
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MELGAÇO 

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES - GRUPO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA - CURSOS PROFISSIONAIS - (ALUNOS COM ATESTADO MÉDICO) - ANO LETIVO 2019/2020  

DOMÍNIOS/ 
TEMAS  

DE 
APRENDIZAGEM 

PONDERAÇÃO
PESO (%) 

PERFIL DE APRENDIZAGENS 
TÉCNICAS/ 

INSTRUMENTOS 
DE  

AVALIAÇÃO 

Descritores de desempenho, de acordo com as aprendizagens essenciais / Níveis de desempenho 

NÍVEL 5 NÍVEL 4 NÍVEL 3 NÍVEL 2 NÍVEL 1 

18 A 20 valores 15 a 17 valores 10 a 14 valores 7 a 9 valores 0 a 6 valores 

Área dos 
Conhecimentos 

(A,B,C,D,I) 
80% 

 
- O aluno identifica/aplica 
com rigor e eficácia todas as 
regras dos vários desportos/ 
modalidades praticados; 
- O aluno utiliza/ aplica com 
rigor e eficácia a terminologia 
específica das atividades 
Físicas Desportivas (AFD). 
- O aluno conhece, relaciona e 
interpreta os conteúdos 
abordados das competências 
definidas para cada ano de 
escolaridade.  
  

- O aluno identifica/aplica 
quase na totalidade as 
regras dos vários desportos/ 
modalidades praticados; 
- O aluno utiliza/ aplica 
quase na totalidade a 
terminologia específica das 
AFD. 
- O aluno conhece, 
relaciona e interpreta, quase 
na totalidade, os conteúdos 
abordados das competências 
definidas para cada ano de 
escolaridade.   

O aluno identifica/aplica 
com algumas incorreções as 
regras dos vários desportos/ 
modalidades praticados; 
- O aluno utiliza/aplica com 
algumas incorreções a 
terminologia específica das 
AFD. 
- O aluno conhece, 
relaciona e interpreta, com 
algumas incorreções, os 
conteúdos abordados das 
competências definidas para 
cada ano de escolaridade.   

- O aluno identifica/aplica 
com muitas incorreções as 
regras dos vários desportos/ 
modalidades praticados; 
- O aluno utiliza/ aplica com 
muitas incorreções a 
terminologia específica AFD. 
- O aluno conhece, relaciona e 
interpreta, com muitas 
incorreções, os conteúdos 
abordados das competências 
definidas para cada ano de 
escolaridade.   

- O aluno não identifica/aplica 
as regras dos vários 
desportos/ modalidades 
praticados; 
- O aluno não utiliza/ aplica a 
terminologia específica das 
AFD. 
- O aluno não 
conhece/relaciona /interpreta, 
os conteúdos abordados das 
competências definidas para 
cada ano de escolaridade.   

Grelha de 
registo e/ou 
Relatório de 

aula e/ou 
Questão aula 

e/ou Trabalhos 
individuais e/ou 

fichas de 
avaliação 

Relacionamento 
pessoal; 

Desenvolvimento 
pessoal e 

autonomia  
(E,F) 

20% 

10% 

 
Revela sempre 
comportamentos adequados 
em contextos de cooperação, 
partilha, colaboração e 
competição. 
  

Revela frequentemente 
comportamentos adequados 
em contextos de 
cooperação, partilha, 
colaboração e competição.  

Revela alguns 
comportamentos adequadas 
em contextos de 
cooperação, partilha, 
colaboração e competição.  

Revela poucos 
comportamentos adequados 
em contextos de cooperação, 
partilha, colaboração e 
competição.  

Revela raramente 
comportamentos adequados 
em contextos de cooperação, 
partilha, colaboração e 
competição. Observação 

direta/Grelha de 
registo 

7% 

 
Revela sempre 
responsabilidade nas suas 
atitudes e interage com 
tolerância e compromisso. 
 

Revela frequentemente 
responsabilidade nas suas 
atitudes e na interação com 
tolerância compromisso. 

Revela algumas vezes 
responsabilidade nas suas 
atitudes e na interação com 
tolerância compromisso. 

Revela poucas vezes 
responsabilidade nas suas 
atitudes e na interação com 
tolerância compromisso. 

Não revela responsabilidade 
nas suas atitudes e na 
interação com tolerância 
compromisso. 
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• Os critérios de avaliação devem pautar-se, relativamente a cada curso, pelo perfil de desempenho à saída do curso e pelas competências a desenvolver no elenco modular. 

• Para cada módulo o docente opta pelos instrumentos que melhor se adequem às aprendizagens a avaliar. Ao avaliar as competências desenvolvidas pelos alunos, deverá ser tido em consideração os 

conhecimentos dos alunos no âmbito dos domínios e temas em avaliação, as suas capacidades na realização das atividades propostas e as suas atitudes face ao proposto. 

• O número de instrumentos de avaliação a aplicar, bem como a sua periodicidade e os correspondentes critérios de avaliação, poderão ser alvo de adaptações em função da especificidade dos planos curriculares 

de cada turma, os perfis profissionais e referenciais de formação associados às respetivas qualificações no Catálogo Nacional de Qualificações. 

• A autoavaliação é realizada ao longo da lecionação de cada módulo, numa lógica de autorregulação das aprendizagens. Será feita na base do diálogo sistemático e contínuo com os alunos através de um 

feedback útil. 

• O grau de complexidade das aprendizagens essenciais aumenta gradualmente de ano para ano. 

Nota:   ● Só são abrangidos por este regime de avaliação os alunos que se enquadrem no Artigo 15º da Lei nº 51/2012, de 5 de setembro (estatuto do aluno). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3% 

Desenvolve sempre processos 
de autorregulação das 
aprendizagens, identificando 
competências a consolidar e 
competências a adquirir como 
suporte para o 
estabelecimento de objetivos. 

Desenvolve frequentemente 
processos de autorregulação 
das aprendizagens, 
identificando competências 
a consolidar e competências 
a adquirir como suporte 
para o estabelecimento de 
objetivos. 

 
Consegue, algumas vezes, 
desenvolver processos de 
autorregulação das 
aprendizagens, revelando 
algumas dificuldades em 
identificar competências a 
consolidar e competências a 
adquirir como suporte para 
o estabelecimento de 
objetivos. 
 

Revela dificuldades em 
desenvolver processos de 
autorregulação das 
aprendizagens, tendo 
dificuldades em identificar as 
competências a consolidar e 
competências a adquirir como 
suporte para o 
estabelecimento de objetivos. 

Não demonstra vontade nem 
procura desenvolver 
processos de autorregulação 
das aprendizagens, 
demonstrando completo 
desinteresse em identificar as 
competências a consolidar e 
competências a adquirir como 
suporte para o 
estabelecimento de objetivos. 

MODALIDADE DE AVALIAÇÃO:  

AVALIAÇÃO FORMATIVA 

 

A avaliação formativa ocorre contínua e sistematicamente ao longo do ano letivo e sustentará a avaliação sumativa no 
final de cada unidade didática. Os alunos serão envolvidos no processo de avaliação através de proposta fundamentada 
para a classificação, através do preenchimento de ficha de autoavaliação, no final de cada período letivo. 

Instrumentos de avaliação: Para a concretização da avaliação sumativa serão utilizadas fichas (grelhas) de observação 
no final de cada unidade didática. Aplicação do Fitnessgram com bateria de testes de aptidão física e grelhas de registo 
contínuo da assiduidade e empenho. Aplicação de um teste de aptidão aeróbia comum a todos os alunos do Ensino 
Secundário através da participação do corta-mato. Aquisição/Compreensão de conhecimentos: Realização de Testes de 
avaliação / Trabalhos de investigação, projetos e participação nos domínios de articulação curricular. Aplicação de 
Conhecimentos: Avaliações Práticas; Hábitos de Higiene. 

 



 

A atribuição de classificações e níveis aos alunos terá por base a nomenclatura em vigor no agrupamento e os seguintes níveis de desempenho: 

2º e 3º Ciclo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÍVEL DE DESEMPENHO / PERFIL Nível Classificativo 

Aluno que revela muitas dificuldades de aprendizagem, não mostra interesse nem empenho nas atividades, 
apresenta uma assiduidade irregular e, normalmente, não  cumpre as regras de sala de aula. 1 

Aluno que revela dificuldades de aprendizagem, não atinge os objetivos / metas de aprendizagem mínimos 
propostos, mostra pouco interesse e empenho na execução das tarefas e, por vezes, não cumpre as regras 

de sala de aula. 
2 

Aluno que atinge os objetivos / metas de aprendizagem mínimos propostos, mostra algum interesse e 
empenho no trabalho, participando nas atividades propostas, e que, normalmente, apresenta um 

comportamento adequado na sala de aula. 
3 

Aluno que atinge os objetivos / metas de aprendizagem propostos, demonstra capacidade criativa e espírito 
de iniciativa e mantém um comportamento adequado dentro da sala de aula. 4 

Aluno com excelente desempenho, que atinge os objetivos / metas de aprendizagem propostos, demonstra 
grandes aptidões na área e bastante criatividade, participa ativamente nas tarefas propostas e mantém um 

comportamento adequado em sala de aula. 
5 

Instrumentos de avaliação 

Trabalhos práticos/fichas de trabalho/fichas de avaliação, dossiers temáticos/caderno,  autoavaliação. 

Menções nos elementos de avaliação 

Menção qualitativa Não 
satisfaz Satisfaz Satisfaz bastante Excelente 

Níveis (de 0 a 5) 1 - 2 3 4 5 

Escala percentual 0 – 49% 50 – 69 % 70 – 89% 90 – 100% 



Secundário: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÍVEL DE DESEMPENHO / PERFIL  Nível Classificativo 

Aluno que revela muitas dificuldades de aprendizagem, não mostra interesse nem empenho nas atividades, 
apresenta uma assiduidade irregular e, normalmente, não  cumpre as regras de sala de aula. 0 - 6,4 

Aluno que revela dificuldades de aprendizagem, não atinge os objetivos / metas de aprendizagem mínimos 
propostos, mostra pouco interesse e empenho na execução das tarefas e, por vezes, não cumpre as regras 

de sala de aula. 
6,5 - 9,4 

Aluno que atinge os objetivos / metas de aprendizagem mínimos propostos, mostra algum interesse e 
empenho no trabalho, participando nas atividades propostas, e que, normalmente, apresenta um 

comportamento adequado na sala de aula. 
9,5 – 13,4 

Aluno que atinge os objetivos / metas de aprendizagem propostos, demonstra capacidade criativa e espírito 
de iniciativa e mantém um comportamento adequado dentro da sala de aula. 13,5 – 17,4 

Aluno com excelente desempenho, que atinge os objetivos / metas de aprendizagem propostos, demonstra 
grandes aptidões na área e bastante criatividade, participa ativamente nas tarefas propostas e mantém um 

comportamento adequado em sala de aula. 
13,5 – 17,4 

Instrumentos de avaliação 

Trabalhos práticos/fichas de trabalho/fichas de avaliação, dossiers temáticos/caderno,  autoavaliação. 

Menções nos elementos de avaliação 

Menção qualitativa Fraco Não 
satisfaz 

Satisfaz Satisfaz bastante Excelente 

Níveis (de 0 a 5) 0 - 6,4 6,5 - 9,4 9,5 – 13,4 13,5 – 17,4 13,5 – 17,4 

Escala percentual  0 – 49% 50 – 69 % 70 – 89% 90 – 100% 



 

 

 

 

Tendo em vista a uniformização da avaliação de final de período, no que respeita à formalização da avaliação sumativa, em cada período será determinada uma classificação, designada de 
classificação do período (C1P, C2P e C3P), que resulta da aplicação dos critérios gerais e específicos de avaliação às classificações obtidas pelo aluno nos diferentes instrumentos/indicadores de 
avaliação. A classificação final do 1º período (CF1) obtém-se a partir da classificação do período (C1P): 

  CF1  C1P≈   
 

A classificação final do 2º período (CF2) é determinada a partir da média aritmética das classificações do 1º e 2º períodos acrescida de 10% do progresso do aluno, se CF2 for superior a CF1 
(diferença entre as classificações do 2º e 1º períodos).  

   

C1P C2PCF2  (C2P C1P) 0,10
2
+

≈ + − ×
  

 

A classificação final do 3º período (CF3) é determinada a partir da média aritmética das classificações do 1º, 2º e 3º períodos acrescida de 25% do progresso do aluno, se CF3 for superior a CF1 
(diferença entre as classificações do 3º e 1º períodos).  

   

C1P C2P C3PCF3  (C3P C1P) 0,25
3

+ +
≈ + − ×

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Análise do Aproveitamento 

 

 

Menções a Usar na Análise Quantitativa do Aproveitamento 

 

Percentagem de Sucesso Menção 

100% Excelente 

> 95% Bom 

> 85% Satisfatório 

> 70% Pouco Satisfatório 

> 50% Não Satisfatório 

< 50% Fraco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Menções a Usar na Análise Qualitativa do Aproveitamento  

  

Ensino Básico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ensino Secundário: 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Média da Disciplina Menção 

≥ 4,5 Excelente 

< 4,5 Satisfaz Bastante 

< 4 Satisfaz 

< 3 Não Satisfaz 

Média da Disciplina Menção 

≥ 17,5 Excelente 

≥ 13,5 Satisfaz Bastante 

≥ 9,5 Satisfaz 

< 9,5 Não Satisfaz 

< 7 Fraco 



 
Ensino Básico e Secundário: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ensino Básico e Secundário com Atestado Médico: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁREAS DE EXTENSÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA: 
 

ÁREAS DE COMPETÊNCIA PONDERAÇÃO 

ATIVIDADES FÍSICAS E APTIDÃO FÍSICA: (Aplicação de 
Conhecimentos) 

 

(C,D,E,F,J,G) 60% 

CONNHECIMENTOS: (Aquisição/Compreensão de 
conhecimentos) 

 

(A,B,C,D,I) 10% 

ATITUDES: (Relacionamento pessoal; 

Desenvolvimento pessoal e autonomia) 

 

(E,F) 30% 

ÁREAS DE EXTENSÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA: 
 

ÁREAS DE COMPETÊNCIA PONDERAÇÃO 

CONNHECIMENTOS: (Aquisição/Compreensão de 
conhecimentos) 

 

(A,B,C,D,I) 70% 

ATITUDES: (Relacionamento pessoal; 

Desenvolvimento pessoal e autonomia) 

 

(E,F) 30% 



 
 
 
 
 
Ensino Profissional: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ensino Profissional com Atestado Médico: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁREAS DE EXTENSÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA: 
 

ÁREAS DE COMPETÊNCIA PONDERAÇÃO 

ATIVIDADES FÍSICAS E APTIDÃO FÍSICA: (Aplicação de 
Conhecimentos) 

 

(C,D,E,F,J,G) 70% 

CONNHECIMENTOS: (Aquisição/Compreensão de 
conhecimentos) 

 

(A,B,C,D,I) 10% 

ATITUDES: (Relacionamento pessoal; 

Desenvolvimento pessoal e autonomia) 

 

(E,F) 20% 

ÁREAS DE EXTENSÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA: 
 

ÁREAS DE COMPETÊNCIA PONDERAÇÃO 

CONNHECIMENTOS: (Aquisição/Compreensão de 
conhecimentos) 

 

(A,B,C,D,I) 70% 

ATITUDES: (Relacionamento pessoal; 

Desenvolvimento pessoal e autonomia) 

 

(E,F) 20% 



 
 
 
 

ÁREAS DE EXTENSÃO DA EDUCAÇÃO 
FÍSICA: 

 
2º E 3º CICLO SECUNDÁRIO 

ATIVIDADES FÍSICAS E APTIDÃO FÍSICA: 
(Aplicação de Conhecimentos) 

 

2º  3º Ciclo: 

 

A demonstração de competência manifesta-se através da consecução dos 
objetivos definidos para cada matéria, estruturados em três níveis de 
especificação e complexidade das aprendizagens: Introdução (I), 
Elementar (E) e Avançado (A). Para o cumprimento de cada um destes 
níveis o aluno deve demonstrar em simultâneo desempenhos, 
conhecimentos e atitudes representativos do nível considerado. 

 

Apresenta valores na Zona Saudável da Aptidão Física na Bateria de 
Testes Fitnessgram. 

 

Avaliações Práticas; Hábitos de Higiene. 

 

Secundário: 

 

A demonstração de competência manifesta-se através da consecução 
dos objetivos definidos para cada matéria, estruturados em três níveis 
de especificação e complexidade das aprendizagens: Introdução (I), 
Elementar (E) e Avançado (A). Para o cumprimento de cada um destes 
níveis o aluno deve demonstrar em simultâneo desempenhos, 
conhecimentos e atitudes representativos do nível considerado. 

 

Apresenta valores na Zona Saudável da Aptidão Física na Bateria de 
Testes Fitnessgram. 

 

Avaliações Práticas; Hábitos de Higiene. 

 
ÁREAS DE EXTENSÃO DA EDUCAÇÃO 

FÍSICA: 

 

2º E 3º CICLO SECUNDÁRIO 

CONNHECIMENTOS: 
(Aquisição/Compreensão de 

conhecimentos) 

 

2º ciclo: 

Analisar e interpretar a realização das atividades físicas selecionadas, 
utilizando os conhecimentos sobre técnica, organização e participação, 
ética desportiva, etc.  

 

Conhecer os processos fundamentais das adaptações morfológicas, 
funcionais e psicológicas, que lhe permitem compreender os diversos 
fatores da aptidão física. 

  

 Testes de avaliação /Relatórios/Trabalhos. 

 

Secundário: 

Analisar e interpretar a realização das atividades físicas selecionadas, 
utilizando os conhecimentos sobre técnica, organização e participação, 
ética desportiva, etc. 

 

Interpretar crítica e corretamente os acontecimentos no universo das 
atividades físicas, analisando a sua prática e respetivas condições 
como fatores de elevação cultural dos praticantes e da comunidade em 
geral. 

 

Identificar e interpretar fatores limitativos das possibilidades de prática 
das atividades físicas e da aptidão física e da saúde das populações. 



3º ciclo: 

Analisar e interpretar a realização das atividades físicas selecionadas, 
utilizando os conhecimentos sobre técnica, organização e participação, 
ética desportiva, etc.  

 

Compreender as atividades físicas e as condições da sua prática e 
aperfeiçoamento como elementos de elevação cultural dos praticantes e 
da comunidade em geral, interpretando crítica e corretamente os 
acontecimentos na esfera da Cultura Física. 

 

Identificar e interpretar os fenómenos da industrialização, urbanismo e 
poluição como fatores limitativos da aptidão física das populações e das 
possibilidades de prática das modalidades da cultura física.  

 

Cumpre e respeita normas, orientações prazos de elaboração de trabalhos 
estabelecidas e acordadas, efetuando a tarefa proposta, evidenciando 
pesquisa e tratamento satisfatórios de informação. 

 

 Testes de avaliação /Relatórios/Trabalhos. 

 

Cumpre e respeita normas, orientações prazos de elaboração de 
trabalhos estabelecidas e acordadas, efetuando a tarefa proposta, 
evidenciando pesquisa e tratamento satisfatórios de informação. 

 

Testes de avaliação /Relatórios/Trabalhos. 

 

ÁREAS DE EXTENSÃO DA EDUCAÇÃO 
FÍSICA: 

 

2º E 3º CICLO SECUNDÁRIO 

ATITUDES: (Relacionamento pessoal; 

Desenvolvimento pessoal e autonomia) 

 

2º ciclo: 

Participar ativamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal e o 
do grupo: 

Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros, quer 
no papel de parceiros quer no de adversários. 

Aceitar o apoio dos companheiros nos esforços de aperfeiçoamento 
próprio, bem como as opções do(s) outro(s) e as dificuldades reveladas 
por ele(s). 

Cooperar nas situações de aprendizagem e de organização, escolhendo 
as ações favoráveis ao êxito, segurança e bom ambiente relacional, na 
atividade da turma. 

Conhecer e aplicar cuidados higiénicos, bem como as regras de 
segurança pessoal e dos companheiros, e de preservação dos recursos 

Secundário: 

Participar ativamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal 
e o do grupo:  

Relacionando-se com cordialidade e respeito pelos seus 
companheiros, quer no papel de parceiros quer no de adversários; 

Aceitando o apoio dos companheiros nos esforços de aperfeiçoamento 
próprio, bem como as opções do(s) outro(s) e as dificuldades reveladas 
por ele(s);  

Interessando-se e apoiando os esforços dos companheiros com 
oportunidade, promovendo a entreajuda para favorecer o 
aperfeiçoamento e satisfação própria e do(s) outro(s); 

Cooperando nas situações de aprendizagem e de organização, 
escolhendo as ações favoráveis ao êxito, segurança e bom ambiente 



materiais. 

