
 

 

M.0.36 – Critérios de Avaliação 

Agrupamento de Escolas de Castro Marim 
Escola Básica de Castro Marim (344862) | E.B.1/JI de Altura | EB 1/JI de Castro Marim | EB 1 de Odeleite 

 

Página 3/ 10 

Critérios de Avaliação 

Departamento: Expressões 
Critérios de avaliação - Básico - 6º ano | Disciplina: Educação Física 

DOMÍNIOS DA AVALIAÇÃO DESCRITORES DE DESEMPENHO 
DESCRITORES DO PERFIL 

DO ALUNO 
INSTRUMENTOS 

E TÉCNICAS OBSERVAÇÕES 

 

Área das Atividades Físicas - O 
aluno desenvolve as 
competências essenciais para o 
6º ano de escolaridade de nível 
INTRODUÇÃO em quatro 
matérias de diferentes 
subáreas do seguinte conjunto 
de possibilidades: Subárea 
Jogos Desportivos Coletivos - 
Basquetebol, Futebol, Andebol 
e Voleibol; Subárea Ginástica - 
Solo, Aparelhos e Rítmica; 
Subárea Atletismo - saltos, 
corridas e lançamentos; 
Subárea Atividades Rítmicas e 
Expressivas (Danças 
tradicionais); Subárea Outras - 
Combate (Luta). 

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

Conhecedor / Sabedor / 
Informado 
(A, B, G, I, J) 

 

Criativo / Expressivo 
(A, C, D, J) 

 

Critico / Analítico 
(A, B, C, D, G) 

 

Indagador / Investigador 
/ Sistematizador / 

Organizador 
(A, B, C, D, F, H, I, J) 

 
Respeitador da diferença 

(A, B, E, F, H) 
 

Questionador e 
Comunicador 

(A, B, D, E, F, G, H, I, J) 
 

Autoavaliador / 
Heteroavaliador 

(transversal às áreas) 
 

Participativo / 
Cooperante / 

Responsável / Autónomo 
(B, C, D, E, F, G, I. J) 

 

Cuidador de si e do outro 
(B, E, F, G) 

Registo em 
grelhas próprias 

por Área de 
Atividade, 

Modalidade, 
Matéria o nível 

de execução 
dos diferentes 

conteúdos 
abordados 
(Fichas de 

Observação); 
 

Participação 
oral; 

 
Fichas de 

Autoavaliação. 

Distribuição equitativa das 
matérias a abordar durante os 
vários períodos letivos. No final 
do ano letivo os alunos são 
avaliados em 10 matérias. Das 
matérias avaliadas, o aluno tem 
que ter aproveitamento (Nível 
Introdução) em pelo menos 4 
matérias. 

Compor e realizar, da GINÁSTICA (Solo, Aparelhos e 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. 
Realizar, do ATLETISMO, saltos, corridas e lançamentos, segundo 
padrões simplificados, e cumprindo corretamente as exigências 
elementares técnicas e regulamentares. 
Interpretar, nas ATIVIDADES RÍTMICAS E EXPRESSIVAS (Danças 
Tradicionais), sequências de elementos técnicos elementares, em 
coreografias individuais e ou em grupo, aplicando os critérios de 
expressividade, de acordo com os motivos das composições. 
Realizar ações de oposição direta solicitadas de COMBATE (Luta), 
utilizando as técnicas fundamentais de controlo e desequilíbrio, com 
segurança (própria e do opositor), aplicando as regras e os princípios 
éticos. 

Área da Aptidão Física - 
Capacidades motoras que 
evidenciam aptidão muscular e 
aptidão aeróbia, enquadradas 
na Zona Saudável de Aptidão 
Física do programa FITescola® 
a saber: Milha, Abdominais, 
Flexões, Flexibilidade (Senta e 
Alcança) Impulsão Horizontal e 
Velocidade - 40m. 

Desenvolver capacidades motoras evidenciando aptidão muscular e 
aptidão aeróbia, enquadradas na Zona Saudável de Aptidão Física do 
programa Fitescola®, para a sua idade e género. 

Fichas de 
Registo de 

acordo com o 
protocolo 

estabelecido 
pelo programa 

Fitescola®. 

A avaliação incide em 6 testes. 
São realizados dois momentos de 
avaliação no primeiro período e 
um momento de avaliação no 
segundo e terceiro período.            
O aluno tem que ter 
aproveitamento (dentro da zona 
saudável de aptidão física para a 
sua idade e género) em pelo 
menos 3 testes. 

Área dos Conhecimentos - 
realização de trabalhos de 
projeto e ou testes escritos 
sobre os conteúdos abordados. 

Identificar as capacidades físicas: resistência, forca, velocidade e 
flexibilidade, de acordo com as características do esforço realizado. 
Interpreta as principais adaptações do funcionamento do seu organismo 
durante a atividade física. 

Questão aula; 
Relatórios de 

Aula; Fichas de 
Avaliação. 

O aluno tem que ter 
aproveitamento positivo (≥ 
SUFICIENTE) nos instrumentos 
produzidos em cada período letivo. 
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Critérios de Avaliação 
 
 
De forma sucinta, a referência para o SUCESSO do aluno na disciplina de Educação Física, pressupõe que esteja APTO nas 3 áreas de avaliação (Domínios). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS Avaliações finais intermédias (1º e 2º período) – A 

classificação nos dois primeiros períodos, embora

influenciada pelas normas de sucesso e critérios

definidos para o final de ano letivo, resultam da

avaliação sobre o percurso já realizado pelo aluno.

Alunos com dispensa total da prática – “atestado

médico de longa duração”

Os alunos nestas condições têm de realizar tarefas

no âmbito das três áreas de desenvolvimento da

Educação Física: Atividades Físicas, Aptidão Física e

Conhecimentos. Neste caso, as áreas têm as

seguintes ponderações na classificação final:

- Atividades Físicas (30%): participação na aula

(observações, ajudas, material, arbitragem, entre

outros);

A Linguagens e textos; B Informação e comunicação; C

Raciocínio e resolução de problemas; D Pensamento

crítico e pensamento criativo; E Relacionamento

interpessoal; F Desenvolvimento pessoal e autonomia; G

Bem-estar, saúde e ambiente; H Sensibilidade estética e

artística; I Saber científico, técnico e tecnológico; J

Consciência e domínio do corpo.

SUCESSO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

= Atividades Físicas + Aptidão Física + Conhecimentos 
 

INSUCESSO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

 = Atividades Físicas + Aptidão Física + Conhecimentos 
Ou 

= Atividades Físicas + Aptidão Física + Conhecimentos 
Ou 

= Atividades Físicas + Aptidão Física + Conhecimentos 
Ou 

Pior que as combinações anteriores 


