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No presente ano letivo a avaliação das aprendizagens e das competências desenvolvidas pelos alunos, terão em conta a implementação do projeto de 
autonomia e flexibilidade curricular. Os critérios de avaliação constituem um instrumento com o qual o professor determinará o grau de sucesso que decorre 

da expressão das várias competências adquiridas pelo aluno no desempenho dos conteúdos programáticos. 
Estes critérios foram estabelecidos pelo grupo de EF, com o objectivo principal de uniformizar os padrões de aferição das competências específicas a avaliar 

nesta disciplina, a saber: Competências ao nível socio-afetivo, ao nível cognitivo, ao nível da condição física e ao nível do desempenho psicomotor. 
 
 

Domínios de 
competência 
(% nota final) 

Parâmetros a avaliar Nível 
1 

Nível 
2 

Nível 
3 

Nível 
4 

Nível 
5 

 
Socio 

afectivo 
(40%) 

 
APRENDER A SER 

E A VIVER 

JUNTOS 

Assiduidade  
 
Empenho nas tarefas da aula 
 
Comportamento/Cooperação na organização e 
desenvolvimento das aulas  
(inclui relação c colegas, 
professor/funcionários e conduta no balneário) 

Menos de 40% 
 
Rara/ se empenha  
 
 

Mau 

comportamento/Dificuld. 
de organiza/desconhece 
 

Entre 40% e 64% 
 
Revela pouco 
empenho 

 

Comportamento 

irregular/Não coopera na 
organiz/desconhece 

Entre 65% e 79% 
 
Empenho satisfatório 

 
 

Comportamento 

razoável/Coopera se 
solicitado 
 

Entre 80% e 89% 
 
Revela bom empenho 

 
 

Bom 

comportamento/Coopera 
espontaneamente 
 

90% ou mais 
 
Empenha-se e 

incentiva 

 

Comportamento 

exemplar/Coopera com 

criatividade 
 

Cognitivo 
(10%) 

APRENDER A 

CONHECER 

Testes/ Trabalhos em grupo ou individuais 

(1,5) 
 
Fichas e relatórios/Conhecimento de regras, 

regulamentos e especificidades da disciplina (0,5) 

Menos de 38% 
 
Praticam/ 
desconhece 

Entre 38% e 47% 
 
Conhece, mas pouco                                             

Entre 48% e 67% 
 
Conhece 
razoavelmente 

Entre 68% e 82% 
 
Revela bom 
conhecimento 

83% ou mais 
 
Conhece muito bem 

 
 

Psico-
motor 
(50%) 

 
APRENDER A 

FAZER 

Condição Física:  
- Acções motoras e/ou gestos técnicos em 

exercício critério (1,5) 
- Acções motoras e/ou gestos técnicos em 
situação de jogo, sequência, coreografia, 

percurso, etc. (1,5) 
- Pertinência da aplicação dos mesmos em 
situação de jogo, sequência, coreografia, 
percurso, etc.  

Consultar tabelas do Grupo 
 
 
 
Consultar tabelas do 
Grupo  

Consultar tabelas do Grupo 
 
 
 
Consultar tabelas do 
Grupo 

Consultar tabelas do Grupo 
 
 
 
Consultar tabelas do 
Grupo 

Consultar tabelas do Grupo 
 
 
 
Consultar tabelas do 
Grupo 

Consultar tabelas do 

Grupo 
 
 
 

Consultar tabelas do 
Grupo 
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CRITÉRIOS ALTERNATIVOS DE AVALIAÇÃO EM EEDD..  FFÍÍSSIICCAA  ––  22ºº  CCIICCLLOO  
((AAlluunnooss  ccoomm  nneecceessssiiddaaddeess  eedduuccaattiivvaass  eessppeecciiaaiiss  mmaanniiffeessttaass  nnoo  ddoommíínniioo  ppssiiccoo--mmoottoorr  ––  NNEEEE  --  ee//oouu  qquuee  nnããoo  ppoossssaamm  rreeaalliizzaarr  ttaarreeffaass  nnoo  ddoommíínniioo  ddaass  

ccoommppeettêênncciiaass  ppssiiccoo--mmoottoorraass))  
 

Os critérios de avaliação constituem um instrumento com o qual o professor poderá determinar o grau de sucesso que decorre da expressão das várias 
competências adquiridas pelo aluno no desempenho dos conteúdos programáticos. Porém, nos casos em que o aluno, justificadamente, não pode ser 

sujeito às mesmas tarefas que os colegas, são definidos parâmetros alternativos de avaliação, devendo estes serem igualmente discriminativos de forma 
a determinar, nos domínios possíveis e com ponderações ajustadas, as competências adquiridas pelo aluno.  

Estes critérios foram estabelecidos pelo grupo de EF, com o objectivo principal de uniformizar os padrões de aferição das competências específicas a avaliar 
nesta disciplina, neste caso, contemplando casos particulares de alunos que não podem ser sujeitos ao mesmo tipo de avaliação dos colegas, a saber: 

Competências ao nível socio-afetivo e ao nível cognitivo. 
 
 

Domínios de 
competência 
(% nota final) 

Parâmetros a avaliar Nível 
1 

Nível 
2 

Nível 
3 

Nível 
4 

Nível 
5 

 
Socio 

afectivo 
(50%) 

APRENDER A SER 

E A VIVER 
JUNTOS 

Assiduidade 
 
Empenho nas tarefas da aula  
 
Comportamento/Cooperação na organização-
desenvolvimento da aula 
(inclui relação c colegas, 
professor/funcionários) 

Menos de 40% 
 
Rara/ se empenha  
 

 
Mau 

comportamento/Dificuld. 
de organiz/desconhece 
 

Entre 40% e 64% 
 
Revela pouco 
empenho 

 

Comportamento 

irregular/Não coopera na 
organiz/desconhece 
 

Entre 65% e 79% 
 
Empenho satisfatório 

 

 
Comportamento 

razoável/Coopera se 
solicitado 
 

Entre 80% e 89% 
 
Revela bom empenho 

 

 
Bom 

comportamento/Coopera 
espontaneamente 
 

90% ou mais 
 
Empenha-se e 

incentiva 

 

Comportamento 

exemplar/Coopera com 

criatividade 

 
Cognitivo 

(50%) 

APRENDER A 
CONHECER E A 

FAZER 

 
Testes escritos ou orais 
 
Trabalhos em grupo ou individuais/Relatórios 
 
Conhecimento de 
regras/regulamento/especificidade da atividade 
prática 

 
Menos de 20% 
 
Menos de 35% 
 
Praticamente 
desconhece 

 
Entre 20% e 44% 
 
Entre 35% e 49% 
 
Conhece, mas pouco                                             

 
Entre 45% e 64% 
 
Entre 50% e 69% 
 
Conhece 
razoavelmente 

 
Entre 65% e 84% 
 
Entre 70% e 90% 
 
Revela bom 
conhecimento 

 
85% ou mais 
 
Mais de 90% 
 
Conhece muito bem 

 