 

3º ciclo: 

Participar ativamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal e o 
do grupo: 

Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros, quer 
no papel de parceiros quer no de adversários; 

Aceitar o apoio dos companheiros nos esforços de aperfeiçoamento 
próprio, bem como as opções do(s) outro(s) e as dificuldades reveladas 
por ele(s); 

Interessar-se e apoiar os esforços dos companheiros com oportunidade, 
promovendo a entreajuda para favorecer o aperfeiçoamento e satisfação 
própria e do(s) outro(s); 

Cooperar nas situações de aprendizagem e de organização, escolhendo 
as ações favoráveis ao êxito, segurança e bom ambiente relacional, na 
atividade da turma; 

Apresentar iniciativas e propostas pessoais de desenvolvimento da 
atividade individual e do grupo, considerando também as que são 
apresentadas pelos companheiros com interesse e objetividade; 

Assumir compromissos e responsabilidades de organização e preparação 
das atividades individuais e ou de grupo, cumprindo com empenho e brio 
as tarefas inerentes; 

Conhecer e interpretar fatores de saúde e risco associados à prática das 
atividades físicas e aplicar regras de higiene e de segurança. 

 

relacional na atividade da turma;  

Apresentando iniciativas e propostas pessoais de desenvolvimento da 
atividade individual e do grupo, considerando as que são apresentadas 
pelos companheiros com interesse e objetividade; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ÁREAS DE COMPETÊNCIA DESCRITORES OPERATIVOS 

A) LINGUAGENS E TEXTOS 

Utiliza diferentes linguagens e símbolos, aplicando-os aos diferentes contextos de comunicação. 

Comunica conhecimentos (oralmente ou por escrito), utilizando linguagens específicas de 
diferentes áreas do saber cultural, científico, artístico, físico e tecnológico. 

Domina capacidades nucleares de compreensão e de expressão. 

B) INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
Valida e mobiliza informação. 

Transforma a informação em conhecimento. 

Colabora em diferentes contextos comunicativos. 

C) RACIOCÍNIO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 
Interpreta, planeia e conduz pesquisas. 

Gere projetos e toma decisões para resolver problemas. 

Constrói produtos e conhecimento. 

D) PENSAMENTO CRÍTICO E PENSAMENTO CRIATIVO 

Pensa, observa, analisa, argumenta e cria. 

Convoca diferentes conhecimentos (matriz científica e humanista) com vista à tomada de posição 
fundamentada. 

Prevê e avalia o impacto das suas atitudes/decisões. 

E) SABER CIENTÍFICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO 

Compreende processos e fenómenos científicos e tecnológicos. 

Articula saberes e conhecimentos para compreender a realidade e propor resolução de 
problemas. 

Manipula e manuseia materiais e instrumentos diversificados utilizados em atividades 
práticas/laboratoriais. 

Recorre às TIC para a realização de trabalhos que impliquem pesquisa, seleção, tratamento e 
mobilização da informação. 

F) DESENVOLVIMENTO PESSOAL E AUTONOMIA 

Relaciona conhecimentos, emoções e comportamentos. 

Consolida e aprofunda competências. 

Persiste e empenha-se na realização do trabalho e do estudo, bem como na superação das 
dificuldades. 

Realiza as tarefas, na sala de aula e em casa, participando nas atividades de enriquecimento do 
currículo. 

É responsável e autónomo. 

Cumpre os deveres escolares de assiduidade e de pontualidade, de material escolar. 

Adquire/desenvolve hábitos de estudo e métodos de trabalho. 



Autoavalia-se. 

G) BEM-ESTAR, SAÚDE E AMBIENTE 
Adota comportamentos que promovem a saúde, o bem-estar e o respeito pelo ambiente. 

Manifesta consciência e responsabilidade ambiental e social. 

Respeita as regras de conservação/limpeza dos espaços e materiais escolares. 

H) SENSIBILIDADE ESTÉTICA E ARTÍSTICA 

Reconhece as especificidades e as intencionalidades das diferentes manifestações culturais. 

Experimenta e aprecia as diferentes manifestações culturais. 

Valoriza o papel das várias formas de expressão artística e do património material e imaterial na 
vida e na cultura das comunidades. 

I) RELACIONAMENTO INTERPESSOAL 

Coopera, interage e partilha. 

Participa na elaboração e exposição dos trabalhos de grupo. 

Respeita as regras de conduta de respeito pelo outro, de cooperação com os colegas, 
professores e funcionários. 

J) CONSCIÊNCIA E DOMÍNIO DO CORPO 

Realiza atividades motoras, locomotoras, não locomotoras e manipulativas. 

Domina a capacidade percetivo-motora. 

Tem consciência de si próprio a nível emocional, cognitivo, psicossocial, estético e moral por 
forma a estabelecer consigo próprio e com os outros uma relação harmoniosa e salutar. 
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CURSO PROFISSIONAL – TÉCNICO/A DE ELETRÓNICA, 
AUTOMAÇÃO E COMPUTADORES  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Componente Técnica: 

 
 
 

 
 

 
 
 

 Sistemas Digitais 

 Tecnologias Aplicadas 

 Sistemas Operativos                     

 Introdução ao Hardware 
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Instrumentos de Avaliação Indicadores de Desempenho Pontuação 

 

C
o

n
h

e
c
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e

n
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s
, 

C
a

p
a

c
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a
d

e
s
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ti
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d
e
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Aquisição de 
conhecimentos 
(Testes 
escritos/Avaliações 
práticas/Relatórios). 

- Média de testes/avaliações práticas/ Relatórios/ 
empenho nas tarefas realizadas. 

120 

Trabalhos Práticos 
individuais/em grupo 

- Realiza as atividades propostas, colaborando 
com os colegas sempre que necessário. 
 

20 

Participação/Interven
-ção nas aulas. 

- Participa de forma ordeira e respeita as regras de 
intervenção. Relaciona-se de forma respeitosa e 
educada com todos os membros da comunidade 
educativa. 

10 

Compreensão/Conhe
-cimento e utilização  
do vocabulário 
específico. 

- Utiliza de forma correta a língua Portuguesa e o 
vocabulário técnico. 

10 

Responsabilidade; 
comportamento; 
Empenho 

- Assume e cumpre os seus deveres e tarefas de 
aprendente. Adota posturas e atitudes que 
contribuem para o bom funcionamento das 
atividades letivas e não letivas.  

15 
 

Operar os 
equipamentos 
disponíveis nas aulas 
práticas 
 

- Conhece as normas de higiene e segurança no 
trabalho. 
- Têm respeito pelo material específico  da sala de 
aula. 
- Utiliza os procedimentos corretos no 
manuseamento dos equipamentos. 
- Participa na limpeza e manutenção dos 
equipamentos   
 

10 

Autonomia 
- É organizado, procura fontes de informação e 
conhecimento, indo ao encontro dos seus 
objetivos. 

15 

Pontuação total das UFCD’S aplicadas as percentagens dos domínios 200 

A média dos testes é calculada: 60:20 x nota do teste 
Resultado final do Módulo em valores (0 a 20) 
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Modalidades Individuais / Coletivas  

Desporto / Animação e Lazer 
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 Componente Técnica  

 

Domínios Parâmetros Indicadores de Desempenho Pontuação 

 

C
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e 
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cí
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a 
80

%
 - 

16
0 

po
nt

os
 Área das 

Atividades 

Físicas 

(C,D,E,F,J) 

 
 - A demonstração de competência manifesta-se 
através da consecução dos objetivos definidos para 
cada matéria, estruturados em três níveis de 
especificação e complexidade das aprendizagens: 
introdução (I), elementar (E) e avançado (A). Para o 
cumprimento de cada um destes níveis o aluno deve 
demonstrar em simultâneo desempenhos, 
conhecimentos e atitudes representativos do nível 
considerado. 
 

140 

Área dos 

Conhecimentos 

(A,B,C,D,I) 

Cumpre e respeita normas, orientações prazos de 
elaboração de trabalhos estabelecidas e acordadas, 
efetuando a tarefa proposta, evidenciando pesquisa e 
tratamento satisfatórios de informação 

20 

 

C
om

po
ne

nt
e 

Tr
an

sv
er

sa
l 2

0%
 - 

40
 p
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Relacionamento 
pessoal; 

Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

(E,F) 

Revela sempre comportamentos adequados em 
contextos de cooperação, partilha, colaboração e 
competição. 

20 

Revela sempre responsabilidade nas suas atitudes e 
interage com tolerância e compromisso. 14 

Desenvolve sempre processos de autorregulação das 
aprendizagens, identificando competências a 
consolidar e competências a adquirir como suporte 
para o estabelecimento de objetivos. 

6 

Pontuação total das UFCD’S aplicadas as percentagens dos domínios 200 
A média dos testes é calculada: 70:20 x nota do teste 
Resultado final do Módulo em valores (0 a 20) 

 
 

 



                                                                                                   AGRUPAMENTO DE ESCOLAS E MELGAÇO 
DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES - GRUPO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA – CURSOS PROFISSIONAIS - ANO LETIVO 2019/2020 

 

DOMÍNIOS/ 
TEMAS  

DE 
APRENDIZAGEM 

PONDERAÇÃO
PESO (%) 

PERFIL DE APRENDIZAGENS 
TÉCNICAS/ 

INSTRUMENTOS 
DE  

AVALIAÇÃO 

Descritores de desempenho, de acordo com as aprendizagens essenciais / Níveis de desempenho 

NÍVEL 5 NÍVEL 4 NÍVEL 3 NÍVEL 2 NÍVEL 1 
17,5 A 20 valores 13,5 a 17,4 valores 9,5 a 13,4 valores 6,5 a 9,4 valores 0 a 6,4 valores 

Área das 
Atividades 

Físicas 
(C,D,E,F,J) 

60% 

- O aluno revela um nível de 
desempenho muito bom na 
realização das habilidades 
motoras nos domínios de 
natureza técnica/tática. 

O aluno revela um bom 
nível de desempenho na 
realização das habilidades 
motoras nos domínios de 
natureza técnica/tática. 

O aluno revela um nível de 
desempenho razoável na 
realização das habilidades 
motoras nos domínios de 
natureza técnica/tática 

O aluno revela dificuldades na 
realização das habilidades 
motoras nos domínios de 
natureza técnica/tática 

O aluno revela muitas 
dificuldades ou não realiza as 
habilidades motoras nos 
domínios de natureza 
técnica/tática 

Observação 
direta/Grelha de 

registo 

Área da 
Aptidão Física  

(J,G) 
10% 

- O aluno encontra-se na zona 
saudável nos 5 testes da aptidão 
física. 

O aluno encontra-se na zona 
saudável em 4 dos 5 testes 
da aptidão física. 

O aluno encontra-se na zona 
saudável em 3 dos 5 testes da 
aptidão física. 

O aluno encontra-se na zona 
saudável em 2 dos 5 testes da 
aptidão física. 

O aluno encontra-se na zona 
saudável em 1 dos 5 testes da 
aptidão física. 

Bateria de testes 
do Fitnessgram 

Área dos 
Conhecimentos 

(A,B,C,D,I) 
10% 

- O aluno identifica/aplica com 
rigor e eficácia todas as regras 
dos vários desportos/ 
modalidades praticados; 
- O aluno utiliza/ aplica com 
rigor e eficácia a terminologia 
específica das atividades Físicas 
Desportivas (AFD). 
- O aluno conhece, relaciona e 
interpreta os conteúdos 
abordados das competências 
definidas para cada ano de 
escolaridade.   

- O aluno identifica/aplica a 
maioria das regras dos 
vários desportos/ 
modalidades praticados; 
- O aluno utiliza/ aplica 
quase na totalidade a 
terminologia específica das 
AFD. 
- O aluno conhece, relaciona 
e interpreta, quase na 
totalidade, os conteúdos 
abordados das competências 
definidas para cada ano de 
escolaridade.   

O aluno identifica/aplica 
algumas das regras dos vários 
desportos/ modalidades 
praticados; 
- O aluno utiliza/aplica com 
algumas incorreções a 
terminologia específica das 
AFD. 
- O aluno conhece, relaciona e 
interpreta, com algumas 
incorreções, os conteúdos 
abordados das competências 
definidas para cada ano de 
escolaridade.   

- O aluno identifica/aplica 
com incorreções as regras dos 
vários desportos/ modalidades 
praticados; 
- O aluno utiliza/ aplica com 
muitas incorreções a 
terminologia específica AFD. 
- O aluno conhece, relaciona e 
interpreta, com muitas 
incorreções, os conteúdos 
abordados das competências 
definidas para cada ano de 
escolaridade.   

- O aluno não 
identifica/aplica as regras dos 
vários desportos/ 
modalidades praticados; 
- O aluno não utiliza/ aplica a 
terminologia específica das 
AFD. 
- O aluno não 
conhece/relaciona /interpreta, 
os conteúdos abordados das 
competências definidas para 
cada ano de escolaridade.   

Questão aula 
e/ou Trabalhos 
individuais e/ou 

grupo e/ou 
fichas de 
avaliação 
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• Os critérios de avaliação devem pautar-se, relativamente a cada curso, pelo perfil de desempenho à saída do curso e pelas competências a desenvolver no elenco modular. 

• Para cada módulo o docente opta pelos instrumentos que melhor se adequem às aprendizagens a avaliar e os pesos a atribuir serão diferentes, dependendo da especificidade do módulo abordado (se é da área das 

atividades físicas, da área da aptidão física ou da área dos conhecimentos). Ao avaliar as competências desenvolvidas pelos alunos, deverá ser tido em consideração os conhecimentos dos alunos no âmbito dos 

domínios e temas em avaliação, as suas capacidades na realização das atividades propostas e as suas atitudes face ao proposto. 

• O número de instrumentos de avaliação a aplicar, bem como a sua periodicidade e os correspondentes critérios de avaliação, poderão ser alvo de adaptações em função da especificidade dos planos curriculares de 

cada turma, os perfis profissionais e referenciais de formação associados às respetivas qualificações no Catálogo Nacional de Qualificações. 

• A autoavaliação é realizada ao longo da lecionação de cada módulo, numa lógica de autorregulação das aprendizagens. Será feita na base do diálogo sistemático e contínuo com os alunos através de um feedback 

útil. 

• O grau de complexidade das aprendizagens essenciais aumenta gradualmente de ano para ano. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Relacionament
o pessoal; 

Desenvolvimen
to pessoal e 
autonomia  

(E,F) 

20% 

10% 

Revela sempre comportamentos 
adequados em contextos de 
cooperação, partilha, 
colaboração e competição.  

Revela frequentemente 
comportamentos adequados 
em contextos de 
cooperação, partilha, 
colaboração e competição.  

Revela alguns 
comportamentos adequadas 
em contextos de cooperação, 
partilha, colaboração e 
competição.  

Revela poucos 
comportamentos adequados 
em contextos de cooperação, 
partilha, colaboração e 
competição.  

Revela raramente 
comportamentos adequados 
em contextos de cooperação, 
partilha, colaboração e 
competição. 

Observação 
direta/Grelha de 

registo 

7% 
Revela sempre responsabilidade 
nas suas atitudes e interage com 
tolerância e compromisso. 

Revela frequentemente 
responsabilidade nas suas 
atitudes e na interação com 
tolerância compromisso. 

Revela algumas vezes 
responsabilidade nas suas 
atitudes e na interação com 
tolerância compromisso. 

Revela poucas vezes 
responsabilidade nas suas 
atitudes e na interação com 
tolerância compromisso. 

Não revela responsabilidade 
nas suas atitudes e na 
interação com tolerância 
compromisso. 

3% 

Desenvolve sempre processos 
de autorregulação das 
aprendizagens, identificando 
competências a consolidar e 
competências a adquirir como 
suporte para o estabelecimento 
de objetivos. 

Desenvolve frequentemente 
processos de autorregulação 
das aprendizagens, 
identificando competências 
a consolidar e competências 
a adquirir como suporte 
para o estabelecimento de 
objetivos. 

Consegue, algumas vezes, 
desenvolver processos de 
autorregulação das 
aprendizagens, revelando 
algumas dificuldades em 
identificar competências a 
consolidar e competências a 
adquirir como suporte para o 
estabelecimento de objetivos. 

Revela dificuldades em 
desenvolver processos de 
autorregulação das 
aprendizagens, tendo 
dificuldades em identificar as 
competências a consolidar e 
competências a adquirir como 
suporte para o 
estabelecimento de objetivos. 

Não demonstra vontade nem 
procura desenvolver 
processos de autorregulação 
das aprendizagens, 
demonstrando completo 
desinteresse em identificar as 
competências a consolidar e 
competências a adquirir 
como suporte para o 
estabelecimento de objetivos. 

MODALIDADE DE AVALIAÇÃO: AVALIAÇÃO FORMATIVA 

A avaliação formativa ocorre contínua e sistematicamente ao longo do ano letivo e sustentará a avaliação sumativa no final de cada 
unidade didática. Os alunos serão envolvidos no processo de avaliação através de proposta fundamentada para a classificação, 
através do preenchimento de ficha de autoavaliação, no final de cada período letivo. 

Instrumentos de avaliação: Para a concretização da avaliação sumativa serão utilizadas fichas (grelhas) de observação no final de 
cada unidade didática. Aplicação do Fitnessgram com bateria de testes de aptidão física e grelhas de registo contínuo da assiduidade e 
empenho. Aplicação de um teste de aptidão aeróbia comum a todos os alunos do Ensino Secundário através da participação do corta-
mato. Aquisição/Compreensão de conhecimentos: Realização de Testes de avaliação / Trabalhos de investigação, projetos e 
participação nos domínios de articulação curricular. Aplicação de Conhecimentos: Avaliações Práticas; Hábitos de Higiene. 

 



 

 

A atribuição de classificações e níveis aos alunos terá por base a nomenclatura em vigor no agrupamento e os seguintes níveis de desempenho: 

2º e 3º Ciclo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÍVEL DE DESEMPENHO / PERFIL Nível Classificativo 

Aluno que revela muitas dificuldades de aprendizagem, não mostra interesse nem empenho nas atividades, 
apresenta uma assiduidade irregular e, normalmente, não  cumpre as regras de sala de aula. 1 

Aluno que revela dificuldades de aprendizagem, não atinge os objetivos / metas de aprendizagem mínimos 
propostos, mostra pouco interesse e empenho na execução das tarefas e, por vezes, não cumpre as regras 

de sala de aula. 
2 

Aluno que atinge os objetivos / metas de aprendizagem mínimos propostos, mostra algum interesse e 
empenho no trabalho, participando nas atividades propostas, e que, normalmente, apresenta um 

comportamento adequado na sala de aula. 
3 

Aluno que atinge os objetivos / metas de aprendizagem propostos, demonstra capacidade criativa e espírito 
de iniciativa e mantém um comportamento adequado dentro da sala de aula. 4 

Aluno com excelente desempenho, que atinge os objetivos / metas de aprendizagem propostos, demonstra 
grandes aptidões na área e bastante criatividade, participa ativamente nas tarefas propostas e mantém um 

comportamento adequado em sala de aula. 
5 

Instrumentos de avaliação 

Trabalhos práticos/fichas de trabalho/fichas de avaliação, dossiers temáticos/caderno,  autoavaliação. 

Menções nos elementos de avaliação 

Menção qualitativa Não 
satisfaz Satisfaz Satisfaz bastante Excelente 

Níveis (de 0 a 5) 1 - 2 3 4 5 

Escala percentual 0 – 49% 50 – 69 % 70 – 89% 90 – 100% 



 

 

Secundário: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÍVEL DE DESEMPENHO / PERFIL  Nível Classificativo 

Aluno que revela muitas dificuldades de aprendizagem, não mostra interesse nem empenho nas atividades, 
apresenta uma assiduidade irregular e, normalmente, não  cumpre as regras de sala de aula. 0 - 6,4 

Aluno que revela dificuldades de aprendizagem, não atinge os objetivos / metas de aprendizagem mínimos 
propostos, mostra pouco interesse e empenho na execução das tarefas e, por vezes, não cumpre as regras 

de sala de aula. 
6,5 - 9,4 

Aluno que atinge os objetivos / metas de aprendizagem mínimos propostos, mostra algum interesse e 
empenho no trabalho, participando nas atividades propostas, e que, normalmente, apresenta um 

comportamento adequado na sala de aula. 
9,5 – 13,4 

Aluno que atinge os objetivos / metas de aprendizagem propostos, demonstra capacidade criativa e espírito 
de iniciativa e mantém um comportamento adequado dentro da sala de aula. 13,5 – 17,4 

Aluno com excelente desempenho, que atinge os objetivos / metas de aprendizagem propostos, demonstra 
grandes aptidões na área e bastante criatividade, participa ativamente nas tarefas propostas e mantém um 

comportamento adequado em sala de aula. 
13,5 – 17,4 

Instrumentos de avaliação 

Trabalhos práticos/fichas de trabalho/fichas de avaliação, dossiers temáticos/caderno,  autoavaliação. 

