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Os descritores são elaborados em consonância com as Aprendizagens Essenciais e as áreas de competências elencadas no Perfil dos 

Alunos à saída da escolaridade obrigatória 
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 CONHECIMENTOS 
E CAPACIDADES 

Descritores de desempenho  

O aluno deverá ser capaz de: 

100% 

Saber fazer 

• Participar em JOGOS, ajustando a iniciativa própria e as qualidades motoras na prestação às possibilidades oferecidas 
pela situação de jogo e ao seu objetivo, realizando habilidades básicas e ações técnico-táticas fundamentais, com 
oportunidade e correção de movimentos. 

• Cooperar com os companheiros para o alcance do objetivo dos JOGOS DESPORTIVOS COLETIVOS desempenhando com 
oportunidade e correção as ações solicitadas pelas situações de jogo, aplicando a ética do jogo e as suas regras. 

• Realizar, do ATLETISMO, saltos, corridas e lançamentos, segundo padrões simplificados, e cumprindo corretamente as 
exigências elementares técnicas e regulamentares 

• Compor e realizar, da GINÁSTICA (Solo, Aparelhos, Rítmica), as destrezas elementares de solo, aparelhos e 
minitrampolim, em esquemas individuais e/ou de grupo, aplicando os critérios de correção técnica e expressão e 
apreciando os esquemas de acordo com esses critérios. 

• Interpretar sequências de habilidades específicas elementares da DANÇA, em coreografias individuais e/ou em grupo, 

aplicando os critérios de expressividade considerados, de acordo com os motivos das composições. 

70% 
 

• Elevar o nível funcional das capacidades condicionais e coordenativas gerais básicas particularmente da resistência de 
longa duração; da força rápida; da velocidade de reação simples e complexa, de execução; de frequência de 
movimentos e de deslocamento; da flexibilidade; da força resistente (esforços localizados) e das destrezas geral e 
direcionada 

Saber 
• Identificar as capacidades físicas: resistência, força, velocidade, flexibilidade, agilidade e coordenação (geral), de 

acordo com as características do esforço realizado. 

• Identificar e conhecer os elementos teóricos das modalidades. 

ATITUDES  

Saber ser Descritores de desempenho 
 
 
 
30% 

 
 
 
 
 

 
Responsabilidade e 

organização 

Assiduidade/ pontualidade 

Cumprimento de regras de higiene /Apresentação e utilização adequada do material escolar 

Participação e empenho 
Realização autónoma de tarefas 

Empenho nas atividades 

Atitudes e 

comportamentos 

adequados em contexto 

escolar 

Atenção e concentração nas aulas 

Relacionamento interpessoal / Cooperação 
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ATITUDES  

SABER SER  - 30% 

Responsabilidade e organização: 

                     Assiduidade/ Pontualidade 

  0-19% – 0 presenças 

20-49% – 25% de aulas com falta de presença sem justificação/atraso 

50-69% - 50% de presenças sem justificação/atraso 

70-89% - 75% de presenças/ sem atraso 

       90-100%- 100% de presenças/sem atraso  

                     Cumprimento de regras de higiene/ material escolar 

  0-19% – Totalidade das aulas com falta de regras de higiene/falta de material 

20-49% – 25% das aulas com falta de regras de higiene/falta de material 

50-69% - 50% das aulas com faltas de regras de higiene/falta de material 

70-89% - 75% das aulas sem faltas de regras de higiene/falta de material 

       90-100% - Nenhuma falta de regras de higiene/falta de material 

Participação/Empenho:  
  0-19% - Aluno pouco participativo frequentemente distraído e desinteressado pela aula 

20-49 %- Aluno pouco participativo e pouco empenhado na generalidade das matérias 

50-69% - Aluno participativo mas com empenho moderado 

70-89% - Aluno participativo na generalidade das matérias, mas por vezes alheia-se da tarefa  

       90-100% - Aluno participativo e empenhado, colabora com o professor nas ajudas aos colegas  

 

 Atitudes e comportamentos adequados em contexto escolar  

  0-19% - Aluno com dificuldade em cumprir regras, não respeita o professor ou os colegas. Aluno provocador  

20-49% - Aluno com dificuldade em cumprir regras, por vezes não controla a agressividade ou não colabora na preservação das instalações 

             ou  equipamentos; 

50-69% - Aluno pouco assertivo mas recetivo às orientações pedagógicas; 

70-89% - Aluno relativamente assertivo, recetivo às orientações pedagógicas; 

       90-100% - Aluno com elevado nível de assertividade, com capacidade de análise e ajuizamento das regras comuns.  
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA OS ALUNOS COM DISPENSA PROLONGADA 

Os alunos que beneficiam de atestado de médico obedecem ao Ofício-Circular DES/NES nº98/99.                                                           

O Atestado Médico deve ser entregue ao D. Turma. 

1 - Temporário ou permanente:  

- Classificação obtida em trabalhos e/ou Teste teórico, relatórios de aula: 70% 

- Cumprimento de tarefas propostas: 30%  

 
2. Adaptações curriculares significativas, ao abrigo do art.º 10 do Dec-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho: 

- “Saber e Saber Fazer” - 30%  

- Saber Ser, Conviver e relacionar-se com os outros” - 70% 

 
MODALIDADES DE AVALIAÇÃO PARA OS CONHECIMENTOS E CAPACIDADES 

1. Avaliação inicial- realiza-se no início do ano letivo (testes do programa Fitescola) e avaliação diagnóstica sempre que seja considerado 

oportuno, não entrando com qualquer ponderação na avaliação sumativa;  

2. Avaliação formativa - ocorre contínua e sistematicamente ao longo do ano letivo e sustentará a avaliação sumativa; 

3. Avaliação sumativa – avalia o desempenho e as competências adquiridas dos alunos. 

 

 

MODALIDADES DE AVALIAÇÃO PARA AS ATITUDES  

A avaliação é realizada por observação direta com registo em fichas de registo e pela autoavaliação.  

 INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

Para OS CONHECIMENTOS E CAPACIDADES - Provas práticas (exercícios critério), provas teóricas, jogos, observação  direta. 

  Serão utilizadas grelhas de registo contínuo da prática da atividade física em contexto de sala de aula. 

        Para as ATITUDES (competências transversais) - Serão utilizadas ficha de observação direta, em função do comportamento/saber estar do 

aluno.                            

A Coordenadora da Área Disciplinar de Educação Física 

                             Luísa Machado 

0-19 20-49 50-69 70-89 90-100 

1 2 3 4 5 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 


