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Agrupamento de Escolas do Cadaval 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO 

 

DEPARTAMENTO Expressões GRUPO DISCIPLINAR 260/620 ANO 5º ao 12º 

DISCIPLINA Educação Física 

 

Domínio Ponderação Descritores Perfil do Aluno Instrumentos 

I - Actividades 

Físicas (1)(2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
65% 

A. Jogos Desportivos Coletivos 
1. Coopera com os companheiros/Professor para o alcance do 

objetivo, nas aulas de Jogos Desportivos Coletivos 

2. Conhece as ações técnico táticas elementares 

3. Realiza com oportunidade e correção as ações técnico táticas 

elementares 

4. Aplica as regras da matéria em questão 
 

B. Ginástica 

5. Coopera com os companheiros nas ajudas que garantam condições 

de segurança; 

6. Colabora na preparação/arrumação do material; 

7. Colabora na preservação do material; 

8. Conhece os diferentes exercícios gímnicos. 

9. Realiza com correcção técnica os diferentes exercícios gímnicos. 
 

Atletismo 
 

10. Coopera com os companheiros e com o Professor; 

11. Colabora na preparação, arrumação do material; 

12. Colabora na preservação do material; 

13. Aplica o regulamento específico das diferentes disciplinas do 

Atletismo; 

14. Conhece os gestos técnicos da modalidade 

15. Realiza com correção os gestos técnicos da modalidade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C; E; F;H;I;J 

 
 
 
 
 
 
 
 

Observação directa 

em contexto de aula 
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  Jogos de Raquetas 
 

16. Coopera com os companheiros/Professor,; 

17. Colabora na preparação/arrumação; 

18. Colabora preservação do material; 

19. Aplica o regulamento específico 

20. Aceita as decisões de arbitragem; 

21. Conhece as ações técnico- táticas elementares. 

22. Realiza com oportunidade/correção as ações técnico- táticas 

elementares. 

 
Luta ou Judo 

 

23. Conhece as ações do domínio de oposição em Jogo formal de Luta 

ou Judo 

24. Realiza com oportunidade e correção as ações do domínio de 

oposição em Jogo formal de Luta ou Judo 

25. Utiliza as técnicas de projeção/quedas 

26. Realiza ações com oportunidade/segurança 

27. Aplica as regras; 

 
Orientação 

 

28. Aplica correta/adequadamente as técnicas específicas 

29. Respeita as regras de organização/participação 

30. Respeita as regras de preservação da qualidade do ambiente. 

 

Natação 
 

31. Desloca-se com segurança no Meio Aquático 

32. Coordena a respiração com as ações propulsivas específicas das 

técnicas selecionadas 

33. Conhece as exigências técnicas das diferentes técnicas 

34. Realiza com correção as técnicas padronizadas de nado abordadas 

 

D. Dança 
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35. Coopera com os companheiros; 

36. Apresenta sugestões de aperfeiçoamento da execução das 

habilidades; 

37. Em situação de exercitação individual, a par ou em pequenos grupos, 

com ambiente musical adequado, aperfeiçoa as habilidades 

aprendidas; 

 
Jogos Tradicionais 

 

38.  Pratica e Jogos Tradicionais Populares, de acordo com os padrões 

culturais característicos. 

39. Conhece Jogos Tradicionais Populares, de acordo com os padrões 

culturais característicos. 