Menções nos elementos de avaliação 

Menção qualitativa Fraco Não 
satisfaz 

Satisfaz Satisfaz bastante Excelente 

Níveis (de 0 a 5) 0 - 6,4 6,5 - 9,4 9,5 – 13,4 13,5 – 17,4 13,5 – 17,4 

Escala percentual  0 – 49% 50 – 69 % 70 – 89% 90 – 100% 



 

 

 

 

 

 

Tendo em vista a uniformização da avaliação de final de período, no que respeita à formalização da avaliação sumativa, em cada período será determinada uma classificação, designada de 
classificação do período (C1P, C2P e C3P), que resulta da aplicação dos critérios gerais e específicos de avaliação às classificações obtidas pelo aluno nos diferentes instrumentos/indicadores de 
avaliação. A classificação final do 1º período (CF1) obtém-se a partir da classificação do período (C1P): 

  CF1  C1P≈   
 

A classificação final do 2º período (CF2) é determinada a partir da média aritmética das classificações do 1º e 2º períodos acrescida de 10% do progresso do aluno, se CF2 for superior a CF1 
(diferença entre as classificações do 2º e 1º períodos).  

   

C1P C2PCF2  (C2P C1P) 0,10
2
+

≈ + − ×
  

 

A classificação final do 3º período (CF3) é determinada a partir da média aritmética das classificações do 1º, 2º e 3º períodos acrescida de 25% do progresso do aluno, se CF3 for superior a CF1 
(diferença entre as classificações do 3º e 1º períodos).  

   

C1P C2P C3PCF3  (C3P C1P) 0,25
3

+ +
≈ + − ×

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Análise do Aproveitamento 

 

 

Menções a Usar na Análise Quantitativa do Aproveitamento 

 

Percentagem de Sucesso Menção 

100% Excelente 

> 95% Bom 

> 85% Satisfatório 

> 70% Pouco Satisfatório 

> 50% Não Satisfatório 

< 50% Fraco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Menções a Usar na Análise Qualitativa do Aproveitamento  

  

Ensino Básico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ensino Secundário: 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Média da Disciplina Menção 

≥ 4,5 Excelente 

< 4,5 Satisfaz Bastante 

< 4 Satisfaz 

< 3 Não Satisfaz 

Média da Disciplina Menção 

≥ 17,5 Excelente 

≥ 13,5 Satisfaz Bastante 

≥ 9,5 Satisfaz 

< 9,5 Não Satisfaz 

< 7 Fraco 



 
 
 
 
 
Ensino Básico e Secundário: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ensino Básico e Secundário com Atestado Médico: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁREAS DE EXTENSÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA: 
 

ÁREAS DE COMPETÊNCIA PONDERAÇÃO 

ATIVIDADES FÍSICAS E APTIDÃO FÍSICA: (Aplicação de 
Conhecimentos) 

 

(C,D,E,F,J,G) 60% 

CONNHECIMENTOS: (Aquisição/Compreensão de 
conhecimentos) 

 

(A,B,C,D,I) 10% 

ATITUDES: (Relacionamento pessoal; 

Desenvolvimento pessoal e autonomia) 

 

(E,F) 30% 

ÁREAS DE EXTENSÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA: 
 

ÁREAS DE COMPETÊNCIA PONDERAÇÃO 

CONNHECIMENTOS: (Aquisição/Compreensão de 
conhecimentos) 

 

(A,B,C,D,I) 70% 

ATITUDES: (Relacionamento pessoal; 

Desenvolvimento pessoal e autonomia) 

 

(E,F) 30% 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ensino Profissional: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ensino Profissional com Atestado Médico: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁREAS DE EXTENSÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA: 
 

ÁREAS DE COMPETÊNCIA PONDERAÇÃO 

ATIVIDADES FÍSICAS E APTIDÃO FÍSICA: (Aplicação de 
Conhecimentos) 

 

(C,D,E,F,J,G) 70% 

CONNHECIMENTOS: (Aquisição/Compreensão de 
conhecimentos) 

 

(A,B,C,D,I) 10% 

ATITUDES: (Relacionamento pessoal; 

Desenvolvimento pessoal e autonomia) 

 

(E,F) 20% 

ÁREAS DE EXTENSÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA: 
 

ÁREAS DE COMPETÊNCIA PONDERAÇÃO 

CONNHECIMENTOS: (Aquisição/Compreensão de 
conhecimentos) 

 

(A,B,C,D,I) 70% 

ATITUDES: (Relacionamento pessoal; 

Desenvolvimento pessoal e autonomia) 

 

(E,F) 20% 



 
 
 
 
 
 

ÁREAS DE EXTENSÃO DA EDUCAÇÃO 
FÍSICA: 

 
2º E 3º CICLO SECUNDÁRIO 

ATIVIDADES FÍSICAS E APTIDÃO FÍSICA: 
(Aplicação de Conhecimentos) 

 

2º  3º Ciclo: 

 

A demonstração de competência manifesta-se através da consecução dos 
objetivos definidos para cada matéria, estruturados em três níveis de 
especificação e complexidade das aprendizagens: Introdução (I), 
Elementar (E) e Avançado (A). Para o cumprimento de cada um destes 
níveis o aluno deve demonstrar em simultâneo desempenhos, 
conhecimentos e atitudes representativos do nível considerado. 

 

Apresenta valores na Zona Saudável da Aptidão Física na Bateria de 
Testes Fitnessgram. 

 

Avaliações Práticas; Hábitos de Higiene. 

 

Secundário: 

 

A demonstração de competência manifesta-se através da consecução 
dos objetivos definidos para cada matéria, estruturados em três níveis 
de especificação e complexidade das aprendizagens: Introdução (I), 
Elementar (E) e Avançado (A). Para o cumprimento de cada um destes 
níveis o aluno deve demonstrar em simultâneo desempenhos, 
conhecimentos e atitudes representativos do nível considerado. 

 

Apresenta valores na Zona Saudável da Aptidão Física na Bateria de 
Testes Fitnessgram. 

 

Avaliações Práticas; Hábitos de Higiene. 

 
ÁREAS DE EXTENSÃO DA EDUCAÇÃO 

FÍSICA: 

 

2º E 3º CICLO SECUNDÁRIO 

CONNHECIMENTOS: 
(Aquisição/Compreensão de 

conhecimentos) 

 

2º ciclo: 

Analisar e interpretar a realização das atividades físicas selecionadas, 
utilizando os conhecimentos sobre técnica, organização e participação, 
ética desportiva, etc.  

 

Conhecer os processos fundamentais das adaptações morfológicas, 
funcionais e psicológicas, que lhe permitem compreender os diversos 
fatores da aptidão física. 

  

 Testes de avaliação /Relatórios/Trabalhos. 

Secundário: 

Analisar e interpretar a realização das atividades físicas selecionadas, 
utilizando os conhecimentos sobre técnica, organização e participação, 
ética desportiva, etc. 

 

Interpretar crítica e corretamente os acontecimentos no universo das 
atividades físicas, analisando a sua prática e respetivas condições como 
fatores de elevação cultural dos praticantes e da comunidade em geral. 

 

Identificar e interpretar fatores limitativos das possibilidades de prática 
das atividades físicas e da aptidão física e da saúde das populações. 



 

3º ciclo: 

Analisar e interpretar a realização das atividades físicas selecionadas, 
utilizando os conhecimentos sobre técnica, organização e participação, 
ética desportiva, etc.  

 

Compreender as atividades físicas e as condições da sua prática e 
aperfeiçoamento como elementos de elevação cultural dos praticantes e da 
comunidade em geral, interpretando crítica e corretamente os 
acontecimentos na esfera da Cultura Física. 

 

Identificar e interpretar os fenómenos da industrialização, urbanismo e 
poluição como fatores limitativos da aptidão física das populações e das 
possibilidades de prática das modalidades da cultura física.  

 

Cumpre e respeita normas, orientações prazos de elaboração de trabalhos 
estabelecidas e acordadas, efetuando a tarefa proposta, evidenciando 
pesquisa e tratamento satisfatórios de informação. 

 

 Testes de avaliação /Relatórios/Trabalhos. 

 

Cumpre e respeita normas, orientações prazos de elaboração de 
trabalhos estabelecidas e acordadas, efetuando a tarefa proposta, 
evidenciando pesquisa e tratamento satisfatórios de informação. 

 

Testes de avaliação /Relatórios/Trabalhos. 

 

ÁREAS DE EXTENSÃO DA EDUCAÇÃO 
FÍSICA: 

 

2º E 3º CICLO SECUNDÁRIO 

ATITUDES: (Relacionamento pessoal; 

Desenvolvimento pessoal e autonomia) 

 

2º ciclo: 

Participar ativamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal e o 
do grupo: 

Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros, quer 
no papel de parceiros quer no de adversários. 

Aceitar o apoio dos companheiros nos esforços de aperfeiçoamento 
próprio, bem como as opções do(s) outro(s) e as dificuldades reveladas por 
ele(s). 

Cooperar nas situações de aprendizagem e de organização, escolhendo as 
ações favoráveis ao êxito, segurança e bom ambiente relacional, na 
atividade da turma. 

Conhecer e aplicar cuidados higiénicos, bem como as regras de segurança 

Secundário: 

Participar ativamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal 
e o do grupo:  

Relacionando-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros, 
quer no papel de parceiros quer no de adversários; 

Aceitando o apoio dos companheiros nos esforços de aperfeiçoamento 
próprio, bem como as opções do(s) outro(s) e as dificuldades reveladas 
por ele(s);  

Interessando-se e apoiando os esforços dos companheiros com 
oportunidade, promovendo a entreajuda para favorecer o 
aperfeiçoamento e satisfação própria e do(s) outro(s); 

Cooperando nas situações de aprendizagem e de organização, 
escolhendo as ações favoráveis ao êxito, segurança e bom ambiente 



pessoal e dos companheiros, e de preservação dos recursos materiais. 

 

3º ciclo: 

Participar ativamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal e o 
do grupo: 

Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros, quer 
no papel de parceiros quer no de adversários; 

Aceitar o apoio dos companheiros nos esforços de aperfeiçoamento 
próprio, bem como as opções do(s) outro(s) e as dificuldades reveladas por 
ele(s); 

Interessar-se e apoiar os esforços dos companheiros com oportunidade, 
promovendo a entreajuda para favorecer o aperfeiçoamento e satisfação 
própria e do(s) outro(s); 

Cooperar nas situações de aprendizagem e de organização, escolhendo as 
ações favoráveis ao êxito, segurança e bom ambiente relacional, na 
atividade da turma; 

Apresentar iniciativas e propostas pessoais de desenvolvimento da 
atividade individual e do grupo, considerando também as que são 
apresentadas pelos companheiros com interesse e objetividade; 

Assumir compromissos e responsabilidades de organização e preparação 
das atividades individuais e ou de grupo, cumprindo com empenho e brio 
as tarefas inerentes; 

Conhecer e interpretar fatores de saúde e risco associados à prática das 
atividades físicas e aplicar regras de higiene e de segurança. 

 

relacional na atividade da turma;  

Apresentando iniciativas e propostas pessoais de desenvolvimento da 
atividade individual e do grupo, considerando as que são apresentadas 
pelos companheiros com interesse e objetividade; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ÁREAS DE COMPETÊNCIA DESCRITORES OPERATIVOS 

A) LINGUAGENS E TEXTOS 

Utiliza diferentes linguagens e símbolos, aplicando-os aos diferentes contextos de comunicação. 

Comunica conhecimentos (oralmente ou por escrito), utilizando linguagens específicas de 
diferentes áreas do saber cultural, científico, artístico, físico e tecnológico. 

Domina capacidades nucleares de compreensão e de expressão. 

B) INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
Valida e mobiliza informação. 

Transforma a informação em conhecimento. 

Colabora em diferentes contextos comunicativos. 

C) RACIOCÍNIO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 
Interpreta, planeia e conduz pesquisas. 

Gere projetos e toma decisões para resolver problemas. 

Constrói produtos e conhecimento. 

D) PENSAMENTO CRÍTICO E PENSAMENTO CRIATIVO 

Pensa, observa, analisa, argumenta e cria. 

Convoca diferentes conhecimentos (matriz científica e humanista) com vista à tomada de posição 
fundamentada. 

Prevê e avalia o impacto das suas atitudes/decisões. 

E) SABER CIENTÍFICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO 

Compreende processos e fenómenos científicos e tecnológicos. 

Articula saberes e conhecimentos para compreender a realidade e propor resolução de 
problemas. 

Manipula e manuseia materiais e instrumentos diversificados utilizados em atividades 
práticas/laboratoriais. 

Recorre às TIC para a realização de trabalhos que impliquem pesquisa, seleção, tratamento e 
mobilização da informação. 

F) DESENVOLVIMENTO PESSOAL E AUTONOMIA 

Relaciona conhecimentos, emoções e comportamentos. 

Consolida e aprofunda competências. 

Persiste e empenha-se na realização do trabalho e do estudo, bem como na superação das 
dificuldades. 

Realiza as tarefas, na sala de aula e em casa, participando nas atividades de enriquecimento do 
currículo. 

É responsável e autónomo. 

Cumpre os deveres escolares de assiduidade e de pontualidade, de material escolar. 

Adquire/desenvolve hábitos de estudo e métodos de trabalho. 

Autoavalia-se. 



G) BEM-ESTAR, SAÚDE E AMBIENTE 
Adota comportamentos que promovem a saúde, o bem-estar e o respeito pelo ambiente. 

Manifesta consciência e responsabilidade ambiental e social. 

Respeita as regras de conservação/limpeza dos espaços e materiais escolares. 

H) SENSIBILIDADE ESTÉTICA E ARTÍSTICA 

Reconhece as especificidades e as intencionalidades das diferentes manifestações culturais. 

Experimenta e aprecia as diferentes manifestações culturais. 

Valoriza o papel das várias formas de expressão artística e do património material e imaterial na 
vida e na cultura das comunidades. 

I) RELACIONAMENTO INTERPESSOAL 

Coopera, interage e partilha. 

Participa na elaboração e exposição dos trabalhos de grupo. 

Respeita as regras de conduta de respeito pelo outro, de cooperação com os colegas, 
professores e funcionários. 

J) CONSCIÊNCIA E DOMÍNIO DO CORPO 

Realiza atividades motoras, locomotoras, não locomotoras e manipulativas. 

Domina a capacidade percetivo-motora. 

Tem consciência de si próprio a nível emocional, cognitivo, psicossocial, estético e moral por 
forma a estabelecer consigo próprio e com os outros uma relação harmoniosa e salutar. 
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Modalidades Individuais / Coletivas  

Animação e Lazer 
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 Componente Técnica  

 

Domínios Parâmetros Indicadores de Desempenho Pontuação 

 

C
om

po
ne

nt
e 
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cí
fic

a 
80

%
 - 

16
0 

po
nt

os
 

Aquisição de 
conhecimentos 

(Testes 
escritos/Avaliações 

práticas) 

- Média de testes/avaliações práticas/empenho nas 
tarefas realizadas 70 

Compreensão 
/Expressão Oral 

– Ativa e oportuna 50 
– Regular, mas nem sempre oportuna 30 
– Irregular e frequentemente inoportuna 20 
– Quase inexistente e ou inoportuna 10 

Trabalhos Escritos 
individuais/em grupo 

- Realiza as atividades sempre ou quase sempre 40 
- Realiza as atividades poucas vezes 20 
- Nunca realiza as atividades 0 

 

C
om

po
ne

nt
e 

Tr
an

sv
er

sa
l 2

0%
 - 

40
 p

on
to

s 

 

Educação para a 
Cidadania: 

Responsabilidade; 
comportamento; 

Participação; 
Empenho 

O aluno assume e cumpre os seus deveres e tarefas 
de aprendente. Adota posturas e atitudes que 
contribuem para o bom funcionamento das atividades 
letivas e não letivas. Participa de forma ordeira e 
respeita as regras de intervenção. Relaciona-se de 
forma respeitosa e educada com todos os membros 
da comunidade educativa. 

15 

Ajuda na montagem 
e desmontagem dos 

materiais 

O aluno deve participar na montagem e desmontagem 
dos materiais para a realização das aulas práticas. 
Deve saber transporta-los, montá-los e manuseá-los 
de forma correta. 

10 

Utilização das TIC 

• Suite Office 
• Internet 
• Pesquisa 
• Plataformas 

O aluno utiliza adequadamente e em diferentes 
situações processadas de texto, folhas de cálculo e 
apresentações. Revela capacidade de pesquisa e 
seleção retirando apenas informação essencial. 

5 

Material / 
Equipamento 
necessário 

O aluno deve fazer-se acompanhar em todas as aulas 
práticas da disciplina, pelo material necessário para a 
realização da mesma. Para o final das aulas práticas,  
o material para o banho também é necessário. 

10 

Pontuação total das UFCD’S aplicadas as percentagens dos domínios 200 
A média dos testes é calculada: 70:20 x nota do teste 
Resultado final do Módulo em valores (0 a 20) 
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Desporto 
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 Componente Técnica  

 

Domínios Parâmetros Indicadores de Desempenho Pontuação 

 

C
om

po
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e 

Es
pe

cí
fic

a 
80

%
 

- 1
60

 p
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s 

Aquisição de 
conhecimentos 

(Testes escritos) 
- Média de testes e empenho nas tarefas realizadas 70 

Compreensão 
/Expressão Oral 

– Ativa e oportuna 50 
– Regular, mas nem sempre oportuna 30 
– Irregular e frequentemente inoportuna 20 
– Quase inexistente e ou inoportuna 10 

Trabalhos Escritos 
individuais/em grupo 

- Realiza as atividades sempre ou quase sempre 40 
- Realiza as atividades poucas vezes 20 
- Nunca realiza as atividades 0 

 

C
om

po
ne

nt
e 

Tr
an

sv
er

sa
l 2

0%
 - 

40
 p

on
to

s 

 

Educação para a 
Cidadania: 

Responsabilidade; 
comportamento; 

Participação; 
Empenho 

O aluno assume e cumpre os seus deveres e tarefas 
de aprendente. Adota posturas e atitudes que 
contribuem para o bom funcionamento das atividades 
letivas e não letivas. Participa de forma ordeira e 
respeita as regras de intervenção. Relaciona-se de 
forma respeitosa e educada com todos os membros 
da comunidade educativa. 

20 

Utilização das TIC 

• Suite Office 
• Internet 
• Pesquisa 
• Plataformas 

O aluno utiliza adequadamente e em diferentes 
situações processadas de texto, folhas de cálculo e 
apresentações. Revela capacidade de pesquisa e 
seleção retirando apenas informação essencial. 

10 

Material / 
Equipamento 
necessário 

O aluno deve fazer-se acompanhar em todas as aulas 
práticas da disciplina, pelo material necessário para a 
realização da mesma. Para o final das aulas práticas,  
o material para o banho também é necessário. 

10 

Pontuação total das UFCD’S aplicadas as percentagens dos domínios 200 
A média dos testes é calculada: 70:20 x nota do teste 
Resultado final do Módulo em valores (0 a 20) 
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FCT - Futebol   
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 Componente Técnica  

 

Domínios Parâmetros Indicadores de Desempenho Pontuação 
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e 
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 - 
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0 
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Aquisição de 
conhecimentos 

(Testes 
escritos/Avaliações 

práticas) 

- Média de testes/avaliações práticas/empenho nas 
tarefas realizadas 70 

Compreensão 
/Expressão Oral 

– Ativa e oportuna 50 
– Regular, mas nem sempre oportuna 30 
– Irregular e frequentemente inoportuna 20 
– Quase inexistente e ou inoportuna 10 

Trabalhos Escritos 
individuais/em grupo 

- Realiza as atividades sempre ou quase sempre 40 
- Realiza as atividades poucas vezes 20 
- Nunca realiza as atividades 0 

 

C
om

po
ne

nt
e 

Tr
an

sv
er

sa
l 2

0%
 - 

40
 p

on
to

s 

 

Educação para a 
Cidadania: 

Responsabilidade; 
comportamento; 

Participação; 
Empenho 

O aluno assume e cumpre os seus deveres e tarefas 
de aprendente. Adota posturas e atitudes que 
contribuem para o bom funcionamento das atividades 
letivas e não letivas. Participa de forma ordeira e 
respeita as regras de intervenção. Relaciona-se de 
forma respeitosa e educada com todos os membros 
da comunidade educativa. 

15 

Ajuda na montagem 
e desmontagem dos 

materiais 

O aluno deve participar na montagem e desmontagem 
dos materiais para a realização das aulas práticas. 
Deve saber transporta-los, montá-los e manuseá-los 
de forma correta. 

