CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES
EDUCAÇÃO FÍSICA

2º CICLO

Total

Especificidades da
disciplina

Instrumentos de registo

Distribuição do
peso por períodos
1º

2º

3º

Observação direta:
Registo em grelhas
próprias para cada
Unidade Didática, Fichas
de Avaliação Diagnóstica,
Formativa e Sumativa

- registo em grelhas
próprias por Unidade
Didática. Avaliação
diagnóstica / formativa
/ sumativa

50%

Sendo X1, X2 e
X3 a avaliação
do período
letivo em causa

- Provas de aptidão
física
- Trabalhos de pesquisa
- Trabalhos ou testes
escritos, arbitragens e/ ou
observação direta

-Grelha de registo
- Observação Direta:
-Exercício critério

1.º Período – X1
2.º Período – X2
3.º Período – X3

20%

Sendo N1, N2 e
N3 a
classificação do
período em
causa.

-Situação de jogo

-Interesse e empenho
-Preservação do material
e instalações

-Observação direta:
Registo na ficha do
docente

20%

-Hábitos de higiene
-Assiduidade
-Pontualidade

-Observação direta:
Registo na ficha do
docente

3.ºP = (X1+X2+X3)/3 = N3

-Respeito pelos colegas,
professores e
funcionários

2.ºP = (X1+X2)/2= N2

-Questionamento

1.ºP = (X1) = N1

(Prestação motora,
progressão, participação)
(Conhecimento sobre a
matéria e a disciplina)
(Comportamento e
Atitudes)

Cognitivo

Atitudes e
Valores

Geral (B)

Sócio Afetivo

Específico da disciplina (A)

Psico-Motor

Domínios

Produções a avaliar

Distribuição do
peso por
produções a
avaliar /
especificidades

10%

-Material

100%

Nota: as
classificações por
período resultam do
processo de
avaliação contínua.

2º CICLO

Para alunos com Atestado Médico e abrangidos pelo Decreto-Lei nº 3/2008, de 7 de Janeiro

Total

Especificidades da
disciplina

Instrumentos de registo

Distribuição do
peso por
produções a
avaliar /
especificidades

Distribuição do
peso por períodos
1º

2º

3º

Observação direta:
Registo em grelhas
próprias para cada
Unidade Didática, Fichas
de Avaliação Diagnóstica,
Formativa e Sumativa

- registo em grelhas
próprias por Unidade
Didática. Avaliação
diagnóstica / formativa
/ sumativa

0%
Atestado
Médico

Sendo X1, X2 e
X3 a avaliação
do período
letivo em causa

- Provas de aptidão
física
- Trabalhos de pesquisa
- Trabalhos ou testes
escritos, arbitragens e/ ou
observação direta

-Grelha de registo
- Observação Direta:
-Exercício critério

1.º Período – X1
2.º Período – X2
3.º Período – X3

60%

Sendo N1, N2 e
N3 a
classificação do
período em
causa.

-Situação de jogo
-Questionamento

-Preservação do material
e instalações

-Observação direta:
Registo na ficha do
docente

30%

-Hábitos de higiene
-Assiduidade
-Pontualidade

-Observação direta:
Registo na ficha do
docente

10%

3.ºP = (X1+X2+X3)/3 = N3

-Interesse e empenho

2.ºP = (X1+X2)/2= N2

-Respeito pelos colegas,
professores e funcionários

1.ºP = (X1) = N1

(Prestação motora,
progressão, participação)
(Conhecimento sobre a
matéria e a disciplina)
(Comportamento e
Atitudes)

Cognitivo

Atitudes e
Valores

Geral (B)

Sócio Afetivo

Específico da disciplina (A)

Psico-Motor

Domínios

Produções a avaliar

-Material

100%

Nota: as
classificações por
período resultam
do processo de
avaliação
contínua.