  

II -Aptidão Física  
25% 

1. Desenvolve capacidades motoras 

 
2. Realiza a bateria de testes físicos do programa FITescola®. 

 
E ; F; G; J 

 

Tabela da Bateria de 

Testes 

III - Conhecimentos  
 
 

 
10% 

1. Conhece os métodos/meios de treino mais adequados ao 

desenvolvimento ou manutenção das diversas capacidades motoras 

(3) 

2. Utiliza os métodos/meios de treino mais adequados ao 

desenvolvimento ou manutenção das diversas capacidades motoras 

(3) 

3. Interpreta crítica/corretamente os acontecimentos no universo das 

atividades físicas 

 
 
 

 
A; B; C; D; I 

 

 
Realização de 

testes, fichas, 

trabalhos e/ou 

questionamento 

oral 

 

● 1) Consoante as matérias a leccionar em cada um dos anos e as que forem possíveis realizar no presente ano letivo devido às restrições impostas pelas “Orientações para a 

realização em Regime Presencial das aulas práticas De Educação Física” (DGE e DGS, de 1 de setembro de 2020) e a Orientação 030/2020 da DGS, de 29/05/2020, com 

atualização a 20/07/2020. 

● (2)Em caso de Ensino à distância, o Domínio das atividades físicas será ministrado e avaliado de uma forma teórica, versando os mesmos conteúdos. 

● (3) Em caso de Ensino à distância, este descritor passará a ser avaliado no domínio da Aptidão Física 

 

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO P.A. 
 

A   Linguagens e textos D Pensamento crítico e pensamento criativo G Bem-estar, saúde e ambiente J Consciência e domínio do corpo 

B   Informação e comunicação E Relacionamento interpessoal H Sensibilidade estética e artística   

C    Raciocínio e resolução de problemas F Desenvolvimento pessoal e autonomia I Saber científico, técnico e tecnológico   
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Domínio 
 

Descritores 
Níveis/Intervalos de Desempenho 

Nível 1/ 0-4 Valores Nível 2/ 5-9 valores Nível 3/ 10-13 valores Nível 4 / 14 -17 Valores Nível 5 / 18-20 valores 

 1. Tem muitas dificuldades Tem dificuldades em Coopera razoavelmente Coopera bem com os Coopera muito bem 
 em cooperar com os cooperar com os com os companheiros e companheiros e com o com os companheiros 
 companheiros e/ou com o companheiros e/ou com com o Professor Professor e com o Professor 
 Professor o Professor    

 2. Não conhece ou Revela Revela grande pouco Conhece razoavelmente Conhece as ações Conhece muito bem, 
  grande falta de conhecimento ações ações técnico táticas técnico  táticas as ações técnico 

  conhecimento ações técnico táticas elementares elementares   táticas elementares 

  técnico táticas elementares       

  elementares         

 3. Não realiza ou realiza com Realiza com dificuldade Realiza as ações técnico Realiza com facilidade Realiza com muita 

  muitas dificuldade as ações as ações técnico táticas táticas elementares as ações técnico táticas facilidade as ações 
  técnico táticas elementares  elementares técnico táticas 

I 
 elementares    elementares  

 4. Não aplica ou aplica com Aplica com dificuldade Aplica as regras Aplica com facilidade as Aplica com muita 

  muita dificuldade as regras as regras  regras facilidade as regras 

 5. Não coopera ou tem muita Tem dificuldade em Coopera com os Coopera bem com os Coopera muito bem 
 dificuldade em cooperar cooperar com os companheiros nas ajudas, companheiros nas com os companheiros 
 com os companheiros nas companheiros nas  situações de ajuda nas situações de ajuda 
 situações de ajuda situações de ajuda    

 6. Não revela ou revela muito Revela pouca Colabora na preparação/ Colabora bem na Colabora muito bem 
  pouca colaboração na colaboração na arrumação do material preparação/arrumação na preparação/ 

      do material arrumação do material 
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  preparação/ arrumação do preparação/arrumação    

material do material 

7. Não revela ou revela muito Revela pouca Colabora na preservação Colabora bem na Colabora muito bem 

 pouca colaboração na colaboração na do material preservação do material na preservação do 

 preservação do material preservação do material   material 

8. Não revela ou revela muito Revela pouco Conhece os exercícios Conhece bem os Conhece muito bem, 

 pouco conhecimento dos conhecimento dos gímnicos.   exercícios gímnicos.  os exercícios gímnicos. 

 exercícios gímnicos. exercícios gímnicos.       