10 

Utilização das TIC 

• Suite Office 
• Internet 
• Pesquisa 
• Plataformas 

O aluno utiliza adequadamente e em diferentes 
situações processadas de texto, folhas de cálculo e 
apresentações. Revela capacidade de pesquisa e 
seleção retirando apenas informação essencial. 

5 

Material / 
Equipamento 
necessário 

O aluno deve fazer-se acompanhar em todas as aulas 
práticas da disciplina, pelo material necessário para a 
realização da mesma. Para o final das aulas práticas,  
o material para o banho também é necessário. 

10 

Pontuação total das UFCD’S aplicadas as percentagens dos domínios 200 
A média dos testes é calculada: 70:20 x nota do teste 
Resultado final do Módulo em valores (0 a 20) 

 
 

 



                                                                                                   AGRUPAMENTO DE ESCOLAS E MELGAÇO 

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES - GRUPO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA – CURSOS PROFISSIONAIS - ANO LETIVO 2019/2020 

 

DOMÍNIOS/ 

TEMAS  

DE 

APRENDIZAGEM 

PONDERAÇÃO

PESO (%) 

PERFIL DE APRENDIZAGENS 
TÉCNICAS/ 

INSTRUMENTOS 

DE  

AVALIAÇÃO 

Descritores de desempenho, de acordo com as aprendizagens essenciais / Níveis de desempenho 

NÍVEL 5 NÍVEL 4 NÍVEL 3 NÍVEL 2 NÍVEL 1 

17,5 A 20 valores 13,5 a 17,4 valores 9,5 a 13,4 valores 6,5 a 9,4 valores 0 a 6,4 valores 

Área das 

Atividades 

Físicas 

(C,D,E,F,J) 

60% 

- O aluno revela um nível de 

desempenho muito bom na 

realização das habilidades 

motoras nos domínios de 

natureza técnica/tática. 

O aluno revela um bom 

nível de desempenho na 

realização das habilidades 

motoras nos domínios de 

natureza técnica/tática. 

O aluno revela um nível de 

desempenho razoável na 

realização das habilidades 

motoras nos domínios de 

natureza técnica/tática 

O aluno revela dificuldades na 

realização das habilidades 

motoras nos domínios de 

natureza técnica/tática 

O aluno revela muitas 

dificuldades ou não realiza as 

habilidades motoras nos 

domínios de natureza 

técnica/tática 

Observação 

direta/Grelha de 

registo 

Área da 

Aptidão Física  

(J,G) 

10% 

- O aluno encontra-se na zona 

saudável nos 5 testes da aptidão 

física. 

O aluno encontra-se na zona 

saudável em 4 dos 5 testes 

da aptidão física. 

O aluno encontra-se na zona 

saudável em 3 dos 5 testes da 

aptidão física. 

O aluno encontra-se na zona 

saudável em 2 dos 5 testes da 

aptidão física. 

O aluno encontra-se na zona 

saudável em 1 dos 5 testes da 

aptidão física. 

Bateria de testes 

do Fitnessgram 

Área dos 

Conhecimentos 

(A,B,C,D,I) 

10% 

- O aluno identifica/aplica com 

rigor e eficácia todas as regras 

dos vários desportos/ 

modalidades praticados; 

- O aluno utiliza/ aplica com 

rigor e eficácia a terminologia 

específica das atividades Físicas 

Desportivas (AFD). 

- O aluno conhece, relaciona e 

interpreta os conteúdos 

abordados das competências 

definidas para cada ano de 

escolaridade.   

- O aluno identifica/aplica a 

maioria das regras dos 

vários desportos/ 

modalidades praticados; 

- O aluno utiliza/ aplica 

quase na totalidade a 

terminologia específica das 

AFD. 

- O aluno conhece, relaciona 

e interpreta, quase na 

totalidade, os conteúdos 

abordados das competências 

definidas para cada ano de 

escolaridade.   

O aluno identifica/aplica 

algumas das regras dos vários 

desportos/ modalidades 

praticados; 

- O aluno utiliza/aplica com 

algumas incorreções a 

terminologia específica das 

AFD. 

- O aluno conhece, relaciona e 

interpreta, com algumas 

incorreções, os conteúdos 

abordados das competências 

definidas para cada ano de 

escolaridade.   

- O aluno identifica/aplica 

com incorreções as regras dos 

vários desportos/ modalidades 

praticados; 

- O aluno utiliza/ aplica com 

muitas incorreções a 

terminologia específica AFD. 

- O aluno conhece, relaciona e 

interpreta, com muitas 

incorreções, os conteúdos 

abordados das competências 

definidas para cada ano de 

escolaridade.   

- O aluno não 

identifica/aplica as regras dos 

vários desportos/ 

modalidades praticados; 

- O aluno não utiliza/ aplica a 

terminologia específica das 

AFD. 

- O aluno não 

conhece/relaciona /interpreta, 

os conteúdos abordados das 

competências definidas para 

cada ano de escolaridade.   

Questão aula 

e/ou Trabalhos 

individuais e/ou 

grupo e/ou 

fichas de 

avaliação 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MELGAÇO 

 

Cod. 152602 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MELGAÇO 

 

ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE MELGAÇO 



 

 Os critérios de avaliação devem pautar-se, relativamente a cada curso, pelo perfil de desempenho à saída do curso e pelas competências a desenvolver no elenco modular. 

 Para cada módulo o docente opta pelos instrumentos que melhor se adequem às aprendizagens a avaliar e os pesos a atribuir serão diferentes, dependendo da especificidade do módulo abordado (se é da área das 

atividades físicas, da área da aptidão física ou da área dos conhecimentos). Ao avaliar as competências desenvolvidas pelos alunos, deverá ser tido em consideração os conhecimentos dos alunos no âmbito dos 

domínios e temas em avaliação, as suas capacidades na realização das atividades propostas e as suas atitudes face ao proposto. 

 O número de instrumentos de avaliação a aplicar, bem como a sua periodicidade e os correspondentes critérios de avaliação, poderão ser alvo de adaptações em função da especificidade dos planos curriculares de 

cada turma, os perfis profissionais e referenciais de formação associados às respetivas qualificações no Catálogo Nacional de Qualificações. 

 A autoavaliação é realizada ao longo da lecionação de cada módulo, numa lógica de autorregulação das aprendizagens. Será feita na base do diálogo sistemático e contínuo com os alunos através de um feedback 

útil. 

 O grau de complexidade das aprendizagens essenciais aumenta gradualmente de ano para ano. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Relacionament

o pessoal; 

Desenvolvimen

to pessoal e 

autonomia  

(E,F) 

20% 

10% 

Revela sempre comportamentos 

adequados em contextos de 

cooperação, partilha, 

colaboração e competição.  

Revela frequentemente 

comportamentos adequados 

em contextos de 

cooperação, partilha, 

colaboração e competição.  

Revela alguns 

comportamentos adequadas 

em contextos de cooperação, 

partilha, colaboração e 

competição.  

Revela poucos 

comportamentos adequados 

em contextos de cooperação, 

partilha, colaboração e 

competição.  

Revela raramente 

comportamentos adequados 

em contextos de cooperação, 

partilha, colaboração e 

competição. 

Observação 

direta/Grelha de 

registo 

7% 

Revela sempre responsabilidade 

nas suas atitudes e interage com 

tolerância e compromisso. 

Revela frequentemente 

responsabilidade nas suas 

atitudes e na interação com 

tolerância compromisso. 

Revela algumas vezes 

responsabilidade nas suas 

atitudes e na interação com 

tolerância compromisso. 

Revela poucas vezes 

responsabilidade nas suas 

atitudes e na interação com 

tolerância compromisso. 

Não revela responsabilidade 

nas suas atitudes e na 

interação com tolerância 

compromisso. 

3% 

Desenvolve sempre processos 

de autorregulação das 

aprendizagens, identificando 

competências a consolidar e 

competências a adquirir como 

suporte para o estabelecimento 

de objetivos. 

Desenvolve frequentemente 

processos de autorregulação 

das aprendizagens, 

identificando competências 

a consolidar e competências 

a adquirir como suporte 

para o estabelecimento de 

objetivos. 

Consegue, algumas vezes, 

desenvolver processos de 

autorregulação das 

aprendizagens, revelando 

algumas dificuldades em 

identificar competências a 

consolidar e competências a 

adquirir como suporte para o 

estabelecimento de objetivos. 

Revela dificuldades em 

desenvolver processos de 

autorregulação das 

aprendizagens, tendo 

dificuldades em identificar as 

competências a consolidar e 

competências a adquirir como 

suporte para o 

estabelecimento de objetivos. 

Não demonstra vontade nem 

procura desenvolver 

processos de autorregulação 

das aprendizagens, 

demonstrando completo 

desinteresse em identificar as 

competências a consolidar e 

competências a adquirir 

como suporte para o 

estabelecimento de objetivos. 

MODALIDADE DE AVALIAÇÃO: AVALIAÇÃO FORMATIVA 

A avaliação formativa ocorre contínua e sistematicamente ao longo do ano letivo e sustentará a avaliação sumativa no final de cada 
unidade didática. Os alunos serão envolvidos no processo de avaliação através de proposta fundamentada para a classificação, 
através do preenchimento de ficha de autoavaliação, no final de cada período letivo. 

Instrumentos de avaliação: Para a concretização da avaliação sumativa serão utilizadas fichas (grelhas) de observação no final de 
cada unidade didática. Aplicação do Fitnessgram com bateria de testes de aptidão física e grelhas de registo contínuo da assiduidade e 
empenho. Aplicação de um teste de aptidão aeróbia comum a todos os alunos do Ensino Secundário através da participação do corta-
mato. Aquisição/Compreensão de conhecimentos: Realização de Testes de avaliação / Trabalhos de investigação, projetos e 
participação nos domínios de articulação curricular. Aplicação de Conhecimentos: Avaliações Práticas; Hábitos de Higiene. 

 



 

 

A atribuição de classificações e níveis aos alunos terá por base a nomenclatura em vigor no agrupamento e os seguintes níveis de desempenho: 

2º e 3º Ciclo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÍVEL DE DESEMPENHO / PERFIL Nível Classificativo 

Aluno que revela muitas dificuldades de aprendizagem, não mostra interesse nem empenho nas atividades, 
apresenta uma assiduidade irregular e, normalmente, não  cumpre as regras de sala de aula. 

1 

Aluno que revela dificuldades de aprendizagem, não atinge os objetivos / metas de aprendizagem mínimos 
propostos, mostra pouco interesse e empenho na execução das tarefas e, por vezes, não cumpre as regras 

de sala de aula. 
2 

Aluno que atinge os objetivos / metas de aprendizagem mínimos propostos, mostra algum interesse e 
empenho no trabalho, participando nas atividades propostas, e que, normalmente, apresenta um 

comportamento adequado na sala de aula. 
3 

Aluno que atinge os objetivos / metas de aprendizagem propostos, demonstra capacidade criativa e espírito 
de iniciativa e mantém um comportamento adequado dentro da sala de aula. 

4 

Aluno com excelente desempenho, que atinge os objetivos / metas de aprendizagem propostos, demonstra 
grandes aptidões na área e bastante criatividade, participa ativamente nas tarefas propostas e mantém um 

comportamento adequado em sala de aula. 
5 

Instrumentos de avaliação 

Trabalhos práticos/fichas de trabalho/fichas de avaliação, dossiers temáticos/caderno,  autoavaliação. 

Menções nos elementos de avaliação 

Menção qualitativa 
Não 

satisfaz 
Satisfaz Satisfaz bastante Excelente 

Níveis (de 0 a 5) 1 - 2 3 4 5 

Escala percentual 0 – 49% 50 – 69 % 70 – 89% 90 – 100% 



 

 

Secundário: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÍVEL DE DESEMPENHO / PERFIL  Nível Classificativo 

Aluno que revela muitas dificuldades de aprendizagem, não mostra interesse nem empenho nas atividades, 
apresenta uma assiduidade irregular e, normalmente, não  cumpre as regras de sala de aula. 

0 - 6,4 

Aluno que revela dificuldades de aprendizagem, não atinge os objetivos / metas de aprendizagem mínimos 
propostos, mostra pouco interesse e empenho na execução das tarefas e, por vezes, não cumpre as regras 

de sala de aula. 
6,5 - 9,4 

Aluno que atinge os objetivos / metas de aprendizagem mínimos propostos, mostra algum interesse e 
empenho no trabalho, participando nas atividades propostas, e que, normalmente, apresenta um 

comportamento adequado na sala de aula. 
9,5 – 13,4 

Aluno que atinge os objetivos / metas de aprendizagem propostos, demonstra capacidade criativa e espírito 
de iniciativa e mantém um comportamento adequado dentro da sala de aula. 

13,5 – 17,4 

Aluno com excelente desempenho, que atinge os objetivos / metas de aprendizagem propostos, demonstra 
grandes aptidões na área e bastante criatividade, participa ativamente nas tarefas propostas e mantém um 

comportamento adequado em sala de aula. 
13,5 – 17,4 

Instrumentos de avaliação 

Trabalhos práticos/fichas de trabalho/fichas de avaliação, dossiers temáticos/caderno,  autoavaliação. 

Menções nos elementos de avaliação 

Menção qualitativa Fraco Não 
satisfaz 

Satisfaz Satisfaz bastante Excelente 

Níveis (de 0 a 5) 0 - 6,4 6,5 - 9,4 9,5 – 13,4 13,5 – 17,4 13,5 – 17,4 

Escala percentual  0 – 49% 50 – 69 % 70 – 89% 90 – 100% 



 

 

 

 

 

 

Tendo em vista a uniformização da avaliação de final de período, no que respeita à formalização da avaliação sumativa, em cada período será determinada uma classificação, designada de 
classificação do período (C1P, C2P e C3P), que resulta da aplicação dos critérios gerais e específicos de avaliação às classificações obtidas pelo aluno nos diferentes instrumentos/indicadores de 
avaliação. A classificação final do 1º período (CF1) obtém-se a partir da classificação do período (C1P): 

  CF1  C1P   

 

A classificação final do 2º período (CF2) é determinada a partir da média aritmética das classificações do 1º e 2º períodos acrescida de 10% do progresso do aluno, se CF2 for superior a CF1 
(diferença entre as classificações do 2º e 1º períodos).  

   

C1P C2P
CF2  (C2P C1P) 0,10

2


   

  

 

A classificação final do 3º período (CF3) é determinada a partir da média aritmética das classificações do 1º, 2º e 3º períodos acrescida de 25% do progresso do aluno, se CF3 for superior a CF1 
(diferença entre as classificações do 3º e 1º períodos).  

   

C1P C2P C3P
CF3  (C3P C1P) 0,25

3

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Análise do Aproveitamento 

 

 

Menções a Usar na Análise Quantitativa do Aproveitamento 

 

Percentagem de Sucesso Menção 

100% Excelente 

> 95% Bom 

> 85% Satisfatório 

> 70% Pouco Satisfatório 

> 50% Não Satisfatório 

< 50% Fraco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Menções a Usar na Análise Qualitativa do Aproveitamento  

  

Ensino Básico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ensino Secundário: 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Média da Disciplina Menção 

≥ 4,5 Excelente 

< 4,5 Satisfaz Bastante 

< 4 Satisfaz 

< 3 Não Satisfaz 

Média da Disciplina Menção 

≥ 17,5 Excelente 

≥ 13,5 Satisfaz Bastante 

≥ 9,5 Satisfaz 

< 9,5 Não Satisfaz 

< 7 Fraco 



 
 
 
 
 
Ensino Básico e Secundário: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ensino Básico e Secundário com Atestado Médico: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁREAS DE EXTENSÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA: 
 

ÁREAS DE COMPETÊNCIA PONDERAÇÃO 

ATIVIDADES FÍSICAS E APTIDÃO FÍSICA: (Aplicação de 
Conhecimentos) 

 

(C,D,E,F,J,G) 60% 

CONNHECIMENTOS: (Aquisição/Compreensão de 
conhecimentos) 

 

(A,B,C,D,I) 10% 

ATITUDES: (Relacionamento pessoal; 

Desenvolvimento pessoal e autonomia) 

 

(E,F) 30% 

ÁREAS DE EXTENSÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA: 
 

ÁREAS DE COMPETÊNCIA PONDERAÇÃO 

CONNHECIMENTOS: (Aquisição/Compreensão de 
conhecimentos) 

 

(A,B,C,D,I) 70% 

ATITUDES: (Relacionamento pessoal; 

Desenvolvimento pessoal e autonomia) 

 

(E,F) 30% 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ensino Profissional: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ensino Profissional com Atestado Médico: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁREAS DE EXTENSÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA: 
 

ÁREAS DE COMPETÊNCIA PONDERAÇÃO 

ATIVIDADES FÍSICAS E APTIDÃO FÍSICA: (Aplicação de 
Conhecimentos) 

 

(C,D,E,F,J,G) 70% 

CONNHECIMENTOS: (Aquisição/Compreensão de 
conhecimentos) 

 

(A,B,C,D,I) 10% 

ATITUDES: (Relacionamento pessoal; 

Desenvolvimento pessoal e autonomia) 

 

(E,F) 20% 

ÁREAS DE EXTENSÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA: 
 

ÁREAS DE COMPETÊNCIA PONDERAÇÃO 

CONNHECIMENTOS: (Aquisição/Compreensão de 
conhecimentos) 

 

(A,B,C,D,I) 70% 

ATITUDES: (Relacionamento pessoal; 

Desenvolvimento pessoal e autonomia) 

 

(E,F) 20% 



 
 
 
 
 
 

ÁREAS DE EXTENSÃO DA EDUCAÇÃO 

FÍSICA: 
 

2º E 3º CICLO SECUNDÁRIO 

ATIVIDADES FÍSICAS E APTIDÃO FÍSICA: 
(Aplicação de Conhecimentos) 

 

2º  3º Ciclo: 

 

A demonstração de competência manifesta-se através da consecução dos 
objetivos definidos para cada matéria, estruturados em três níveis de 
especificação e complexidade das aprendizagens: Introdução (I), 
Elementar (E) e Avançado (A). Para o cumprimento de cada um destes 
níveis o aluno deve demonstrar em simultâneo desempenhos, 
conhecimentos e atitudes representativos do nível considerado. 

 

Apresenta valores na Zona Saudável da Aptidão Física na Bateria de 
Testes Fitnessgram. 

 

Avaliações Práticas; Hábitos de Higiene. 

 

Secundário: 

 

A demonstração de competência manifesta-se através da consecução 
dos objetivos definidos para cada matéria, estruturados em três níveis 
de especificação e complexidade das aprendizagens: Introdução (I), 
Elementar (E) e Avançado (A). Para o cumprimento de cada um destes 
níveis o aluno deve demonstrar em simultâneo desempenhos, 
conhecimentos e atitudes representativos do nível considerado. 

 

Apresenta valores na Zona Saudável da Aptidão Física na Bateria de 
Testes Fitnessgram. 

 

Avaliações Práticas; Hábitos de Higiene. 

 

ÁREAS DE EXTENSÃO DA EDUCAÇÃO 

FÍSICA: 

 

2º E 3º CICLO SECUNDÁRIO 

CONNHECIMENTOS: 
(Aquisição/Compreensão de 

conhecimentos) 

 

2º ciclo: 

Analisar e interpretar a realização das atividades físicas selecionadas, 
utilizando os conhecimentos sobre técnica, organização e participação, 
ética desportiva, etc.  

 

Conhecer os processos fundamentais das adaptações morfológicas, 
funcionais e psicológicas, que lhe permitem compreender os diversos 
fatores da aptidão física. 

  

 Testes de avaliação /Relatórios/Trabalhos. 

Secundário: 

Analisar e interpretar a realização das atividades físicas selecionadas, 
utilizando os conhecimentos sobre técnica, organização e participação, 
ética desportiva, etc. 

 

Interpretar crítica e corretamente os acontecimentos no universo das 
atividades físicas, analisando a sua prática e respetivas condições como 
fatores de elevação cultural dos praticantes e da comunidade em geral. 

 

Identificar e interpretar fatores limitativos das possibilidades de prática 
das atividades físicas e da aptidão física e da saúde das populações. 



 

3º ciclo: 

Analisar e interpretar a realização das atividades físicas selecionadas, 
utilizando os conhecimentos sobre técnica, organização e participação, 
ética desportiva, etc.  

 

Compreender as atividades físicas e as condições da sua prática e 
aperfeiçoamento como elementos de elevação cultural dos praticantes e da 
comunidade em geral, interpretando crítica e corretamente os 
acontecimentos na esfera da Cultura Física. 

 

Identificar e interpretar os fenómenos da industrialização, urbanismo e 
poluição como fatores limitativos da aptidão física das populações e das 
possibilidades de prática das modalidades da cultura física.  

 

Cumpre e respeita normas, orientações prazos de elaboração de trabalhos 
estabelecidas e acordadas, efetuando a tarefa proposta, evidenciando 
pesquisa e tratamento satisfatórios de informação. 

