
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PEDRO JACQUES DE MAGALHÃES 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
ANO LETIVO 2019/2020 

 

 

DISCIPLINA: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

De acordo com a Portaria nº 223-A/2018 de 3 de agosto, o Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho, com o Despacho nº 6944-A/2018 
de 19 de julho e com os documentos orientadores, a avaliação interna da disciplina valoriza e dá relevância a áreas fundamentais: 
 

AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS (90%) 

DOMÍNIOS/TEMAS 
PONDERAÇÃO 

(100%) 

DESCRITORES DE 

DESEMPENHO 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

Áreas das Atividades Físicas -  
Desempenho nas exigências 
básicas de carácter técnico - 
tático.  

80% 

Utiliza /aplica com 
oportunidade e correção das 
ações técnico - táticas e 
regras nas atividades 
propostas e participação ativa 
em todas as situações 
procurando o êxito pessoal e 
do grupo. 

Observação direta 
- Grelhas de registo 
 
 
 
Observação direta  
- Grelhas de registo 
- Bateria de Testes 
Fitescola 
 
 
Avaliação escrita  
- Testes / trabalhos 
escritos   
- Fichas de trabalho 

Área da Aptidão Física -  
Melhoria dos níveis de Aptidão 
Física relacionados com a Zona 
Saudável. (ZSAF-FitEscola)  

10% 

Demonstra capacidades em 
testes de Resistência Aeróbia 
e testes de Aptidão Muscular 
adequadas às normas da 
aptidão física representativa 
da saúde, para a sua idade. 

Área dos Conhecimentos - 
Conhecimento de noções 
fundamentais das atividades 
físicas desportivas  

10% 

Identifica as capacidades 
físicas: resistência; força; 
velocidade; flexibilidade; 
agilidade e coordenação 
(geral), de acordo com as 
características do esforço 
realizado 

ATITUDES (10%) 

 Cooperação;  

 Cumprimento das tarefas;  

 Empenho e interesse; 

 Apresenta o material;  

100% 

Cumpre as tarefas 
estabelecidas.  
Estabelece interações 
positivas a nível pessoal e de 
grupo. 
Revela interesse e 
persistência nas 
aprendizagens. 

Grelha de 
observação/registo de 
ocorrências 

 

NOTAS: 
1. Os instrumentos de avaliação serão selecionados e adequados ao perfil de cada turma. 

2. A avaliação qualitativa faz-se tendo por referência o seguinte: 
 

Muito Bom 90%/100% 

Bom 70%/89% 

Suficiente 50%/69% 

Insuficiente 0%/49% 

 
 

O (A) Coordenador (a) de Departamento 

 

Aprovado na Reunião de Conselho Pedagógico realizada a 5 de setembro de 2019  
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