9. Não realiza ou realiza com Realiza com dificuldade Realiza os exercícios Realiza bem os Realiza muito bem, os 

 muita dificuldade os os exercícios gímnicos. gímnicos.   exercícios gímnicos.  exercícios gímnicos. 

 exercícios gímnicos.        

10. Não coopera ou tem muitas 

dificuldades em cooperar 

com os 
companheiros/Professor 

Tem dificuldades em 

cooperar com os 

companheiros/Professor 

Coopera com os 

companheiros/Professor 

Coopera bem com os 

companheiros/Professor 

Coopera muito bem 

com os companheiros/ 

Professor 

11. Não revela ou revela muito Revela pouca Colabora na preparação/ Colabora bem na Colabora muito bem 

 pouca colaboração na colaboração na arrumação do material preparação/arrumação na preparação/ 

 preparação/ arrumação do preparação/arrumação  do material arrumação do material 

 material do material    

12. Não revela ou revela muito Revela pouca Colabora na preservação Colabora bem na Colabora muito bem 

 pouca colaboração na colaboração na do material preservação do material na preservação do 

 preservação do material preservação do material   material 

13 Não aplica ou aplica com Aplica com dificuldade o Aplica o regulamento da Aplica com facilidade o Aplica com muita 

 muita dificuldade o regulamento da modalidade regulamento da facilidade o 

 regulamento da modalidade  modalidade regulamento da 

 modalidade    modalidade 
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 14 Não revela ou revela Revela pouco Conhece os gestos técnicos Conhece bem os gestos Conhece muito bem os 

 muito pouco conhecimento conhecimento dos da modalidade. técnicos da modalidade. gestos técnicos da 

 dos gestos técnicos da gestos técnicos da   modalidade. 

 modalidade. modalidade.     

15. Não realiza ou realiza com Realiza com dificuldade Realiza com alguma Realiza bem, com Realiza muito bem, 

 muita dificuldade os gestos os gestos   técnicos da facilidade, os gestos oportunidade e com oportunidade e 

 técnicos da modalidade. modalidade. técnicos da modalidade. correção, os gestos correção, os gestos 

    técnicos da modalidade. técnicos da 

     modalidade. 

16. Não coopera ou revela 

muita dificuldade em 

cooperar com os 

companheiros/Professor 

Revela dificuldade em 

cooperar com os 

companheiros/Professor 

Coopera com os 

companheiros/Professor, 

Coopera bem com os 

companheiros/Professor 

Coopera muito bem 

com os 

companheiros/Professo 

r 

17. Não revela ou revela muito Revela pouca Colabora na preparação/ Colabora bem na Colabora muito bem 

 pouca colaboração na colaboração na arrumação do material preparação/arrumação na preparação/ 

 preparação/ arrumação do preparação/arrumação  do material arrumação do material 

 material do material    

18. Não revela ou revela muito Revela pouca Colabora na preservação Colabora bem na Colabora muito bem 

 pouca colaboração na colaboração na do material preservação do material na preservação do 

 preservação do material preservação do material   material 

19. Não aplica ou aplica com Aplica com dificuldade o Aplica o regulamento da Aplica com facilidade o Aplica com muita 

 muita dificuldade o regulamento da modalidade  regulamento da facilidade o 

 regulamento da modalidade   modalidade regulamento da 

 modalidade     modalidade 

20. Não aceita ou aceita com Aceita com dificuldade Aceita as decisões do Aceita bem as decisões Aceita muito bem as 

 muita dificuldade as as decisões do árbitro árbitro  do árbitro decisões do árbitro 

 decisões do árbitro      
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 21. Não revela ou revela Revela pouco Conhece os gestos técnicos Conhece bem os gestos Conhece muito bem os 

 muito pouco conhecimento conhecimento dos da modalidade. técnicos da modalidade. gestos técnicos da 

 dos gestos técnicos da gestos técnicos da   modalidade. 

 modalidade. modalidade.     