 

 Testes de avaliação /Relatórios/Trabalhos. 

 

Cumpre e respeita normas, orientações prazos de elaboração de 
trabalhos estabelecidas e acordadas, efetuando a tarefa proposta, 
evidenciando pesquisa e tratamento satisfatórios de informação. 

 

Testes de avaliação /Relatórios/Trabalhos. 

 

ÁREAS DE EXTENSÃO DA EDUCAÇÃO 

FÍSICA: 

 

2º E 3º CICLO SECUNDÁRIO 

ATITUDES: (Relacionamento pessoal; 

Desenvolvimento pessoal e autonomia) 

 

2º ciclo: 

Participar ativamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal e o 
do grupo: 

Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros, quer 
no papel de parceiros quer no de adversários. 

Aceitar o apoio dos companheiros nos esforços de aperfeiçoamento 
próprio, bem como as opções do(s) outro(s) e as dificuldades reveladas por 
ele(s). 

Cooperar nas situações de aprendizagem e de organização, escolhendo as 
ações favoráveis ao êxito, segurança e bom ambiente relacional, na 
atividade da turma. 

Conhecer e aplicar cuidados higiénicos, bem como as regras de segurança 

Secundário: 

Participar ativamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal 
e o do grupo:  

Relacionando-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros, 
quer no papel de parceiros quer no de adversários; 

Aceitando o apoio dos companheiros nos esforços de aperfeiçoamento 
próprio, bem como as opções do(s) outro(s) e as dificuldades reveladas 
por ele(s);  

Interessando-se e apoiando os esforços dos companheiros com 
oportunidade, promovendo a entreajuda para favorecer o 
aperfeiçoamento e satisfação própria e do(s) outro(s); 

Cooperando nas situações de aprendizagem e de organização, 
escolhendo as ações favoráveis ao êxito, segurança e bom ambiente 



pessoal e dos companheiros, e de preservação dos recursos materiais. 

 

3º ciclo: 

Participar ativamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal e o 
do grupo: 

Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros, quer 
no papel de parceiros quer no de adversários; 

Aceitar o apoio dos companheiros nos esforços de aperfeiçoamento 
próprio, bem como as opções do(s) outro(s) e as dificuldades reveladas por 
ele(s); 

Interessar-se e apoiar os esforços dos companheiros com oportunidade, 
promovendo a entreajuda para favorecer o aperfeiçoamento e satisfação 
própria e do(s) outro(s); 

Cooperar nas situações de aprendizagem e de organização, escolhendo as 
ações favoráveis ao êxito, segurança e bom ambiente relacional, na 
atividade da turma; 

Apresentar iniciativas e propostas pessoais de desenvolvimento da 
atividade individual e do grupo, considerando também as que são 
apresentadas pelos companheiros com interesse e objetividade; 

Assumir compromissos e responsabilidades de organização e preparação 
das atividades individuais e ou de grupo, cumprindo com empenho e brio 
as tarefas inerentes; 

Conhecer e interpretar fatores de saúde e risco associados à prática das 
atividades físicas e aplicar regras de higiene e de segurança. 

 

relacional na atividade da turma;  

Apresentando iniciativas e propostas pessoais de desenvolvimento da 
atividade individual e do grupo, considerando as que são apresentadas 
pelos companheiros com interesse e objetividade; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ÁREAS DE COMPETÊNCIA DESCRITORES OPERATIVOS 

A) LINGUAGENS E TEXTOS 

Utiliza diferentes linguagens e símbolos, aplicando-os aos diferentes contextos de comunicação. 

Comunica conhecimentos (oralmente ou por escrito), utilizando linguagens específicas de 
diferentes áreas do saber cultural, científico, artístico, físico e tecnológico. 

Domina capacidades nucleares de compreensão e de expressão. 

B) INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

Valida e mobiliza informação. 

Transforma a informação em conhecimento. 

Colabora em diferentes contextos comunicativos. 

C) RACIOCÍNIO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

Interpreta, planeia e conduz pesquisas. 

Gere projetos e toma decisões para resolver problemas. 

Constrói produtos e conhecimento. 

D) PENSAMENTO CRÍTICO E PENSAMENTO CRIATIVO 

Pensa, observa, analisa, argumenta e cria. 

Convoca diferentes conhecimentos (matriz científica e humanista) com vista à tomada de posição 
fundamentada. 

Prevê e avalia o impacto das suas atitudes/decisões. 

E) SABER CIENTÍFICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO 

Compreende processos e fenómenos científicos e tecnológicos. 

Articula saberes e conhecimentos para compreender a realidade e propor resolução de 
problemas. 

Manipula e manuseia materiais e instrumentos diversificados utilizados em atividades 
práticas/laboratoriais. 

Recorre às TIC para a realização de trabalhos que impliquem pesquisa, seleção, tratamento e 
mobilização da informação. 

F) DESENVOLVIMENTO PESSOAL E AUTONOMIA 

Relaciona conhecimentos, emoções e comportamentos. 

Consolida e aprofunda competências. 

Persiste e empenha-se na realização do trabalho e do estudo, bem como na superação das 
dificuldades. 

Realiza as tarefas, na sala de aula e em casa, participando nas atividades de enriquecimento do 
currículo. 

É responsável e autónomo. 

Cumpre os deveres escolares de assiduidade e de pontualidade, de material escolar. 

Adquire/desenvolve hábitos de estudo e métodos de trabalho. 

Autoavalia-se. 



G) BEM-ESTAR, SAÚDE E AMBIENTE 

Adota comportamentos que promovem a saúde, o bem-estar e o respeito pelo ambiente. 

Manifesta consciência e responsabilidade ambiental e social. 

Respeita as regras de conservação/limpeza dos espaços e materiais escolares. 

H) SENSIBILIDADE ESTÉTICA E ARTÍSTICA 

Reconhece as especificidades e as intencionalidades das diferentes manifestações culturais. 

Experimenta e aprecia as diferentes manifestações culturais. 

Valoriza o papel das várias formas de expressão artística e do património material e imaterial na 
vida e na cultura das comunidades. 

I) RELACIONAMENTO INTERPESSOAL 

Coopera, interage e partilha. 

Participa na elaboração e exposição dos trabalhos de grupo. 

Respeita as regras de conduta de respeito pelo outro, de cooperação com os colegas, 
professores e funcionários. 

J) CONSCIÊNCIA E DOMÍNIO DO CORPO 

Realiza atividades motoras, locomotoras, não locomotoras e manipulativas. 

Domina a capacidade percetivo-motora. 

Tem consciência de si próprio a nível emocional, cognitivo, psicossocial, estético e moral por 
forma a estabelecer consigo próprio e com os outros uma relação harmoniosa e salutar. 

 
 



                                                                                                   AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MELGAÇO 

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES - GRUPO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA - ANO LETIVO 2019/2020 

 

DOMÍNIOS/ 

TEMAS  

DE 

APRENDIZAGEM 

PONDERAÇÃO 

PESO (%) 

PERFIL DE APRENDIZAGENS 

TÉCNICAS/ 

INSTRUMENTOS 

DE  

AVALIAÇÃO 

Descritores de desempenho, de acordo com as aprendizagens essenciais / Níveis de desempenho 

NÍVEL 5 NÍVEL 4 NÍVEL 3 NÍVEL 2 NÍVEL 1 

17,5 A 20 valores 13,5 a 17,4 valores 9,5 a 13.4 valores 6,5 a 9,4 valores 0 a 6,4 valores 

Área das 

Atividades 

Físicas 

(C,D,E,F,J) 

55% 

 

- O aluno revela um nível de 

desempenho muito bom na 

realização das habilidades 

motoras nos domínios de 

natureza técnica/tática. 

 

O aluno revela um bom 

nível de desempenho na 

realização das habilidades 

motoras nos domínios de 

natureza técnica/tática. 

O aluno revela um nível de 

desempenho razoável na 

realização das habilidades 

motoras nos domínios de 

natureza técnica/tática 

O aluno revela dificuldades na 

realização das habilidades 

motoras nos domínios de 

natureza técnica/tática 

O aluno revela muitas 

dificuldades ou não realiza as 

habilidades motoras nos 

domínios de natureza 

técnica/tática 

Observação 

direta/Grelha de 

registo 

Área da 

 Aptidão Física  

(J,G) 

5% 

 

- O aluno encontra-se na 

zona saudável nos 5 testes 

da aptidão física. 

 

O aluno encontra-se na zona 

saudável em 4 dos 5 testes 

da aptidão física. 

O aluno encontra-se na zona 

saudável em 3 dos 5 testes da 

aptidão física. 

O aluno encontra-se na zona 

saudável em 2 dos 5 testes da 

aptidão física. 

O aluno encontra-se na zona 

saudável em 1 dos 5 testes da 

aptidão física. 

Bateria de testes 

do Fitnessgram 

Área dos 

Conhecimentos 

(A,B,C,D,I) 

10% 

 

- O aluno identifica/aplica 

com rigor e eficácia todas as 

regras dos vários desportos/ 

modalidades praticados; 

- O aluno utiliza/ aplica com 

rigor e eficácia a 

terminologia específica das 

atividades Físicas 

Desportivas (AFD). 

- O aluno conhece, relaciona 

e interpreta os conteúdos 

abordados das competências 

definidas para cada ano de 

escolaridade.   

 

- O aluno identifica/aplica a 

maioria das regras dos 

vários desportos/ 

modalidades praticados; 

- O aluno utiliza/ aplica 

quase na totalidade a 

terminologia específica das 

AFD. 

- O aluno conhece, relaciona 

e interpreta, quase na 

totalidade, os conteúdos 

abordados das competências 

definidas para cada ano de 

escolaridade.   

O aluno identifica/aplica 

algumas das regras dos vários 

desportos/ modalidades 

praticados; 

- O aluno utiliza/aplica com 

algumas incorreções a 

terminologia específica das 

AFD. 

- O aluno conhece, relaciona e 

interpreta, com algumas 

incorreções, os conteúdos 

abordados das competências 

definidas para cada ano de 

escolaridade.   

- O aluno identifica/aplica 

com incorreções as regras dos 

vários desportos/ modalidades 

praticados; 

- O aluno utiliza/ aplica com 

muitas incorreções a 

terminologia específica AFD. 

- O aluno conhece, relaciona e 

interpreta, com muitas 

incorreções, os conteúdos 

abordados das competências 

definidas para cada ano de 

escolaridade.   

- O aluno não 

identifica/aplica as regras dos 

vários desportos/ 

modalidades praticados; 

- O aluno não utiliza/ aplica a 

terminologia específica das 

AFD. 

- O aluno não 

conhece/relaciona /interpreta, 

os conteúdos abordados das 

competências definidas para 

cada ano de escolaridade.   

Grelha de 

registo e/ou 

Questão aula 

e/ou Trabalhos 

individuais e/ou 

grupo e/ou 

fichas de 

avaliação 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MELGAÇO 

 

Cod. 152602 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MELGAÇO 

 

ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE MELGAÇO 



 

 O grau de complexidade das aprendizagens essenciais aumenta gradualmente de ano para ano. 

 As classificações finais a atribuir em cada um dos períodos, numa escala de 0 a 20 valores, representam um juízo globalizante das competências adquiridas pelo aluno, de acordo com os 

conhecimentos, capacidades e atitudes avaliados.  

 A autorregulação ocorre regularmente e a autoavaliação é realizada através de fichas de autoavaliação, obrigatoriamente no final de cada período letivo, e sempre que se entenda pertinente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Relacionamento 

pessoal; 

Desenvolvimento 

pessoal e 

autonomia  

(E,F) 

30% 

 

Revela sempre 

comportamentos adequados 

em contextos de 

cooperação, partilha, 

colaboração e competição.  

Revela frequentemente 

comportamentos adequados 

em contextos de 

cooperação, partilha, 

colaboração e competição.  

Revela alguns 

comportamentos adequadas 

em contextos de cooperação, 

partilha, colaboração e 

competição.  

Revela poucos 

comportamentos adequados 

em contextos de cooperação, 

partilha, colaboração e 

competição.  

Revela raramente 

comportamentos adequados 

em contextos de cooperação, 

partilha, colaboração e 

competição. 

Observação 

direta/Grelha de 

registo 

Revela sempre 

responsabilidade nas suas 

atitudes e interage com 

tolerância e compromisso. 

Revela frequentemente 

responsabilidade nas suas 

atitudes e na interação com 

tolerância compromisso. 

Revela algumas vezes 

responsabilidade nas suas 

atitudes e na interação com 

tolerância compromisso. 

Revela poucas vezes 

responsabilidade nas suas 

atitudes e na interação com 

tolerância compromisso. 

Não revela responsabilidade 

nas suas atitudes e na 

interação com tolerância 

compromisso. 

Desenvolve sempre 

processos de autorregulação 

das aprendizagens, 

identificando competências 

a consolidar e competências 

a adquirir como suporte para 

o estabelecimento de 

objetivos. 

Desenvolve frequentemente 

processos de autorregulação 

das aprendizagens, 

identificando competências 

a consolidar e competências 

a adquirir como suporte 

para o estabelecimento de 

objetivos. 

Consegue, algumas vezes, 

desenvolver processos de 

autorregulação das 

aprendizagens, revelando 

algumas dificuldades em 

identificar competências a 

consolidar e competências a 

adquirir como suporte para o 

estabelecimento de objetivos. 

Revela dificuldades em 

desenvolver processos de 

autorregulação das 

aprendizagens, tendo 

dificuldades em identificar as 

competências a consolidar e 

competências a adquirir como 

suporte para o 

estabelecimento de objetivos. 

Não demonstra vontade nem 

procura desenvolver 

processos de autorregulação 

das aprendizagens, 

demonstrando completo 

desinteresse em identificar as 

competências a consolidar e 

competências a adquirir 

como suporte para o 

estabelecimento de objetivos. 

MODALIDADE DE AVALIAÇÃO:  

AVALIAÇÃO FORMATIVA 

 

A avaliação formativa ocorre contínua e sistematicamente ao longo do ano letivo e sustentará a avaliação sumativa no 
final de cada unidade didática. Os alunos serão envolvidos no processo de avaliação através de proposta fundamentada 
para a classificação, através do preenchimento de ficha de autoavaliação, no final de cada período letivo. 

Instrumentos de avaliação: Para a concretização da avaliação sumativa serão utilizadas fichas (grelhas) de observação 
no final de cada unidade didática. Aplicação do Fitnessgram com bateria de testes de aptidão física e grelhas de registo 
contínuo da assiduidade e empenho. Aplicação de um teste de aptidão aeróbia comum a todos os alunos do Ensino 
Secundário através da participação do corta-mato. Aquisição/Compreensão de conhecimentos: Realização de Testes de 
avaliação / Trabalhos de investigação, projetos e participação nos domínios de articulação curricular. Aplicação de 
Conhecimentos: Avaliações Práticas; Hábitos de Higiene. 

 



 

 

A atribuição de classificações e níveis aos alunos terá por base a nomenclatura em vigor no agrupamento e os seguintes níveis de desempenho: 

2º e 3º Ciclo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÍVEL DE DESEMPENHO / PERFIL Nível Classificativo 

Aluno que revela muitas dificuldades de aprendizagem, não mostra interesse nem empenho nas atividades, 
apresenta uma assiduidade irregular e, normalmente, não  cumpre as regras de sala de aula. 

1 

Aluno que revela dificuldades de aprendizagem, não atinge os objetivos / metas de aprendizagem mínimos 
propostos, mostra pouco interesse e empenho na execução das tarefas e, por vezes, não cumpre as regras 

de sala de aula. 
2 

Aluno que atinge os objetivos / metas de aprendizagem mínimos propostos, mostra algum interesse e 
empenho no trabalho, participando nas atividades propostas, e que, normalmente, apresenta um 

comportamento adequado na sala de aula. 
3 

Aluno que atinge os objetivos / metas de aprendizagem propostos, demonstra capacidade criativa e espírito 
de iniciativa e mantém um comportamento adequado dentro da sala de aula. 

4 

Aluno com excelente desempenho, que atinge os objetivos / metas de aprendizagem propostos, demonstra 
grandes aptidões na área e bastante criatividade, participa ativamente nas tarefas propostas e mantém um 

comportamento adequado em sala de aula. 
5 

Instrumentos de avaliação 

Trabalhos práticos/fichas de trabalho/fichas de avaliação, dossiers temáticos/caderno,  autoavaliação. 

Menções nos elementos de avaliação 

Menção qualitativa 
Não 

satisfaz 
Satisfaz Satisfaz bastante Excelente 

Níveis (de 0 a 5) 1 - 2 3 4 5 

Escala percentual 0 – 49% 50 – 69 % 70 – 89% 90 – 100% 



 

Secundário: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÍVEL DE DESEMPENHO / PERFIL  Nível Classificativo 

Aluno que revela muitas dificuldades de aprendizagem, não mostra interesse nem empenho nas atividades, 
apresenta uma assiduidade irregular e, normalmente, não  cumpre as regras de sala de aula. 

0 - 6,4 

Aluno que revela dificuldades de aprendizagem, não atinge os objetivos / metas de aprendizagem mínimos 
propostos, mostra pouco interesse e empenho na execução das tarefas e, por vezes, não cumpre as regras 

de sala de aula. 
6,5 - 9,4 

Aluno que atinge os objetivos / metas de aprendizagem mínimos propostos, mostra algum interesse e 
empenho no trabalho, participando nas atividades propostas, e que, normalmente, apresenta um 

comportamento adequado na sala de aula. 
9,5 – 13,4 

Aluno que atinge os objetivos / metas de aprendizagem propostos, demonstra capacidade criativa e espírito 
de iniciativa e mantém um comportamento adequado dentro da sala de aula. 

13,5 – 17,4 

Aluno com excelente desempenho, que atinge os objetivos / metas de aprendizagem propostos, demonstra 
grandes aptidões na área e bastante criatividade, participa ativamente nas tarefas propostas e mantém um 

comportamento adequado em sala de aula. 
13,5 – 17,4 

Instrumentos de avaliação 

Trabalhos práticos/fichas de trabalho/fichas de avaliação, dossiers temáticos/caderno,  autoavaliação. 

Menções nos elementos de avaliação 

Menção qualitativa Fraco Não 
satisfaz 

Satisfaz Satisfaz bastante Excelente 

Níveis (de 0 a 5) 0 - 6,4 6,5 - 9,4 9,5 – 13,4 13,5 – 17,4 13,5 – 17,4 

Escala percentual  0 – 49% 50 – 69 % 70 – 89% 90 – 100% 



 

 

 

 

 

 

 

Tendo em vista a uniformização da avaliação de final de período, no que respeita à formalização da avaliação sumativa, em cada período será determinada uma classificação, designada de 
classificação do período (C1P, C2P e C3P), que resulta da aplicação dos critérios gerais e específicos de avaliação às classificações obtidas pelo aluno nos diferentes instrumentos/indicadores de 
avaliação. A classificação final do 1º período (CF1) obtém-se a partir da classificação do período (C1P): 

  CF1  C1P   

 

A classificação final do 2º período (CF2) é determinada a partir da média aritmética das classificações do 1º e 2º períodos acrescida de 10% do progresso do aluno, se CF2 for superior a CF1 
(diferença entre as classificações do 2º e 1º períodos).  

   

C1P C2P
CF2  (C2P C1P) 0,10

2


   

  

 

A classificação final do 3º período (CF3) é determinada a partir da média aritmética das classificações do 1º, 2º e 3º períodos acrescida de 25% do progresso do aluno, se CF3 for superior a CF1 
(diferença entre as classificações do 3º e 1º períodos).  

