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 AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA (5º e 6º anos)                                                                        2º Ciclo                                                   

 
A avaliação interna da disciplina valoriza e dá relevância ao desempenho na realização com correção e oportunidade das ações 
técnicas e táticas, bem como à aplicação das regras e tomadas de decisão nas várias subáreas. 
 

AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS (100%) 

DOMÍNIOS/TEMAS ATITUDES DESCRITORES DE DESEMPENHO 
PROCESSO DE 

RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO
 

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

 
60% 

Cooperação;  
Cumprimento das 
tarefas;  
Empenho e 
interesse; 
Apresenta o 
material 

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. 
Cumpre as tarefas estabelecidas.  
Estabelece interações positivas a nível pessoal e de 
grupo. 
Revela interesse, empenho e persistência nas 
aprendizagens. 
Apresenta o material. 

 
 
Observação direta 
- Grelhas de registo 
 
Grelha de 
observação/registo 
de ocorrências 
 
 
 
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)  
 

30% 
 

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. 
Cumpre as tarefas estabelecidas.  
Estabelece interações positivas a nível pessoal e de 
grupo. 
Revela interesse, empenho e persistência nas 
aprendizagens. 
Apresenta melhorias nos seus níveis de aptidão física. 
Apresenta o material. 

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

 
10% 

Identifica, relaciona e interpreta fatores associados ao 
estilo de vida, capacidades motoras, olimpismo e das 
áreas das atividades físicas. 
Cumpre as tarefas estabelecidas.  
Cumpre as tarefas estabelecidas.  
Estabelece interações positivas a nível pessoal e de 
grupo. 
Revela interesse, empenho e persistência nas 
aprendizagens. 

 

 
NOTAS: 
 

1. A avaliação das aprendizagens faz-se tendo por referência a seguinte terminologia que corresponde a descritores de 
nível de desempenho: Muito Bom, Bom, Suficiente, Insuficiente. 

2. As atitudes são transversais a todos os domínios, sendo operacionalizados nas atividades das aulas.
 
 

3. 
 
O processo de recolha de informação será adequado ao perfil de cada turma, em cada período e ano de escolaridade. 

                                                                                                                                                                                   
 

O (A) Coordenador (a) de Departamento 
Cátia Ponte 

Aprovado em Reunião de Conselho Pedagógico realizado a 08 de outubro de 2021 
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