENTAR de UMA matéria diferente de acordo com as normas 

definidas no QUADRO 1 nos seguintes subdomínios: 

- JOGOS  DESPORTIVOS COLECTIVOS 

- GINÁSTICA 

- DANÇA 

- ATLETISMO 

- PATINAGEM 

- ORIENTAÇÃO 

- RAQUETAS 

DOMÍNIO – ACTIVIDADES FÍSICAS 

SUBDOMÍNIO – JDC (Futebol, Voleibol, Basquetebol e Andebol) 

 

O aluno cumpre o nível INTRODUÇÃO de UMA matéria diferentes de acordo com as 
normas definidas no QUADRO 1 nas seguintes: 

- Futebol 



 

 

 

 

- Voleibol 

- Basquetebol 

- Andebol 

SUBDOMÍNIO – GINÁSTICA (GIN Solo, GIN Aparelhos, GIN Rítmica 

 

O aluno cumpre o nível INTRODUÇÃO de UMA matéria diferentes de acordo com as 
normas definidas no QUADRO 1nas seguintes: 

- Ginástica no Solo 

- Ginástica em Aparelhos 

- Ginástica Rítmica 

SUBDOMÍNIO – ATLETISMO, PATINAGEM, DANÇA, OUTRAS 

O aluno cumpre o nível INTRODUÇÃO de TRÊS matérias diferentes de acordo com as normas 
definidas no QUADRO 2 nas seguintes: 

- ATLETISMO 

- PATINAGEM 

- DANÇA (Dança; Danças Sociais; Danças Tradicionais, Dança Aeróbica) 

 



 

 

 

 

D – Domínio atitudinal – O aluno revela competências de acordo com o seguinte quadro: 

 

Empenho 

(trabalho em 

sala de aula) 

 A responsabilidade pessoal e coletiva, a cooperação e a 

solidariedade. 

 O aperfeiçoamento físico, técnico, tático, regulamentar e de 

organização nas aulas. 

 Participação ativa em todas as situações e procurando o êxito 

pessoal e do grupo. 

Comportamento 

 A ética e o espírito desportivo. 

 A consciência cívica na preservação das condições de 

realização das atividades físicas, em especial, a qualidade do 
ambiente. 

 O cumprimento do regulamento interno de Educação Física. 

 O respeito mútuo pelos colegas da turma e pelo professor da 

disciplina. 

Pontualidade 

 Hábito de pontualidade a fim de melhor potencializar o Tempo 
Útil de Prática, contribuindo desta forma para uma melhoria do 

trabalho dos companheiros e do professor (5 minutos depois do 
toque de entrada). 

Material 

 Utilização o equipamento adequado. O equipamento deverá 

incluir obrigatoriamente calçado “desportivo”, calções, 
camisola de manga curta ou comprida e/ou fato de treino (sendo 

este recomendável no Inverno). Toalha e chinelos para tomar 
banho depois das aulas. Utilização dos ténis/sapatilhas 
convenientemente limpas não devendo entrar com os mesmos 

já calçados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2º e 3º Ciclo do Ensino Básico 

 

Domínio Cognitivo (70%) 

A - Área das Actividades Físicas (50%) 

Actividades Físicas - o aluno nas matérias seleccionadas evidencia as competências definidas 

pelo DEF.  

B - Aptidão física (10%)  

 O aluno deverá encontrar-se na zona saudável de aptidão física  consoante os critérios 

definidos pelo DEF/manual adoptado. 

 

Domínio Atitudinal (30%) 

D - Domínio Atitudinal (30%) 

A avaliação neste “domínio” efetua-se com base na informação recolhida ao nível dos 

seguintes parâmetros:  

- Trabalho em sala de aula (Empenho e sentido de responsabilidade); (5%) 

- Comportamento (respeito por normas e valores); (10%) 

-Pontualidade; (5%) 

- Material. (10%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Critérios de Avaliação para os alunos dos Cursos Vocacional, CEF e PEIF  

 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 
a) A avaliação dos alunos será efetuada numa vertente formativa, ao longo do ano letivo, 

recorrendo a instrumentos de recolha de informação e numa vertente sumativa, no final de 

cada módulo, valorizando sempre a evolução do aluno; 
 

b) A Classificação atribuída, no final de cada módulo, às disciplinas de cada grupo disciplinar, 
será obtida com base nos diferentes pesos, pertencentes aos Domínios Cognitivo e 
Atitudinal; 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    
c) A informação aos Alunos e Encarregados de Educação sobre a classificação obtida nos 

testes será de acordo com a nomenclatura seguinte. 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Avaliação Intervalo/Pontos Qualitativa 

≤ 9,4 0 – 94 Insuficiente 

9,5 – 13,4 95 – 134 Suficiente 

13,5 – 16,4 135 – 164 Bom 

≥ 16,5 165 - 200 Muito Bom 

DOMINIO COGNITIVO (60%) 
 

DOMINIO ATITUDINAL (40%)  

 
 

 

TOTAL 
 

 

 

100% 

Área das 
Atividades 

físicas 

Aptidão 
Física 

Área dos 
Conhecimentos 

Pontualidade 
Comporta

mento  
Trabalho em 
sala de aula  

 
 

Material 

40% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 



 

 

 

 

ALUNOS COM ATESTADO MÉDICO PERMANENTE OU DE LONGA DURAÇÃO 

 
Estes critérios destinam-se a alunos que não possam realizar a parte prática das aulas 

de Educação Física, devido a incapacidade física temporária ou permanente, 
devidamente comprovada com atestado médico. Este deverá ser entregue ao diretor de  
turma e deverá cumprir na íntegra todos os requisitos legais exigidos para estas 
situações.  
. 

2ºe 3º Ciclo do Ensino Básico 

A - Área dos Conhecimentos (70%) 

 Conhece as principais regras definidas pelo professor e aplica-as como árbitro ou 

juiz. 

 Explicita e executa corretamente as principais regras de segurança. 

 Identifica corretamente as principais características e objetivos da matéria abordada 

 Coopera com os companheiros e com o professor incentivando e apoiando as suas 

ações. 

 Ajuda e corrige os colegas no sentido de favorecer a melhoria das suas prestações. 

 Identifica corretamente os principais gestos técnicos ou ações táticas da matéria e 

também dos materiais e equipamentos utilizados. 

 Identifica corretamente os materiais e equipamentos utilizados. 

 Demonstra saber sobre as matérias da área do conhecimento expressas nos programas 

de Educação Física 

B - Domínio Atitudinal (30%) 

A avaliação neste “domínio” efetua-se com base na informação recolhida ao nível dos 

seguintes parâmetros:  

- Trabalho em sala de aula (Empenho e sentido de responsabilidade); (10%) 

- Comportamento (respeito por normas e valores); (10%) 

- Pontualidade; (10%) 

 
NOMENCLATURA E INTERVALOS DAS PERCENTAGENS 

Intervalos de Percentagem Menção qualitativa 

0 a 19 Fraco 

20 a 49 Insuficiente 

50 a 69 Suficiente 

70 a 89 Bom 

90 a 100 Muito Bom 



 

 

 