   

C1P C2P C3P
CF3  (C3P C1P) 0,25

3

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Análise do Aproveitamento 

 

 

Menções a Usar na Análise Quantitativa do Aproveitamento 

 

Percentagem de Sucesso Menção 

100% Excelente 

> 95% Bom 

> 85% Satisfatório 

> 70% Pouco Satisfatório 

> 50% Não Satisfatório 

< 50% Fraco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Menções a Usar na Análise Qualitativa do Aproveitamento  

  

Ensino Básico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ensino Secundário: 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Média da Disciplina Menção 

≥ 4,5 Excelente 

< 4,5 Satisfaz Bastante 

< 4 Satisfaz 

< 3 Não Satisfaz 

Média da Disciplina Menção 

≥ 17,5 Excelente 

≥ 13,5 Satisfaz Bastante 

≥ 9,5 Satisfaz 

< 9,5 Não Satisfaz 

< 7 Fraco 



 
 
 
 
 
Ensino Básico e Secundário: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ensino Básico e Secundário com Atestado Médico: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁREAS DE EXTENSÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA: 
 

ÁREAS DE COMPETÊNCIA PONDERAÇÃO 

ATIVIDADES FÍSICAS E APTIDÃO FÍSICA: (Aplicação de 
Conhecimentos) 

 

(C,D,E,F,J,G) 60% 

CONNHECIMENTOS: (Aquisição/Compreensão de 
conhecimentos) 

 

(A,B,C,D,I) 10% 

ATITUDES: (Relacionamento pessoal; 

Desenvolvimento pessoal e autonomia) 

 

(E,F) 30% 

ÁREAS DE EXTENSÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA: 
 

ÁREAS DE COMPETÊNCIA PONDERAÇÃO 

CONNHECIMENTOS: (Aquisição/Compreensão de 
conhecimentos) 

 

(A,B,C,D,I) 70% 

ATITUDES: (Relacionamento pessoal; 

Desenvolvimento pessoal e autonomia) 

 

(E,F) 30% 



 
 
 
 
 
 
Ensino Profissional: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ensino Profissional com Atestado Médico: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁREAS DE EXTENSÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA: 
 

ÁREAS DE COMPETÊNCIA PONDERAÇÃO 

ATIVIDADES FÍSICAS E APTIDÃO FÍSICA: (Aplicação de 
Conhecimentos) 

 

(C,D,E,F,J,G) 70% 

CONNHECIMENTOS: (Aquisição/Compreensão de 
conhecimentos) 

 

(A,B,C,D,I) 10% 

ATITUDES: (Relacionamento pessoal; 

Desenvolvimento pessoal e autonomia) 

 

(E,F) 20% 

ÁREAS DE EXTENSÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA: 
 

ÁREAS DE COMPETÊNCIA PONDERAÇÃO 

CONNHECIMENTOS: (Aquisição/Compreensão de 
conhecimentos) 

 

(A,B,C,D,I) 70% 

ATITUDES: (Relacionamento pessoal; 

Desenvolvimento pessoal e autonomia) 

 

(E,F) 20% 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁREAS DE EXTENSÃO DA EDUCAÇÃO 

FÍSICA: 
 

2º E 3º CICLO SECUNDÁRIO 

ATIVIDADES FÍSICAS E APTIDÃO FÍSICA: 
(Aplicação de Conhecimentos) 

 

2º  3º Ciclo: 

 

A demonstração de competência manifesta-se através da consecução dos 
objetivos definidos para cada matéria, estruturados em três níveis de 
especificação e complexidade das aprendizagens: Introdução (I), 
Elementar (E) e Avançado (A). Para o cumprimento de cada um destes 
níveis o aluno deve demonstrar em simultâneo desempenhos, 
conhecimentos e atitudes representativos do nível considerado. 

 

Apresenta valores na Zona Saudável da Aptidão Física na Bateria de 
Testes Fitnessgram. 

 

Avaliações Práticas; Hábitos de Higiene. 

 

Secundário: 

 

A demonstração de competência manifesta-se através da consecução 
dos objetivos definidos para cada matéria, estruturados em três níveis 
de especificação e complexidade das aprendizagens: Introdução (I), 
Elementar (E) e Avançado (A). Para o cumprimento de cada um destes 
níveis o aluno deve demonstrar em simultâneo desempenhos, 
conhecimentos e atitudes representativos do nível considerado. 

 

Apresenta valores na Zona Saudável da Aptidão Física na Bateria de 
Testes Fitnessgram. 

 

Avaliações Práticas; Hábitos de Higiene. 

 

ÁREAS DE EXTENSÃO DA EDUCAÇÃO 

FÍSICA: 

 

2º E 3º CICLO SECUNDÁRIO 

CONNHECIMENTOS: 
(Aquisição/Compreensão de 

conhecimentos) 

 

2º ciclo: 

Analisar e interpretar a realização das atividades físicas selecionadas, 
utilizando os conhecimentos sobre técnica, organização e participação, 
ética desportiva, etc.  

 

Conhecer os processos fundamentais das adaptações morfológicas, 
funcionais e psicológicas, que lhe permitem compreender os diversos 
fatores da aptidão física. 

  

Secundário: 

Analisar e interpretar a realização das atividades físicas selecionadas, 
utilizando os conhecimentos sobre técnica, organização e participação, 
ética desportiva, etc. 

 

Interpretar crítica e corretamente os acontecimentos no universo das 
atividades físicas, analisando a sua prática e respetivas condições como 
fatores de elevação cultural dos praticantes e da comunidade em geral. 

 

Identificar e interpretar fatores limitativos das possibilidades de prática 



 Testes de avaliação /Relatórios/Trabalhos. 

 

3º ciclo: 

Analisar e interpretar a realização das atividades físicas selecionadas, 
utilizando os conhecimentos sobre técnica, organização e participação, 
ética desportiva, etc.  

 

Compreender as atividades físicas e as condições da sua prática e 
aperfeiçoamento como elementos de elevação cultural dos praticantes e da 
comunidade em geral, interpretando crítica e corretamente os 
acontecimentos na esfera da Cultura Física. 

 

Identificar e interpretar os fenómenos da industrialização, urbanismo e 
poluição como fatores limitativos da aptidão física das populações e das 
possibilidades de prática das modalidades da cultura física.  

 

Cumpre e respeita normas, orientações prazos de elaboração de trabalhos 
estabelecidas e acordadas, efetuando a tarefa proposta, evidenciando 
pesquisa e tratamento satisfatórios de informação. 

 

 Testes de avaliação /Relatórios/Trabalhos. 

 

das atividades físicas e da aptidão física e da saúde das populações. 

Cumpre e respeita normas, orientações prazos de elaboração de 
trabalhos estabelecidas e acordadas, efetuando a tarefa proposta, 
evidenciando pesquisa e tratamento satisfatórios de informação. 

 

Testes de avaliação /Relatórios/Trabalhos. 

 

ÁREAS DE EXTENSÃO DA EDUCAÇÃO 

FÍSICA: 

 

2º E 3º CICLO SECUNDÁRIO 

ATITUDES: (Relacionamento pessoal; 

Desenvolvimento pessoal e autonomia) 

 

2º ciclo: 

Participar ativamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal e o 
do grupo: 

Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros, quer 
no papel de parceiros quer no de adversários. 

Aceitar o apoio dos companheiros nos esforços de aperfeiçoamento 
próprio, bem como as opções do(s) outro(s) e as dificuldades reveladas por 
ele(s). 

Cooperar nas situações de aprendizagem e de organização, escolhendo as 
ações favoráveis ao êxito, segurança e bom ambiente relacional, na 
atividade da turma. 

Conhecer e aplicar cuidados higiénicos, bem como as regras de segurança 
pessoal e dos companheiros, e de preservação dos recursos materiais. 

Secundário: 

Participar ativamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal 
e o do grupo:  

Relacionando-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros, 
quer no papel de parceiros quer no de adversários; 

Aceitando o apoio dos companheiros nos esforços de aperfeiçoamento 
próprio, bem como as opções do(s) outro(s) e as dificuldades reveladas 
por ele(s);  

Interessando-se e apoiando os esforços dos companheiros com 
oportunidade, promovendo a entreajuda para favorecer o 
aperfeiçoamento e satisfação própria e do(s) outro(s); 

Cooperando nas situações de aprendizagem e de organização, 
escolhendo as ações favoráveis ao êxito, segurança e bom ambiente 



 

3º ciclo: 

Participar ativamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal e o 
do grupo: 

Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros, quer 
no papel de parceiros quer no de adversários; 

Aceitar o apoio dos companheiros nos esforços de aperfeiçoamento 
próprio, bem como as opções do(s) outro(s) e as dificuldades reveladas por 
ele(s); 

Interessar-se e apoiar os esforços dos companheiros com oportunidade, 
promovendo a entreajuda para favorecer o aperfeiçoamento e satisfação 
própria e do(s) outro(s); 

Cooperar nas situações de aprendizagem e de organização, escolhendo as 
ações favoráveis ao êxito, segurança e bom ambiente relacional, na 
atividade da turma; 

Apresentar iniciativas e propostas pessoais de desenvolvimento da 
atividade individual e do grupo, considerando também as que são 
apresentadas pelos companheiros com interesse e objetividade; 

Assumir compromissos e responsabilidades de organização e preparação 
das atividades individuais e ou de grupo, cumprindo com empenho e brio 
as tarefas inerentes; 

Conhecer e interpretar fatores de saúde e risco associados à prática das 
atividades físicas e aplicar regras de higiene e de segurança. 

 

relacional na atividade da turma;  

Apresentando iniciativas e propostas pessoais de desenvolvimento da 
atividade individual e do grupo, considerando as que são apresentadas 
pelos companheiros com interesse e objetividade; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁREAS DE COMPETÊNCIA DESCRITORES OPERATIVOS 

A) LINGUAGENS E TEXTOS 

Utiliza diferentes linguagens e símbolos, aplicando-os aos diferentes contextos de comunicação. 

Comunica conhecimentos (oralmente ou por escrito), utilizando linguagens específicas de 
diferentes áreas do saber cultural, científico, artístico, físico e tecnológico. 

Domina capacidades nucleares de compreensão e de expressão. 

B) INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

Valida e mobiliza informação. 

Transforma a informação em conhecimento. 

Colabora em diferentes contextos comunicativos. 

C) RACIOCÍNIO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

Interpreta, planeia e conduz pesquisas. 

Gere projetos e toma decisões para resolver problemas. 

Constrói produtos e conhecimento. 

D) PENSAMENTO CRÍTICO E PENSAMENTO CRIATIVO 

Pensa, observa, analisa, argumenta e cria. 

Convoca diferentes conhecimentos (matriz científica e humanista) com vista à tomada de posição 
fundamentada. 

Prevê e avalia o impacto das suas atitudes/decisões. 

E) SABER CIENTÍFICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO 

Compreende processos e fenómenos científicos e tecnológicos. 

Articula saberes e conhecimentos para compreender a realidade e propor resolução de 
problemas. 

Manipula e manuseia materiais e instrumentos diversificados utilizados em atividades 
práticas/laboratoriais. 

Recorre às TIC para a realização de trabalhos que impliquem pesquisa, seleção, tratamento e 
mobilização da informação. 

F) DESENVOLVIMENTO PESSOAL E AUTONOMIA 

Relaciona conhecimentos, emoções e comportamentos. 

Consolida e aprofunda competências. 

Persiste e empenha-se na realização do trabalho e do estudo, bem como na superação das 



dificuldades. 

Realiza as tarefas, na sala de aula e em casa, participando nas atividades de enriquecimento do 
currículo. 

É responsável e autónomo. 

Cumpre os deveres escolares de assiduidade e de pontualidade, de material escolar. 

Adquire/desenvolve hábitos de estudo e métodos de trabalho. 

Autoavalia-se. 

G) BEM-ESTAR, SAÚDE E AMBIENTE 

Adota comportamentos que promovem a saúde, o bem-estar e o respeito pelo ambiente. 

Manifesta consciência e responsabilidade ambiental e social. 

Respeita as regras de conservação/limpeza dos espaços e materiais escolares. 

H) SENSIBILIDADE ESTÉTICA E ARTÍSTICA 

Reconhece as especificidades e as intencionalidades das diferentes manifestações culturais. 

Experimenta e aprecia as diferentes manifestações culturais. 

Valoriza o papel das várias formas de expressão artística e do património material e imaterial na 
vida e na cultura das comunidades. 

I) RELACIONAMENTO INTERPESSOAL 

Coopera, interage e partilha. 

Participa na elaboração e exposição dos trabalhos de grupo. 

Respeita as regras de conduta de respeito pelo outro, de cooperação com os colegas, 
professores e funcionários. 

J) CONSCIÊNCIA E DOMÍNIO DO CORPO 

Realiza atividades motoras, locomotoras, não locomotoras e manipulativas. 

Domina a capacidade percetivo-motora. 

Tem consciência de si próprio a nível emocional, cognitivo, psicossocial, estético e moral por 
forma a estabelecer consigo próprio e com os outros uma relação harmoniosa e salutar. 

 



   AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MELGAÇO  

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES - GRUPO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA (ALUNOS COM ATESTADO MÉDICO) - ANO LETIVO 2019/2020 

DOMÍNIOS/ 

TEMAS  

DE APRENDIZAGEM 

PONDERAÇÃO

PESO (%) 

PERFIL DE APRENDIZAGENS 

TÉCNICAS/ 

INSTRUMENTOS 

DE  

AVALIAÇÃO 

Descritores de desempenho, de acordo com as aprendizagens essenciais / Níveis de desempenho 

NÍVEL 5 NÍVEL 4 NÍVEL 3 NÍVEL 2 NÍVEL 1 

17,4 A 20 valores 13,5 a 17,4 valores 9,5 a 13,4 valores 6,5 a 9,4 valores 0 a 6,4 valores 

Área dos 

Conhecimentos 

(A,B,C,D,I) 

70% 

- O aluno identifica/aplica 

com rigor e eficácia todas 

as regras dos vários 

desportos/ modalidades 

praticados; 

- O aluno utiliza/ aplica 

com rigor e eficácia a 

terminologia específica das 

atividades Físicas 

Desportivas (AFD). 

- O aluno conhece, 

relaciona e interpreta os 

conteúdos abordados das 

competências definidas para 

cada ano de escolaridade.   

 

- O aluno identifica/aplica 

quase na totalidade as 

regras dos vários desportos/ 

modalidades praticados; 

- O aluno utiliza/ aplica 

quase na totalidade a 

terminologia específica das 

AFD. 

- O aluno conhece, 

relaciona e interpreta, quase 

na totalidade, os conteúdos 

abordados das competências 

definidas para cada ano de 

escolaridade.   

 

O aluno identifica/aplica 

com algumas incorreções as 

regras dos vários desportos/ 

modalidades praticados; 

- O aluno utiliza/aplica com 

algumas incorreções a 

terminologia específica das 

AFD. 

- O aluno conhece, 

relaciona e interpreta, com 

algumas incorreções, os 

conteúdos abordados das 

competências definidas para 

cada ano de escolaridade.   

- O aluno identifica/aplica 

com muitas incorreções as 

regras dos vários desportos/ 

modalidades praticados; 

- O aluno utiliza/ aplica com 

muitas incorreções a 

terminologia específica AFD. 

- O aluno conhece, relaciona e 

interpreta, com muitas 

incorreções, os conteúdos 

abordados das competências 

definidas para cada ano de 

escolaridade.   

- O aluno não identifica/aplica 

as regras dos vários 

desportos/ modalidades 

praticados; 

- O aluno não utiliza/ aplica a 

terminologia específica das 

AFD. 

- O aluno não 

conhece/relaciona /interpreta, 

os conteúdos abordados das 

competências definidas para 

cada ano de escolaridade.   

Grelha de 

registo e/ou 

Relatório de 

aula e/ou 

Questão aula 

e/ou Trabalhos 

individuais e/ou  

fichas de 

avaliação 

Relacionamento 

pessoal; 

Desenvolvimento 

pessoal e 

autonomia  

(E,F) 

30% 

10% 

 

Revela sempre 

comportamentos adequados 

em contextos de 

cooperação, partilha, 

colaboração e competição.  

 

Revela frequentemente 

comportamentos adequados 

em contextos de 

cooperação, partilha, 

colaboração e competição.  

Revela alguns 

comportamentos adequadas 

em contextos de 

cooperação, partilha, 

colaboração e competição.  

Revela poucos 

comportamentos adequados 

em contextos de cooperação, 

partilha, colaboração e 

competição.  

Revela raramente 

comportamentos adequados 

em contextos de cooperação, 

partilha, colaboração e 

competição. Observação 

direta/Grelha de 

registo 

10% 

 

Revela sempre 

responsabilidade nas suas 

atitudes e interage com 

tolerância e compromisso. 

 

Revela frequentemente 

responsabilidade nas suas 

atitudes e na interação com 

tolerância compromisso. 

Revela algumas vezes 

responsabilidade nas suas 

atitudes e na interação com 

tolerância compromisso. 

Revela poucas vezes 

responsabilidade nas suas 

atitudes e na interação com 

tolerância compromisso. 

Não revela responsabilidade 

nas suas atitudes e na 

interação com tolerância 

compromisso. 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MELGAÇO 

 

Cod. 152602 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MELGAÇO 

 

ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE MELGAÇO 



 

 O grau de complexidade das aprendizagens essenciais aumenta gradualmente de ano para ano. 

 As classificações finais a atribuir em cada um dos períodos, numa escala de 0 a 20 valores, representam um juízo globalizante das competências adquiridas pelo aluno, de acordo com os conhecimentos, 

capacidades e atitudes avaliados.  

 A autorregulação ocorre regularmente e a autoavaliação é realizada através de fichas de autoavaliação, obrigatoriamente no final de cada período letivo, e sempre que se entenda pertinente. 

Nota:   ● Só são abrangidos por este regime de avaliação os alunos que se enquadrem no Artigo 15º da Lei nº 51/2012, de 5 de setembro (estatuto do aluno). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10% 

Desenvolve sempre 

processos de autorregulação 

das aprendizagens, 

identificando competências 

a consolidar e competências 

a adquirir como suporte 

para o estabelecimento de 

objetivos. 

 

Desenvolve frequentemente 

processos de autorregulação 

das aprendizagens, 

identificando competências 

a consolidar e competências 

a adquirir como suporte 

para o estabelecimento de 

objetivos. 

 

Consegue, algumas vezes, 

desenvolver processos de 

autorregulação das 

aprendizagens, revelando 

algumas dificuldades em 

identificar competências a 

consolidar e competências a 

adquirir como suporte para 

o estabelecimento de 

objetivos. 

Revela dificuldades em 

desenvolver processos de 

autorregulação das 

aprendizagens, tendo 

dificuldades em identificar as 

competências a consolidar e 

competências a adquirir como 

suporte para o 

estabelecimento de objetivos. 

Não demonstra vontade nem 

procura desenvolver 

processos de autorregulação 

das aprendizagens, 

demonstrando completo 

desinteresse em identificar as 

competências a consolidar e 

competências a adquirir como 

suporte para o 

estabelecimento de objetivos. 

MODALIDADE DE AVALIAÇÃO:  

AVALIAÇÃO FORMATIVA 

 

A avaliação formativa ocorre contínua e sistematicamente ao longo do ano letivo e sustentará a avaliação sumativa no 
final de cada unidade didática. Os alunos serão envolvidos no processo de avaliação através de proposta fundamentada 
para a classificação, através do preenchimento de ficha de autoavaliação, no final de cada período letivo. 

Instrumentos de avaliação: Para a concretização da avaliação sumativa serão utilizadas fichas (grelhas) de observação 
no final de cada unidade didática. Aplicação do Fitnessgram com bateria de testes de aptidão física e grelhas de registo 
contínuo da assiduidade e empenho. Aplicação de um teste de aptidão aeróbia comum a todos os alunos do Ensino 
Secundário através da participação do corta-mato. Aquisição/Compreensão de conhecimentos: Realização de Testes de 
avaliação / Trabalhos de investigação, projetos e participação nos domínios de articulação curricular. Aplicação de 
Conhecimentos: Avaliações Práticas; Hábitos de Higiene. 

 



A atribuição de classificações e níveis aos alunos terá por base a nomenclatura em vigor no agrupamento e os seguintes níveis de desempenho: 

2º e 3º Ciclo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÍVEL DE DESEMPENHO / PERFIL Nível Classificativo 

Aluno que revela muitas dificuldades de aprendizagem, não mostra interesse nem empenho nas atividades, 
apresenta uma assiduidade irregular e, normalmente, não  cumpre as regras de sala de aula. 

1 

Aluno que revela dificuldades de aprendizagem, não atinge os objetivos / metas de aprendizagem mínimos 
propostos, mostra pouco interesse e empenho na execução das tarefas e, por vezes, não cumpre as regras 

de sala de aula. 
2 

Aluno que atinge os objetivos / metas de aprendizagem mínimos propostos, mostra algum interesse e 
empenho no trabalho, participando nas atividades propostas, e que, normalmente, apresenta um 

comportamento adequado na sala de aula. 
3 

Aluno que atinge os objetivos / metas de aprendizagem propostos, demonstra capacidade criativa e espírito 
de iniciativa e mantém um comportamento adequado dentro da sala de aula. 

4 

Aluno com excelente desempenho, que atinge os objetivos / metas de aprendizagem propostos, demonstra 
grandes aptidões na área e bastante criatividade, participa ativamente nas tarefas propostas e mantém um 

comportamento adequado em sala de aula. 
5 

Instrumentos de avaliação 

Trabalhos práticos/fichas de trabalho/fichas de avaliação, dossiers temáticos/caderno,  autoavaliação. 