22. Não realiza ou realiza com Realiza com dificuldade Realiza com alguma Realiza bem, com Realiza muito bem, 

 muita dificuldade os gestos os gestos   técnicos da facilidade, os gestos oportunidade e com oportunidade e 

 técnicos da modalidade. modalidade. técnicos da modalidade. correção, os gestos correção, os gestos 

    técnicos da modalidade. técnicos da 

     modalidade. 

23. Não revela ou revela muito Revela pouco Revela conhecimento sobre Revela bons Revela muito bons 
 pouco conhecimento sobre conhecimento sobre as as ações do domínio de conhecimento sobre as conhecimento sobre as 
 as ações do domínio de ações do domínio de oposição em Jogo formal ações do domínio de ações do domínio de 
 oposição em Jogo formal oposição em Jogo formal de Luta ou Judo oposição em Jogo oposição em Jogo 
 de Luta ou Judo de Luta ou Judo  formal de Luta ou Judo formal de Luta ou Judo 

24. Não realiza ou realiza com Realiza com dificuldade Realiza com oportunidade Realiza bem as ações do Realiza muito bem as 
 muita dificuldade as ações as ações do domínio de e correção as ações do domínio de oposição em ações do domínio de 
 do domínio de oposição em oposição em Jogo formal domínio de oposição em Jogo formal de Luta ou oposição em Jogo 
 Jogo formal de Luta ou de Luta ou Judo Jogo formal de Luta ou Judo formal de Luta ou Judo 
 Judo  Judo   

25. Não utiliza ou utiliza com Revela alguma Utiliza as técnicas de utiliza com facilidade as Utiliza com muita 
 muita dificuldade as dificuldade em utilizar projeção e quedas  técnicas de projeção facilidade as técnicas 
 técnicas de projeção e/ou as técnicas de projeção   e/ou quedas de projeção e/ou 
 quedas e/ou quedas    quedas 

26. Realiza ações sem Realiza ações com pouca Realiza ações com Realiza ações com Realiza ações com 
 nenhuma ou com muito oportunidade e/ou oportunidade e segurança muita oportunidade e ou muita oportunidade e 
 pouca oportunidade e/ou segurança  segurança ou segurança 

 sem segurança     

27. Não aplica ou aplica com Aplica com dificuldade Aplica as regras da Aplica bem as regras da Aplica muito bem as 
 muita dificuldade as regras as regras da modalidade modalidade  modalidade regras da modalidade 
 da modalidade quer como árbitro.     

28. Não aplica ou aplica com Aplica com dificuldade Aplica as técnicas Aplica bem as técnicas Aplica muito bem as 
 muita dificuldade as as técnicas específicas específicas   específicas técnicas específicas 
 técnicas específicas       

29. Não respeita ou respeita Respeita pouco as regras Respeita as regras de Respeita bem as regras Respeita muito bem as 
 com muita dificuldade as de organização, organização, participação de organização, regras de organização, 
  participação  participação participação 



6 
 

  regras de organização, 

participação 

    

30. Não respeita ou respeita 

com muita dificuldade as 

regra de preservação da 
qualidade do ambiente. 

Respeita pouco as regras 

de preservação da 

qualidade do ambiente. 

Respeita as regras de 

preservação da qualidade 

do ambiente. 

Respeita bem as regras 

de preservação da 

qualidade do ambiente. 

Respeita muito bem as 

regras de preservação 

da qualidade do 
ambiente. 