3º CICLO (7º, 8º e 9º anos)

Total

Especificidades da
disciplina

Instrumentos de registo
Observação direta:

Registo em grelhas
próprias para cada Unidade
Didática, Fichas de
Avaliação Diagnóstica,
Formativa e Sumativa

- registo em grelhas
próprias por Unidade
Didática. Avaliação
diagnóstica / formativa
/ sumativa

60%

- Trabalhos de pesquisa
-Grelha de registo
- Observação Direta:
-Exercício critério

1º

2º

3º

NP=A(PM+C+SA)+B

- Provas de aptidão
física

- Trabalhos ou testes
escritos, arbitragens,
ajudas e/ ou observação
direta

Distribuição do peso
por períodos

10%

-Situação de jogo

Nota: Na avaliação
do domínio PM
consideram-se as
categorias:
A – FUT, VOL, BASQ,
AND
B – GIN SOL, GIN
AP,ACRO
C – ATLETISMO
D – PATINAGEM
E – DANÇA
F - RAQUETAS
G
–
OUTRAS
(Orientação,
Luta,
Natação, Gin Ritm.,
etc.)

-Interesse e empenho
-Preservação do material e
instalações

-Observação direta:
Registo na ficha do
docente

20%d

-Hábitos de higiene
-Assiduidade
-Pontualidade

-Observação direta:
Registo na ficha do
docente

10%

-Material

100%

3.ºP = A (5 a 7 melhores avaliações de A a
G) +B

-Respeito pelos colegas,
professores e funcionários

2.ºP =A (Média do somatório de A a G
avaliados desde o 1ºP) +B

-Questionamento

1.ºP =A (Média do somatório de A a G
avaliados no 1ºP) +B

(Prestação motora,
progressão, participação)
(Conhecimento sobre a
matéria e a disciplina)
(Comportamento e
Atitudes)

Psico-Motor (PM)
Cognitivo (C)

Atitudes e
Valores

Geral (B)

Sócio Afetivo (SA)

Específico da disciplina (A)

Domínios

Produções a avaliar

Distribuição do
peso por
produções a
avaliar /
especificidades

Nota: as
classificações por
período resultam do
processo de
avaliação contínua.

3º CICLO (7º, 8º e 9º anos)
Para alunos com Atestado Médico e abrangidos pelo Decreto-Lei nº 3/2008, de 7 de Janeiro

Total

Especificidades da
disciplina

Produções a avaliar
Instrumentos de registo

Distribuição do peso
por períodos
1º

2º

3º

Observação direta:
NP=A(C+SA)+B

0%
Atestado
Médico

- Provas de aptidão
física
- Trabalhos ou testes
escritos e/ ou arbitragens e
ajudas sobre as matérias
lecionadas e/ou outros
temas relacionados com a
disciplina, acordados com o
professor

- Trabalhos de pesquisa
-Grelha de registo
-Questionamento
- Observação direta:
(arbitragens, ajudas)
Registo na ficha do
docente

70%

-Respeito pelos colegas,
professores e funcionários
-Interesse e empenho
-Preservação do material e
instalações

-Observação direta:
Registo na ficha do
docente

20%

-Hábitos de higiene
-Assiduidade
-Pontualidade

-Observação direta:
Registo na ficha do
docente

10%

-Material

100%

Nota: Na avaliação
do
domínio
C
consideram-se as
categorias:
A – FUT, VOL, BASQ,
AND
B – GIN SOL, GIN
AP,ACRO
C – ATLETISMO
D – PATINAGEM
E – DANÇA
F - RAQUETAS
G
–
OUTRAS
(Orientação,
Luta,
Natação, Gin Ritm.,
Importância
do
desporto, dopping,
alimentação
e
desporto, etc))

3.ºP = A (5 a 7 melhores avaliações de A a
G) +B

- registo em grelhas
próprias por Unidade
Didática. Avaliação
diagnóstica / formativa
/ sumativa

2.ºP =A (Média do somatório de A a G
avaliados desde o 1ºP) +B

Registo em grelhas
próprias para cada Unidade
Didática, Fichas de
Avaliação Diagnóstica,
Formativa e Sumativa

1.ºP =A (Média do somatório de A a G
avaliados no 1ºP) +B

(Prestação motora,
progressão, participação)
(Conhecimento sobre a
matéria e a disciplina)
(Comportamento e
Atitudes)

Cognitivo

Atitudes e
Valores

Geral (B)

Sócio Afetivo

Específico da disciplina (A)

Psico-Motor

Domínios

Distribuição do
peso por
produções a
avaliar /
especificidades

Nota: as
classificações por
período resultam do
processo de
avaliação contínua.