Menções nos elementos de avaliação 

Menção qualitativa 
Não 

satisfaz 
Satisfaz Satisfaz bastante Excelente 

Níveis (de 0 a 5) 1 - 2 3 4 5 

Escala percentual 0 – 49% 50 – 69 % 70 – 89% 90 – 100% 



Secundário: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÍVEL DE DESEMPENHO / PERFIL  Nível Classificativo 

Aluno que revela muitas dificuldades de aprendizagem, não mostra interesse nem empenho nas atividades, 
apresenta uma assiduidade irregular e, normalmente, não  cumpre as regras de sala de aula. 

0 - 6,4 

Aluno que revela dificuldades de aprendizagem, não atinge os objetivos / metas de aprendizagem mínimos 
propostos, mostra pouco interesse e empenho na execução das tarefas e, por vezes, não cumpre as regras 

de sala de aula. 
6,5 - 9,4 

Aluno que atinge os objetivos / metas de aprendizagem mínimos propostos, mostra algum interesse e 
empenho no trabalho, participando nas atividades propostas, e que, normalmente, apresenta um 

comportamento adequado na sala de aula. 
9,5 – 13,4 

Aluno que atinge os objetivos / metas de aprendizagem propostos, demonstra capacidade criativa e espírito 
de iniciativa e mantém um comportamento adequado dentro da sala de aula. 

13,5 – 17,4 

Aluno com excelente desempenho, que atinge os objetivos / metas de aprendizagem propostos, demonstra 
grandes aptidões na área e bastante criatividade, participa ativamente nas tarefas propostas e mantém um 

comportamento adequado em sala de aula. 
13,5 – 17,4 

Instrumentos de avaliação 

Trabalhos práticos/fichas de trabalho/fichas de avaliação, dossiers temáticos/caderno,  autoavaliação. 

Menções nos elementos de avaliação 

Menção qualitativa Fraco Não 
satisfaz 

Satisfaz Satisfaz bastante Excelente 

Níveis (de 0 a 5) 0 - 6,4 6,5 - 9,4 9,5 – 13,4 13,5 – 17,4 13,5 – 17,4 

Escala percentual  0 – 49% 50 – 69 % 70 – 89% 90 – 100% 



 

 

 

 

Tendo em vista a uniformização da avaliação de final de período, no que respeita à formalização da avaliação sumativa, em cada período será determinada uma classificação, designada de 
classificação do período (C1P, C2P e C3P), que resulta da aplicação dos critérios gerais e específicos de avaliação às classificações obtidas pelo aluno nos diferentes instrumentos/indicadores de 
avaliação. A classificação final do 1º período (CF1) obtém-se a partir da classificação do período (C1P): 

  CF1  C1P   

 

A classificação final do 2º período (CF2) é determinada a partir da média aritmética das classificações do 1º e 2º períodos acrescida de 10% do progresso do aluno, se CF2 for superior a CF1 
(diferença entre as classificações do 2º e 1º períodos).  

   

C1P C2P
CF2  (C2P C1P) 0,10

2


   

  

 

A classificação final do 3º período (CF3) é determinada a partir da média aritmética das classificações do 1º, 2º e 3º períodos acrescida de 25% do progresso do aluno, se CF3 for superior a CF1 
(diferença entre as classificações do 3º e 1º períodos).  

   

C1P C2P C3P
CF3  (C3P C1P) 0,25

3

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Análise do Aproveitamento 

 

 

Menções a Usar na Análise Quantitativa do Aproveitamento 

 

Percentagem de Sucesso Menção 

100% Excelente 

> 95% Bom 

> 85% Satisfatório 

> 70% Pouco Satisfatório 

> 50% Não Satisfatório 

< 50% Fraco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Menções a Usar na Análise Qualitativa do Aproveitamento  

  

Ensino Básico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ensino Secundário: 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Média da Disciplina Menção 

≥ 4,5 Excelente 

< 4,5 Satisfaz Bastante 

< 4 Satisfaz 

< 3 Não Satisfaz 

Média da Disciplina Menção 

≥ 17,5 Excelente 

≥ 13,5 Satisfaz Bastante 

≥ 9,5 Satisfaz 

< 9,5 Não Satisfaz 

< 7 Fraco 



 
 
 
Ensino Básico e Secundário: 

 
 

ÁREAS DE EXTENSÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA: 
 

ÁREAS DE COMPETÊNCIA PONDERAÇÃO 

ATIVIDADES FÍSICAS E APTIDÃO FÍSICA: (Aplicação de 
Conhecimentos) 

 

(C,D,E,F,J,G) 60% 

CONNHECIMENTOS: (Aquisição/Compreensão de 
conhecimentos) 

 

(A,B,C,D,I) 10% 

ATITUDES: (Relacionamento pessoal; 

Desenvolvimento pessoal e autonomia) 

 

(E,F) 30% 

 
 
 
Ensino Básico e Secundário com Atestado Médico: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁREAS DE EXTENSÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA: 
 

ÁREAS DE COMPETÊNCIA PONDERAÇÃO 

CONNHECIMENTOS: (Aquisição/Compreensão de 
conhecimentos) 

 

(A,B,C,D,I) 70% 

ATITUDES: (Relacionamento pessoal; 

Desenvolvimento pessoal e autonomia) 

 

(E,F) 30% 



 
 
 
Ensino Profissional: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ensino Profissional com Atestado Médico: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁREAS DE EXTENSÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA: 
 

ÁREAS DE COMPETÊNCIA PONDERAÇÃO 

ATIVIDADES FÍSICAS E APTIDÃO FÍSICA: (Aplicação de 
Conhecimentos) 

 

(C,D,E,F,J,G) 70% 

CONNHECIMENTOS: (Aquisição/Compreensão de 
conhecimentos) 

 

(A,B,C,D,I) 10% 

ATITUDES: (Relacionamento pessoal; 

Desenvolvimento pessoal e autonomia) 

 

(E,F) 20% 

ÁREAS DE EXTENSÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA: 
 

ÁREAS DE COMPETÊNCIA PONDERAÇÃO 

CONNHECIMENTOS: (Aquisição/Compreensão de 
conhecimentos) 

 

(A,B,C,D,I) 70% 

ATITUDES: (Relacionamento pessoal; 

Desenvolvimento pessoal e autonomia) 

 

(E,F) 20% 



 
 
 
 

ÁREAS DE EXTENSÃO DA EDUCAÇÃO 

FÍSICA: 
 

2º E 3º CICLO SECUNDÁRIO 

ATIVIDADES FÍSICAS E APTIDÃO FÍSICA: 
(Aplicação de Conhecimentos) 

 

2º  3º Ciclo: 

 

A demonstração de competência manifesta-se através da consecução dos 
objetivos definidos para cada matéria, estruturados em três níveis de 
especificação e complexidade das aprendizagens: Introdução (I), 
Elementar (E) e Avançado (A). Para o cumprimento de cada um destes 
níveis o aluno deve demonstrar em simultâneo desempenhos, 
conhecimentos e atitudes representativos do nível considerado. 

 

Apresenta valores na Zona Saudável da Aptidão Física na Bateria de 
Testes Fitnessgram. 

 

Avaliações Práticas; Hábitos de Higiene. 

 

Secundário: 

 

A demonstração de competência manifesta-se através da consecução 
dos objetivos definidos para cada matéria, estruturados em três níveis 
de especificação e complexidade das aprendizagens: Introdução (I), 
Elementar (E) e Avançado (A). Para o cumprimento de cada um destes 
níveis o aluno deve demonstrar em simultâneo desempenhos, 
conhecimentos e atitudes representativos do nível considerado. 

 

Apresenta valores na Zona Saudável da Aptidão Física na Bateria de 
Testes Fitnessgram. 

 

Avaliações Práticas; Hábitos de Higiene. 

 

ÁREAS DE EXTENSÃO DA EDUCAÇÃO 

FÍSICA: 

 

2º E 3º CICLO SECUNDÁRIO 

CONNHECIMENTOS: 
(Aquisição/Compreensão de 

conhecimentos) 

 

2º ciclo: 

Analisar e interpretar a realização das atividades físicas selecionadas, 
utilizando os conhecimentos sobre técnica, organização e participação, 
ética desportiva, etc.  

 

Conhecer os processos fundamentais das adaptações morfológicas, 
funcionais e psicológicas, que lhe permitem compreender os diversos 
fatores da aptidão física. 

  

 Testes de avaliação /Relatórios/Trabalhos. 

 

Secundário: 

Analisar e interpretar a realização das atividades físicas selecionadas, 
utilizando os conhecimentos sobre técnica, organização e participação, 
ética desportiva, etc. 

 

Interpretar crítica e corretamente os acontecimentos no universo das 
atividades físicas, analisando a sua prática e respetivas condições 
como fatores de elevação cultural dos praticantes e da comunidade em 
geral. 

 

Identificar e interpretar fatores limitativos das possibilidades de prática 
das atividades físicas e da aptidão física e da saúde das populações. 



3º ciclo: 

Analisar e interpretar a realização das atividades físicas selecionadas, 
utilizando os conhecimentos sobre técnica, organização e participação, 
ética desportiva, etc.  

 

Compreender as atividades físicas e as condições da sua prática e 
aperfeiçoamento como elementos de elevação cultural dos praticantes e 
da comunidade em geral, interpretando crítica e corretamente os 
acontecimentos na esfera da Cultura Física. 

 

Identificar e interpretar os fenómenos da industrialização, urbanismo e 
poluição como fatores limitativos da aptidão física das populações e das 
possibilidades de prática das modalidades da cultura física.  

 

Cumpre e respeita normas, orientações prazos de elaboração de trabalhos 
estabelecidas e acordadas, efetuando a tarefa proposta, evidenciando 
pesquisa e tratamento satisfatórios de informação. 

 

 Testes de avaliação /Relatórios/Trabalhos. 

 

Cumpre e respeita normas, orientações prazos de elaboração de 
trabalhos estabelecidas e acordadas, efetuando a tarefa proposta, 
evidenciando pesquisa e tratamento satisfatórios de informação. 

 

Testes de avaliação /Relatórios/Trabalhos. 

 

ÁREAS DE EXTENSÃO DA EDUCAÇÃO 

FÍSICA: 

 

2º E 3º CICLO SECUNDÁRIO 

ATITUDES: (Relacionamento pessoal; 

Desenvolvimento pessoal e autonomia) 

 

2º ciclo: 

Participar ativamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal e o 
do grupo: 

Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros, quer 
no papel de parceiros quer no de adversários. 

Aceitar o apoio dos companheiros nos esforços de aperfeiçoamento 
próprio, bem como as opções do(s) outro(s) e as dificuldades reveladas 
por ele(s). 

Cooperar nas situações de aprendizagem e de organização, escolhendo 
as ações favoráveis ao êxito, segurança e bom ambiente relacional, na 
atividade da turma. 

Conhecer e aplicar cuidados higiénicos, bem como as regras de 
segurança pessoal e dos companheiros, e de preservação dos recursos 

Secundário: 

Participar ativamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal 
e o do grupo:  

Relacionando-se com cordialidade e respeito pelos seus 
companheiros, quer no papel de parceiros quer no de adversários; 

Aceitando o apoio dos companheiros nos esforços de aperfeiçoamento 
próprio, bem como as opções do(s) outro(s) e as dificuldades reveladas 
por ele(s);  

Interessando-se e apoiando os esforços dos companheiros com 
oportunidade, promovendo a entreajuda para favorecer o 
aperfeiçoamento e satisfação própria e do(s) outro(s); 

Cooperando nas situações de aprendizagem e de organização, 
escolhendo as ações favoráveis ao êxito, segurança e bom ambiente 



materiais. 

 

3º ciclo: 

Participar ativamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal e o 
do grupo: 

Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros, quer 
no papel de parceiros quer no de adversários; 

Aceitar o apoio dos companheiros nos esforços de aperfeiçoamento 
próprio, bem como as opções do(s) outro(s) e as dificuldades reveladas 
por ele(s); 

Interessar-se e apoiar os esforços dos companheiros com oportunidade, 
promovendo a entreajuda para favorecer o aperfeiçoamento e satisfação 
própria e do(s) outro(s); 

Cooperar nas situações de aprendizagem e de organização, escolhendo 
as ações favoráveis ao êxito, segurança e bom ambiente relacional, na 
atividade da turma; 

Apresentar iniciativas e propostas pessoais de desenvolvimento da 
atividade individual e do grupo, considerando também as que são 
apresentadas pelos companheiros com interesse e objetividade; 

Assumir compromissos e responsabilidades de organização e preparação 
das atividades individuais e ou de grupo, cumprindo com empenho e brio 
as tarefas inerentes; 

Conhecer e interpretar fatores de saúde e risco associados à prática das 
atividades físicas e aplicar regras de higiene e de segurança. 

 

relacional na atividade da turma;  

Apresentando iniciativas e propostas pessoais de desenvolvimento da 
atividade individual e do grupo, considerando as que são apresentadas 
pelos companheiros com interesse e objetividade; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÁREAS DE COMPETÊNCIA DESCRITORES OPERATIVOS 

A) LINGUAGENS E TEXTOS 

Utiliza diferentes linguagens e símbolos, aplicando-os aos diferentes contextos de comunicação. 

Comunica conhecimentos (oralmente ou por escrito), utilizando linguagens específicas de 
diferentes áreas do saber cultural, científico, artístico, físico e tecnológico. 

Domina capacidades nucleares de compreensão e de expressão. 

B) INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

Valida e mobiliza informação. 

Transforma a informação em conhecimento. 

Colabora em diferentes contextos comunicativos. 

C) RACIOCÍNIO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

Interpreta, planeia e conduz pesquisas. 

Gere projetos e toma decisões para resolver problemas. 

Constrói produtos e conhecimento. 

D) PENSAMENTO CRÍTICO E PENSAMENTO CRIATIVO 

Pensa, observa, analisa, argumenta e cria. 

Convoca diferentes conhecimentos (matriz científica e humanista) com vista à tomada de posição 
fundamentada. 

Prevê e avalia o impacto das suas atitudes/decisões. 

E) SABER CIENTÍFICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO 

Compreende processos e fenómenos científicos e tecnológicos. 

Articula saberes e conhecimentos para compreender a realidade e propor resolução de 
problemas. 

Manipula e manuseia materiais e instrumentos diversificados utilizados em atividades 
práticas/laboratoriais. 

Recorre às TIC para a realização de trabalhos que impliquem pesquisa, seleção, tratamento e 
mobilização da informação. 

F) DESENVOLVIMENTO PESSOAL E AUTONOMIA 

Relaciona conhecimentos, emoções e comportamentos. 

Consolida e aprofunda competências. 

Persiste e empenha-se na realização do trabalho e do estudo, bem como na superação das 
dificuldades. 

Realiza as tarefas, na sala de aula e em casa, participando nas atividades de enriquecimento do 
currículo. 

É responsável e autónomo. 

Cumpre os deveres escolares de assiduidade e de pontualidade, de material escolar. 

Adquire/desenvolve hábitos de estudo e métodos de trabalho. 

Autoavalia-se. 

G) BEM-ESTAR, SAÚDE E AMBIENTE Adota comportamentos que promovem a saúde, o bem-estar e o respeito pelo ambiente. 



Manifesta consciência e responsabilidade ambiental e social. 

Respeita as regras de conservação/limpeza dos espaços e materiais escolares. 

H) SENSIBILIDADE ESTÉTICA E ARTÍSTICA 

Reconhece as especificidades e as intencionalidades das diferentes manifestações culturais. 

Experimenta e aprecia as diferentes manifestações culturais. 

Valoriza o papel das várias formas de expressão artística e do património material e imaterial na 
vida e na cultura das comunidades. 

I) RELACIONAMENTO INTERPESSOAL 

Coopera, interage e partilha. 

Participa na elaboração e exposição dos trabalhos de grupo. 

Respeita as regras de conduta de respeito pelo outro, de cooperação com os colegas, 
professores e funcionários. 

J) CONSCIÊNCIA E DOMÍNIO DO CORPO 

Realiza atividades motoras, locomotoras, não locomotoras e manipulativas. 

Domina a capacidade percetivo-motora. 

Tem consciência de si próprio a nível emocional, cognitivo, psicossocial, estético e moral por 
forma a estabelecer consigo próprio e com os outros uma relação harmoniosa e salutar. 

 
 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MELGAÇO 

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES - GRUPO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA - CURSOS PROFISSIONAIS - (ALUNOS COM ATESTADO MÉDICO) - ANO LETIVO 2019/2020  

DOMÍNIOS/ 

TEMAS  

DE 

APRENDIZAGEM 

PONDERAÇÃO

PESO (%) 

PERFIL DE APRENDIZAGENS 

TÉCNICAS/ 

INSTRUMENTOS 

DE  

AVALIAÇÃO 

Descritores de desempenho, de acordo com as aprendizagens essenciais / Níveis de desempenho 

NÍVEL 5 NÍVEL 4 NÍVEL 3 NÍVEL 2 NÍVEL 1 

18 A 20 valores 15 a 17 valores 10 a 14 valores 7 a 9 valores 0 a 6 valores 

Área dos 

Conhecimentos 

(A,B,C,D,I) 

80% 

 

- O aluno identifica/aplica 

com rigor e eficácia todas as 

regras dos vários desportos/ 

modalidades praticados; 

- O aluno utiliza/ aplica com 

rigor e eficácia a terminologia 

específica das atividades 

Físicas Desportivas (AFD). 

- O aluno conhece, relaciona e 

interpreta os conteúdos 

abordados das competências 

definidas para cada ano de 

escolaridade.  

  

- O aluno identifica/aplica 

quase na totalidade as 

regras dos vários desportos/ 

modalidades praticados; 

- O aluno utiliza/ aplica 

quase na totalidade a 

terminologia específica das 

AFD. 

- O aluno conhece, 

relaciona e interpreta, quase 

na totalidade, os conteúdos 

abordados das competências 

definidas para cada ano de 

escolaridade.   

O aluno identifica/aplica 

com algumas incorreções as 

regras dos vários desportos/ 

modalidades praticados; 

- O aluno utiliza/aplica com 

algumas incorreções a 

terminologia específica das 

AFD. 

- O aluno conhece, 

relaciona e interpreta, com 

algumas incorreções, os 

conteúdos abordados das 

competências definidas para 

cada ano de escolaridade.   

- O aluno identifica/aplica 

com muitas incorreções as 

regras dos vários desportos/ 

modalidades praticados; 

- O aluno utiliza/ aplica com 

muitas incorreções a 

terminologia específica AFD. 

- O aluno conhece, relaciona e 

interpreta, com muitas 

incorreções, os conteúdos 

abordados das competências 

definidas para cada ano de 

escolaridade.   

- O aluno não identifica/aplica 

as regras dos vários 

desportos/ modalidades 

praticados; 

- O aluno não utiliza/ aplica a 

terminologia específica das 

AFD. 

- O aluno não 

conhece/relaciona /interpreta, 

os conteúdos abordados das 

competências definidas para 

cada ano de escolaridade.   

Grelha de 

registo e/ou 

Relatório de 

aula e/ou 

Questão aula 

e/ou Trabalhos 

individuais e/ou 

fichas de 

avaliação 

Relacionamento 

pessoal; 

Desenvolvimento 

pessoal e 

autonomia  

(E,F) 

20% 

10% 

 

Revela sempre 

comportamentos adequados 

em contextos de cooperação, 

partilha, colaboração e 

competição. 

  

Revela frequentemente 

comportamentos adequados 

em contextos de 

cooperação, partilha, 

colaboração e competição.  

Revela alguns 

comportamentos adequadas 

em contextos de 

cooperação, partilha, 

colaboração e competição.  

Revela poucos 

comportamentos adequados 

em contextos de cooperação, 

partilha, colaboração e 

competição.  

Revela raramente 

comportamentos adequados 

em contextos de cooperação, 

partilha, colaboração e 

competição. Observação 

direta/Grelha de 

registo 

7% 

 

Revela sempre 

responsabilidade nas suas 

atitudes e interage com 

tolerância e compromisso. 

 

Revela frequentemente 

responsabilidade nas suas 

atitudes e na interação com 

tolerância compromisso. 

Revela algumas vezes 

responsabilidade nas suas 

atitudes e na interação com 

tolerância compromisso. 

Revela poucas vezes 

responsabilidade nas suas 

atitudes e na interação com 

tolerância compromisso. 

Não revela responsabilidade 

nas suas atitudes e na 

interação com tolerância 

compromisso. 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MELGAÇO 

 

Cod. 152602 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MELGAÇO 

 

ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE MELGAÇO 



 

 Os critérios de avaliação devem pautar-se, relativamente a cada curso, pelo perfil de desempenho à saída do curso e pelas competências a desenvolver no elenco modular. 

 Para cada módulo o docente opta pelos instrumentos que melhor se adequem às aprendizagens a avaliar. Ao avaliar as competências desenvolvidas pelos alunos, deverá ser tido em consideração os 

conhecimentos dos alunos no âmbito dos domínios e temas em avaliação, as suas capacidades na realização das atividades propostas e as suas atitudes face ao proposto. 