31. Revela muita dificuldade 

em deslocar-se ou não se 

desloca no Meio Aquático 

Revela 

dificuldade 

deslocar-se 

Aquático 

 
 

no 

alguma 

em 

Meio 

Não revela dificuldade em 

deslocar-se com segurança 

no Meio Aquático 

Desloca-se facilmente 

no Meio Aquático 

Desloca-se com muita 

facilidade no Meio 

Aquático 

32. Não consegue ou revela 

muitas dificuldades em 

coordenar a respiração 

com as ações propulsivas 

específicas das técnicas 
selecionadas 

Revela algumas 

dificuldades  em 

coordenar a respiração 

com as ações propulsivas 

específicas das técnicas 
selecionadas 

Coordena a respiração com 

as ações propulsivas 

específicas das técnicas 

selecionadas 

Coordena bem a 

respiração com as ações 

propulsivas específicas 

das técnicas 

selecionadas 

Coordena muito bem a 

respiração com as 

ações propulsivas 

específicas das 

técnicas selecionadas 

33. Não conhece ou revela 

muita dificuldade ao nível 

do conhecimento das 

diferentes técnicas 

Revela alguma 

dificuldade ao nível do 

conhecimento  das 

diferentes técnicas 

Revela conhecimento das 

diferentes técnicas 

Conhece bem as 

diferentes técnicas 

Conhece muito bem as 

diferentes técnicas 

34. Não realiza ou realiza com 

muita dificuldade as 

técnicas padronizadas de 

Realiza com alguma 

dificuldade as técnicas 

padronizadas de nado 

Realiza as  técnicas 

padronizadas de  nado 

abordadas 

Realiza bem as técnicas 

padronizadas de nado 

abordadas 

Realiza muito bem as 

técnicas padronizadas 

de nado abordadas 

 nado abordadas abordadas    

35. Não coopera ou revela 

muita dificuldade em 

Revela alguma 

dificuldade em cooperar 

Coopera com os 

companheiros 

Coopera bem com os 

companheiros 

Coopera muito bem 

com os companheiros 

 cooperar com os com os companheiros    

 companheiros     

36. Não apresenta ou revela Revela alguma Apresenta sugestões de Apresenta boas Apresenta sugestões 

 muita dificuldade em dificuldade em aperfeiçoamento da sugestões de muito boas de 

 apresentar apresenta apresentar sugestões de execução das habilidades aperfeiçoamento da aperfeiçoamento da 

 sugestões de aperfeiçoamento da  execução das execução das 

 aperfeiçoamento da execução das habilidades  habilidades habilidades 

 execução das habilidades.     
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 37. Revela muita dificuldade 

em aperfeiçoar as 

habilidades aprendidas e 

de as associar entre si de 

maneira adequada. 

Revela alguma 

dificuldade  em 

aperfeiçoar as 

habilidades aprendidas e 

de as associar entre si de 

maneira adequada. 

Revela pouca dificuldade 

em aperfeiçoar as 

habilidades aprendidas e 

de as associar entre si de 

maneira adequada. 

Revela facilidade em 

aperfeiçoar as 

habilidades aprendidas e 

de as associar entre si de 

maneira adequada. 

Revela muita 

facilidade  em 

aperfeiçoar as 

habilidades aprendidas 

e de as associar entre si 

de maneira adequada. 

38. Não pratica ou pratica com 

muita dificuldade Jogos 

Tradicionais 

Pratica com dificuldade 

Jogos Tradicionais 

Pratica Jogos Tradicionais Pratica com facilidade 

Jogos Tradicionais 

Pratica com Muita 

facilidade Jogos 

Tradicionais 

39. Não conhece ou revela 

muito pouco conhecimento 

de Jogos Tradicionais 

Revela pouco 

conhecimento de Jogos 

Tradicionais 

Revela conhecimento de 

Jogos Tradicionais 

Revela um bom 

conhecimento de Jogos 

Tradicionais 

Revela muito bom 

conhecimento de Jogos 

Tradicionais 

 1 Não revela trabalho e 

empenho em desenvolver 

as capacidades motoras 

Revela pouco trabalho e 

empenho em 

desenvolver as 

capacidades motoras 

Revela algum trabalho e 

empenho em desenvolver 

as capacidades motoras 

Revela trabalho  e 

empenho  em 

desenvolver as 

capacidades motoras 

Revela muito trabalho 

em desenvolver as 

capacidades motoras 

 2 Evidencia aptidão muscular Evidencia aptidão Evidencia aptidão muscular Evidencia aptidão Evidencia aptidão 

  e aptidão aeróbia muito muscular e aptidão e aptidão aeróbia, muscular e aptidão muscular e aptidão 

  fracas, não se aeróbia fracas, não se enquadradas na Zona aeróbia, enquadradas na aeróbia, enquadradas 

