
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS BELÉM - RESTELO 
PROJECTO CURRICULAR DO AGRUPAMENTO 

Disciplina: Educação Física (2º Ciclo) 

Temas Critérios de avaliação gerais Articulação/Ciclo/Anos/Disciplinas 

 

Jogos Desportivos Colectivos 

 Jogos Pré-desportivos 

 Futebol 

 Andebol 

 Basquetebol 

 Voleibol 

 

Actividades Gímnicas 

  Solo 

  Aparelhos 

  Acrobática 

 

Atletismo 

 Corrida de Velocidade 

 Estafetas 

 Lançamento do Peso 

 Salto em Altura 

 

 

Raquetas 

 Badmínton 

 

 

 

Actividades Rítmicas Expressivas 

 Dança 

 

 

Actividades de exploração da 

Natureza 

 Orientação 

 

 

 
A avaliação incide sobre as aprendizagens e as 
competências definidas no currículo nacional para a 
disciplina. As aprendizagens ligadas às competências 
gerais e transversais constituem objecto de avaliação 
através de: 

 

1. Avaliação diagnóstico – a ser realizada no 
início de cada unidade didáctica, para identificar 
o nível psico-motor dos alunos e com base nessa 
avaliação serão orientados os conteúdos das 
várias unidades. 

 
2. Avaliação formativa – Decorrerá ao longo do 

processo de formação com carácter sistemático e 
contínuo, com o objectivo de avaliar as diversas 

actividades; 
 

3. Avaliação sumativa – utiliza a informação 
recolhida no âmbito da avaliação formativa e tem 

como função avaliar o processo de aprendizagem 
com carácter formativo. 

 
A avaliação será sempre realizada tendo em conta 
os seguintes domínios: 

 Psico-motor; 
 Cognitivo; 

 Sócio-afectivo. 
 
Nos domínios psico-motor e cognitivo a avaliação 
incide sobre: 
 

 Desenvolvimento das capacidades físicas; 
 Jogos desportivos colectivos; 

 Ginástica; 
 Atletismo; 
 Raquetes. 

 
Nota: Nível - Iniciação 
 

 
 

 

De conteúdos com as disciplinas de CN, 

conhecimentos do corpo humano e suas 

reações; 

 

De conteúdos com todas as disciplinas nas 

áreas do domínio sócio-afetivo; 

 

Realização de Torneios e provas conjuntas com 

outros níveis de ensino, dentro do 

Agrupamento, nos finais e de cada período 

letivo e do ano. 

 

 



Desenvolvimento das Capacidades 

Motoras Condicionais e 

Coordenativas 

 Força 

 Resistência 

 Velocidade 

 Flexibilidade 

 

 

Aprendizagem dos processos de 

desenvolvimento e manutenção da 

condição Física 

 

 

No domínio sócio-afectivo: 
 
- Sentido da responsabilidade: 

 Ser assíduo e pontual; 
 Trazer o equipamento necessário; 
 Cumprir as regras estabelecidas; 

 Cumprir as tarefas propostas. 
 
- Interesse; empenho e participação: 

 Estar atento; 

 Colaborar nas tarefas propostas; 
 Intervir de forma adequada. 

 
 
- Sociabilidade: 

 Revela espírito desportivo e de equipa;  
 Coopera com os companheiros nas ajudas e 

correções; 
 Cumpre as regras de segurança; 

 Ajuda na preparação, arrumação e preservação 
do material. 

 

A avaliação final será atribuída de acordo 

com a seguinte tabela: 
 

 Domínio psico-motor: 50% 
 Domínio cognitivo : 15% 

 Domínio sócio-afectivo: 35%. 
 
 

 

 