 O número de instrumentos de avaliação a aplicar, bem como a sua periodicidade e os correspondentes critérios de avaliação, poderão ser alvo de adaptações em função da especificidade dos planos curriculares 

de cada turma, os perfis profissionais e referenciais de formação associados às respetivas qualificações no Catálogo Nacional de Qualificações. 

 A autoavaliação é realizada ao longo da lecionação de cada módulo, numa lógica de autorregulação das aprendizagens. Será feita na base do diálogo sistemático e contínuo com os alunos através de um 

feedback útil. 

 O grau de complexidade das aprendizagens essenciais aumenta gradualmente de ano para ano. 

Nota:   ● Só são abrangidos por este regime de avaliação os alunos que se enquadrem no Artigo 15º da Lei nº 51/2012, de 5 de setembro (estatuto do aluno). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3% 

Desenvolve sempre processos 

de autorregulação das 

aprendizagens, identificando 

competências a consolidar e 

competências a adquirir como 

suporte para o 

estabelecimento de objetivos. 

Desenvolve frequentemente 

processos de autorregulação 

das aprendizagens, 

identificando competências 

a consolidar e competências 

a adquirir como suporte 

para o estabelecimento de 

objetivos. 

 

Consegue, algumas vezes, 

desenvolver processos de 

autorregulação das 

aprendizagens, revelando 

algumas dificuldades em 

identificar competências a 

consolidar e competências a 

adquirir como suporte para 

o estabelecimento de 

objetivos. 

 

Revela dificuldades em 

desenvolver processos de 

autorregulação das 

aprendizagens, tendo 

dificuldades em identificar as 

competências a consolidar e 

competências a adquirir como 

suporte para o 

estabelecimento de objetivos. 

Não demonstra vontade nem 

procura desenvolver 

processos de autorregulação 

das aprendizagens, 

demonstrando completo 

desinteresse em identificar as 

competências a consolidar e 

competências a adquirir como 

suporte para o 

estabelecimento de objetivos. 

MODALIDADE DE AVALIAÇÃO:  

AVALIAÇÃO FORMATIVA 

 

A avaliação formativa ocorre contínua e sistematicamente ao longo do ano letivo e sustentará a avaliação sumativa no 
final de cada unidade didática. Os alunos serão envolvidos no processo de avaliação através de proposta fundamentada 
para a classificação, através do preenchimento de ficha de autoavaliação, no final de cada período letivo. 

Instrumentos de avaliação: Para a concretização da avaliação sumativa serão utilizadas fichas (grelhas) de observação 
no final de cada unidade didática. Aplicação do Fitnessgram com bateria de testes de aptidão física e grelhas de registo 
contínuo da assiduidade e empenho. Aplicação de um teste de aptidão aeróbia comum a todos os alunos do Ensino 
Secundário através da participação do corta-mato. Aquisição/Compreensão de conhecimentos: Realização de Testes de 
avaliação / Trabalhos de investigação, projetos e participação nos domínios de articulação curricular. Aplicação de 
Conhecimentos: Avaliações Práticas; Hábitos de Higiene. 

 



 

A atribuição de classificações e níveis aos alunos terá por base a nomenclatura em vigor no agrupamento e os seguintes níveis de desempenho: 

2º e 3º Ciclo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÍVEL DE DESEMPENHO / PERFIL Nível Classificativo 

Aluno que revela muitas dificuldades de aprendizagem, não mostra interesse nem empenho nas atividades, 
apresenta uma assiduidade irregular e, normalmente, não  cumpre as regras de sala de aula. 

1 

Aluno que revela dificuldades de aprendizagem, não atinge os objetivos / metas de aprendizagem mínimos 
propostos, mostra pouco interesse e empenho na execução das tarefas e, por vezes, não cumpre as regras 

de sala de aula. 
2 

Aluno que atinge os objetivos / metas de aprendizagem mínimos propostos, mostra algum interesse e 
empenho no trabalho, participando nas atividades propostas, e que, normalmente, apresenta um 

comportamento adequado na sala de aula. 
3 

Aluno que atinge os objetivos / metas de aprendizagem propostos, demonstra capacidade criativa e espírito 
de iniciativa e mantém um comportamento adequado dentro da sala de aula. 

4 

Aluno com excelente desempenho, que atinge os objetivos / metas de aprendizagem propostos, demonstra 
grandes aptidões na área e bastante criatividade, participa ativamente nas tarefas propostas e mantém um 

comportamento adequado em sala de aula. 
5 

Instrumentos de avaliação 

Trabalhos práticos/fichas de trabalho/fichas de avaliação, dossiers temáticos/caderno,  autoavaliação. 

Menções nos elementos de avaliação 

Menção qualitativa 
Não 

satisfaz 
Satisfaz Satisfaz bastante Excelente 

Níveis (de 0 a 5) 1 - 2 3 4 5 

Escala percentual 0 – 49% 50 – 69 % 70 – 89% 90 – 100% 



Secundário: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÍVEL DE DESEMPENHO / PERFIL  Nível Classificativo 

Aluno que revela muitas dificuldades de aprendizagem, não mostra interesse nem empenho nas atividades, 
apresenta uma assiduidade irregular e, normalmente, não  cumpre as regras de sala de aula. 

0 - 6,4 

Aluno que revela dificuldades de aprendizagem, não atinge os objetivos / metas de aprendizagem mínimos 
propostos, mostra pouco interesse e empenho na execução das tarefas e, por vezes, não cumpre as regras 

de sala de aula. 
6,5 - 9,4 

Aluno que atinge os objetivos / metas de aprendizagem mínimos propostos, mostra algum interesse e 
empenho no trabalho, participando nas atividades propostas, e que, normalmente, apresenta um 

comportamento adequado na sala de aula. 
9,5 – 13,4 

Aluno que atinge os objetivos / metas de aprendizagem propostos, demonstra capacidade criativa e espírito 
de iniciativa e mantém um comportamento adequado dentro da sala de aula. 

13,5 – 17,4 

Aluno com excelente desempenho, que atinge os objetivos / metas de aprendizagem propostos, demonstra 
grandes aptidões na área e bastante criatividade, participa ativamente nas tarefas propostas e mantém um 

comportamento adequado em sala de aula. 
13,5 – 17,4 

Instrumentos de avaliação 

Trabalhos práticos/fichas de trabalho/fichas de avaliação, dossiers temáticos/caderno,  autoavaliação. 

Menções nos elementos de avaliação 

Menção qualitativa Fraco Não 
satisfaz 

Satisfaz Satisfaz bastante Excelente 

Níveis (de 0 a 5) 0 - 6,4 6,5 - 9,4 9,5 – 13,4 13,5 – 17,4 13,5 – 17,4 

Escala percentual  0 – 49% 50 – 69 % 70 – 89% 90 – 100% 



 

 

 

 

Tendo em vista a uniformização da avaliação de final de período, no que respeita à formalização da avaliação sumativa, em cada período será determinada uma classificação, designada de 
classificação do período (C1P, C2P e C3P), que resulta da aplicação dos critérios gerais e específicos de avaliação às classificações obtidas pelo aluno nos diferentes instrumentos/indicadores de 
avaliação. A classificação final do 1º período (CF1) obtém-se a partir da classificação do período (C1P): 

  CF1  C1P   

 

A classificação final do 2º período (CF2) é determinada a partir da média aritmética das classificações do 1º e 2º períodos acrescida de 10% do progresso do aluno, se CF2 for superior a CF1 
(diferença entre as classificações do 2º e 1º períodos).  

   

C1P C2P
CF2  (C2P C1P) 0,10

2


   

  

 

A classificação final do 3º período (CF3) é determinada a partir da média aritmética das classificações do 1º, 2º e 3º períodos acrescida de 25% do progresso do aluno, se CF3 for superior a CF1 
(diferença entre as classificações do 3º e 1º períodos).  

   

C1P C2P C3P
CF3  (C3P C1P) 0,25

3

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Análise do Aproveitamento 

 

 

Menções a Usar na Análise Quantitativa do Aproveitamento 

 

Percentagem de Sucesso Menção 

100% Excelente 

> 95% Bom 

> 85% Satisfatório 

> 70% Pouco Satisfatório 

> 50% Não Satisfatório 

< 50% Fraco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Menções a Usar na Análise Qualitativa do Aproveitamento  

  

Ensino Básico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ensino Secundário: 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Média da Disciplina Menção 

≥ 4,5 Excelente 

< 4,5 Satisfaz Bastante 

< 4 Satisfaz 

< 3 Não Satisfaz 

Média da Disciplina Menção 

≥ 17,5 Excelente 

≥ 13,5 Satisfaz Bastante 

≥ 9,5 Satisfaz 

< 9,5 Não Satisfaz 

< 7 Fraco 



 
Ensino Básico e Secundário: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ensino Básico e Secundário com Atestado Médico: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁREAS DE EXTENSÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA: 
 

ÁREAS DE COMPETÊNCIA PONDERAÇÃO 

ATIVIDADES FÍSICAS E APTIDÃO FÍSICA: (Aplicação de 
Conhecimentos) 

 

(C,D,E,F,J,G) 60% 

CONNHECIMENTOS: (Aquisição/Compreensão de 
conhecimentos) 

 

(A,B,C,D,I) 10% 

ATITUDES: (Relacionamento pessoal; 

Desenvolvimento pessoal e autonomia) 

 

(E,F) 30% 

ÁREAS DE EXTENSÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA: 
 

ÁREAS DE COMPETÊNCIA PONDERAÇÃO 

CONNHECIMENTOS: (Aquisição/Compreensão de 
conhecimentos) 

 

(A,B,C,D,I) 70% 

ATITUDES: (Relacionamento pessoal; 

Desenvolvimento pessoal e autonomia) 

 

(E,F) 30% 



 
 
 
 
 
Ensino Profissional: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ensino Profissional com Atestado Médico: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁREAS DE EXTENSÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA: 
 

ÁREAS DE COMPETÊNCIA PONDERAÇÃO 

ATIVIDADES FÍSICAS E APTIDÃO FÍSICA: (Aplicação de 
Conhecimentos) 

 

(C,D,E,F,J,G) 70% 

CONNHECIMENTOS: (Aquisição/Compreensão de 
conhecimentos) 

 

(A,B,C,D,I) 10% 

ATITUDES: (Relacionamento pessoal; 

Desenvolvimento pessoal e autonomia) 

 

(E,F) 20% 

ÁREAS DE EXTENSÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA: 
 

ÁREAS DE COMPETÊNCIA PONDERAÇÃO 

CONNHECIMENTOS: (Aquisição/Compreensão de 
conhecimentos) 

 

(A,B,C,D,I) 70% 

ATITUDES: (Relacionamento pessoal; 

Desenvolvimento pessoal e autonomia) 

 

(E,F) 20% 



 
 
 
 

ÁREAS DE EXTENSÃO DA EDUCAÇÃO 

FÍSICA: 
 

2º E 3º CICLO SECUNDÁRIO 

ATIVIDADES FÍSICAS E APTIDÃO FÍSICA: 
(Aplicação de Conhecimentos) 

 

2º  3º Ciclo: 

 

A demonstração de competência manifesta-se através da consecução dos 
objetivos definidos para cada matéria, estruturados em três níveis de 
especificação e complexidade das aprendizagens: Introdução (I), 
Elementar (E) e Avançado (A). Para o cumprimento de cada um destes 
níveis o aluno deve demonstrar em simultâneo desempenhos, 
conhecimentos e atitudes representativos do nível considerado. 

 

Apresenta valores na Zona Saudável da Aptidão Física na Bateria de 
Testes Fitnessgram. 

 

Avaliações Práticas; Hábitos de Higiene. 

 

Secundário: 

 

A demonstração de competência manifesta-se através da consecução 
dos objetivos definidos para cada matéria, estruturados em três níveis 
de especificação e complexidade das aprendizagens: Introdução (I), 
Elementar (E) e Avançado (A). Para o cumprimento de cada um destes 
níveis o aluno deve demonstrar em simultâneo desempenhos, 
conhecimentos e atitudes representativos do nível considerado. 

 

Apresenta valores na Zona Saudável da Aptidão Física na Bateria de 
Testes Fitnessgram. 

 

Avaliações Práticas; Hábitos de Higiene. 

 

ÁREAS DE EXTENSÃO DA EDUCAÇÃO 

FÍSICA: 

 

2º E 3º CICLO SECUNDÁRIO 

CONNHECIMENTOS: 
(Aquisição/Compreensão de 

conhecimentos) 

 

2º ciclo: 

Analisar e interpretar a realização das atividades físicas selecionadas, 
utilizando os conhecimentos sobre técnica, organização e participação, 
ética desportiva, etc.  

 

Conhecer os processos fundamentais das adaptações morfológicas, 
funcionais e psicológicas, que lhe permitem compreender os diversos 
fatores da aptidão física. 

  

 Testes de avaliação /Relatórios/Trabalhos. 

 

Secundário: 

Analisar e interpretar a realização das atividades físicas selecionadas, 
utilizando os conhecimentos sobre técnica, organização e participação, 
ética desportiva, etc. 

 

Interpretar crítica e corretamente os acontecimentos no universo das 
atividades físicas, analisando a sua prática e respetivas condições 
como fatores de elevação cultural dos praticantes e da comunidade em 
geral. 

 

Identificar e interpretar fatores limitativos das possibilidades de prática 
das atividades físicas e da aptidão física e da saúde das populações. 



3º ciclo: 

Analisar e interpretar a realização das atividades físicas selecionadas, 
utilizando os conhecimentos sobre técnica, organização e participação, 
ética desportiva, etc.  

 

Compreender as atividades físicas e as condições da sua prática e 
aperfeiçoamento como elementos de elevação cultural dos praticantes e 
da comunidade em geral, interpretando crítica e corretamente os 
acontecimentos na esfera da Cultura Física. 

 

Identificar e interpretar os fenómenos da industrialização, urbanismo e 
poluição como fatores limitativos da aptidão física das populações e das 
possibilidades de prática das modalidades da cultura física.  

 

Cumpre e respeita normas, orientações prazos de elaboração de trabalhos 
estabelecidas e acordadas, efetuando a tarefa proposta, evidenciando 
pesquisa e tratamento satisfatórios de informação. 

 

 Testes de avaliação /Relatórios/Trabalhos. 

 

Cumpre e respeita normas, orientações prazos de elaboração de 
trabalhos estabelecidas e acordadas, efetuando a tarefa proposta, 
evidenciando pesquisa e tratamento satisfatórios de informação. 

 

Testes de avaliação /Relatórios/Trabalhos. 

 

ÁREAS DE EXTENSÃO DA EDUCAÇÃO 

FÍSICA: 

 

2º E 3º CICLO SECUNDÁRIO 

ATITUDES: (Relacionamento pessoal; 

Desenvolvimento pessoal e autonomia) 

 

2º ciclo: 

Participar ativamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal e o 
do grupo: 

Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros, quer 
no papel de parceiros quer no de adversários. 

Aceitar o apoio dos companheiros nos esforços de aperfeiçoamento 
próprio, bem como as opções do(s) outro(s) e as dificuldades reveladas 
por ele(s). 

Cooperar nas situações de aprendizagem e de organização, escolhendo 
as ações favoráveis ao êxito, segurança e bom ambiente relacional, na 
atividade da turma. 

Conhecer e aplicar cuidados higiénicos, bem como as regras de 
segurança pessoal e dos companheiros, e de preservação dos recursos 

Secundário: 

Participar ativamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal 
e o do grupo:  

Relacionando-se com cordialidade e respeito pelos seus 
companheiros, quer no papel de parceiros quer no de adversários; 

Aceitando o apoio dos companheiros nos esforços de aperfeiçoamento 
próprio, bem como as opções do(s) outro(s) e as dificuldades reveladas 
por ele(s);  

Interessando-se e apoiando os esforços dos companheiros com 
oportunidade, promovendo a entreajuda para favorecer o 
aperfeiçoamento e satisfação própria e do(s) outro(s); 

Cooperando nas situações de aprendizagem e de organização, 
escolhendo as ações favoráveis ao êxito, segurança e bom ambiente 



materiais. 

 

3º ciclo: 

Participar ativamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal e o 
do grupo: 

Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros, quer 
no papel de parceiros quer no de adversários; 

Aceitar o apoio dos companheiros nos esforços de aperfeiçoamento 
próprio, bem como as opções do(s) outro(s) e as dificuldades reveladas 
por ele(s); 

Interessar-se e apoiar os esforços dos companheiros com oportunidade, 
promovendo a entreajuda para favorecer o aperfeiçoamento e satisfação 
própria e do(s) outro(s); 

Cooperar nas situações de aprendizagem e de organização, escolhendo 
as ações favoráveis ao êxito, segurança e bom ambiente relacional, na 
atividade da turma; 

Apresentar iniciativas e propostas pessoais de desenvolvimento da 
atividade individual e do grupo, considerando também as que são 
apresentadas pelos companheiros com interesse e objetividade; 

Assumir compromissos e responsabilidades de organização e preparação 
das atividades individuais e ou de grupo, cumprindo com empenho e brio 
as tarefas inerentes; 

Conhecer e interpretar fatores de saúde e risco associados à prática das 
atividades físicas e aplicar regras de higiene e de segurança. 

 

relacional na atividade da turma;  

Apresentando iniciativas e propostas pessoais de desenvolvimento da 
atividade individual e do grupo, considerando as que são apresentadas 
pelos companheiros com interesse e objetividade; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ÁREAS DE COMPETÊNCIA DESCRITORES OPERATIVOS 

A) LINGUAGENS E TEXTOS 

Utiliza diferentes linguagens e símbolos, aplicando-os aos diferentes contextos de comunicação. 

Comunica conhecimentos (oralmente ou por escrito), utilizando linguagens específicas de 
diferentes áreas do saber cultural, científico, artístico, físico e tecnológico. 

Domina capacidades nucleares de compreensão e de expressão. 

B) INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

Valida e mobiliza informação. 

Transforma a informação em conhecimento. 

Colabora em diferentes contextos comunicativos. 

C) RACIOCÍNIO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

Interpreta, planeia e conduz pesquisas. 

Gere projetos e toma decisões para resolver problemas. 

Constrói produtos e conhecimento. 

D) PENSAMENTO CRÍTICO E PENSAMENTO CRIATIVO 

Pensa, observa, analisa, argumenta e cria. 

Convoca diferentes conhecimentos (matriz científica e humanista) com vista à tomada de posição 
fundamentada. 

Prevê e avalia o impacto das suas atitudes/decisões. 

E) SABER CIENTÍFICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO 

Compreende processos e fenómenos científicos e tecnológicos. 

Articula saberes e conhecimentos para compreender a realidade e propor resolução de 
problemas. 

Manipula e manuseia materiais e instrumentos diversificados utilizados em atividades 
práticas/laboratoriais. 

Recorre às TIC para a realização de trabalhos que impliquem pesquisa, seleção, tratamento e 
mobilização da informação. 

F) DESENVOLVIMENTO PESSOAL E AUTONOMIA 

Relaciona conhecimentos, emoções e comportamentos. 

Consolida e aprofunda competências. 

Persiste e empenha-se na realização do trabalho e do estudo, bem como na superação das 
dificuldades. 

Realiza as tarefas, na sala de aula e em casa, participando nas atividades de enriquecimento do 
currículo. 

É responsável e autónomo. 

Cumpre os deveres escolares de assiduidade e de pontualidade, de material escolar. 

Adquire/desenvolve hábitos de estudo e métodos de trabalho. 



Autoavalia-se. 

G) BEM-ESTAR, SAÚDE E AMBIENTE 

Adota comportamentos que promovem a saúde, o bem-estar e o respeito pelo ambiente. 

Manifesta consciência e responsabilidade ambiental e social. 

Respeita as regras de conservação/limpeza dos espaços e materiais escolares. 

H) SENSIBILIDADE ESTÉTICA E ARTÍSTICA 

Reconhece as especificidades e as intencionalidades das diferentes manifestações culturais. 

Experimenta e aprecia as diferentes manifestações culturais. 

Valoriza o papel das várias formas de expressão artística e do património material e imaterial na 
vida e na cultura das comunidades. 

I) RELACIONAMENTO INTERPESSOAL 

Coopera, interage e partilha. 

Participa na elaboração e exposição dos trabalhos de grupo. 

Respeita as regras de conduta de respeito pelo outro, de cooperação com os colegas, 
professores e funcionários. 

J) CONSCIÊNCIA E DOMÍNIO DO CORPO 

Realiza atividades motoras, locomotoras, não locomotoras e manipulativas. 

Domina a capacidade percetivo-motora. 

Tem consciência de si próprio a nível emocional, cognitivo, psicossocial, estético e moral por 
forma a estabelecer consigo próprio e com os outros uma relação harmoniosa e salutar. 

 

 

 