 

II 
 enquadradando na Zona 

Saudável de Aptidão Física 

enquadradando na Zona 

Saudável de Aptidão 

Saudável de Aptidão Física 

do programa FITescola®, 

Zona Saudável de 

Aptidão Física do 

na Zona Saudável de 

Aptidão Física do 

  do programa FITescola®, Física do programa para a sua idade e sexo. programa FITescola®, programa FITescola®, 

  para a sua idade e sexo. FITescola®, para a sua Apresenta valores médios para a sua idade e sexo. para a sua idade e 

  Apresenta valores médios idade e sexo. Apresenta entre os 50 e os 69% ou Apresenta valores sexo. Apresenta 

  entre os 0 e os 19%, ou valores médios entre os entre os 10 e 14 valores. médios entre os 70 e os valores médios entre 

  entre os 0 e 4 valores. 20 e os 49% ou entre os 4  89% ou entre os 14 e 18 os 90 e os 100% ou 

   e 9,5 valores.  valores entre os 18 e 20 

      valores. 

 
III 

1 - Revela muitas 

dificuldades no 
conhecimento dos 

- Revela dificuldades no 

conhecimento dos 
métodos e meios de 

- Revela alguma facilidade 

no conhecimento dos 
métodos e meios de treino 

- Revela facilidade no 

conhecimento dos 
métodos e meios de 

- Revela muita 

facilidade no 
conhecimento dos 
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  métodos e meios de treino 

mais adequados ao 

desenvolvimento ou 

manutenção das diversas 

capacidades motoras . 

treino mais adequados 

ao desenvolvimento ou 

manutenção das diversas 

capacidades motoras . 

mais adequados ao 

desenvolvimento ou 

manutenção das diversas 

capacidades motoras . 

treino mais adequados 

ao desenvolvimento ou 

manutenção das 

diversas capacidades 

motoras . 

métodos e meios de 

treino mais adequados 

ao desenvolvimento ou 

manutenção das 

diversas capacidades 

motoras . 

2. Revela muita dificuldade Revela alguma Revela alguma facilidade Revela facilidade em Revela muita 

 em Utilizar os dificuldade em utilizar em utilizar os utilizar os facilidade em utilizar 

 métodos/meios de treino os métodos/meios de métodos/meios de treino métodos/meios de os métodos/meios de 

 mais adequados ao treino mais adequados mais adequados ao treino mais adequados treino mais adequados 

 desenvolvimento ou ao desenvolvimento ou desenvolvimento ou ao desenvolvimento ou ao desenvolvimento ou 

 manutenção das diversas manutenção das diversas manutenção das diversas manutenção das manutenção das 

 capacidades motoras capacidades motoras capacidades motoras diversas capacidades diversas capacidades 

    motoras motoras 

3. Revela muitas dificuldades Revela alguma Revela alguma facilidade Revela facilidade na Revela muita 

 na interpretação crítica e dificuldade na na interpretação crítica e interpretação crítica e facilidade na 

 correta dos interpretação crítica e correta dos correta dos interpretação crítica e 

 acontecimentos no correta dos acontecimentos no acontecimentos no correta dos 

 universo das atividades acontecimentos no universo das atividades universo das atividades acontecimentos no 

 físicas universo das atividades físicas físicas universo das atividades 

  físicas   físicas 

 
 
 
 
 

O Diretor 
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