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Critérios de Avaliação 
 

 

 

Educação Física 
 

 

 

Ensino Secundário (10.º Ano) 
Dimensões Instrumentos de Avaliação 
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Escrita 15% 
Testes de avaliação sumativa 

 

Relatórios ou outros trabalhos escritos 

Prática e ou 

experimental 

Atividade 

Física 

 

 

Condição 

Física 

50% 

Observação Direta: 

Grelhas de Avaliação das Atividades Físicas. 
35% 

Observação Direta: 

Grelhas de Avaliação da Condição Física 

(Fitescola). 
15% 

Oralidade 5% 
Observação Direta: 

Grelhas de Avaliação da intervenção oral 
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Participação e Empenho 

 

Comportamento 

10% 
 

10% 
 

10% 

Observação direta em sala de aula 

Grelhas de Avaliação das Atitudes e Valores. 
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Ensino Secundário (11.º e 12.º Anos) 
 

 

 

 

 
 

Competências da Disciplina 
Conhecimentos 10 % 

Atividade Física (40%) e Aptidão Física (20%) 60 % 

Competências Transversais Atitudes e valores 30 % 

 
 

 

 

1. Conhecimentos (10%) 

Cotação Critérios de avaliação 

10% Resultado da ficha de avaliação ou trabalho de investigação 

 

 

2. Atividade Física e Aptidão Física (60%) 

Cotação Critérios de avaliação 

40% Atividade Física – de acordo com as grelhas de avaliação de cada unidade didática 

20% Aptidão Física – de acordo com os testes da bateria do Fitnessgram 

 

 

3. Atitudes e Valores (30%) 
3.1. Responsabilidade (Faltas de Material e Pontualidade) (2,5 valores)     

SÓ UM DOS PARÂMETROS 

Cotação Critérios de avaliação 

0,5 
Regularmente não traz equipamento e apresenta justificações pouco convincentes. Pede dispensa 
das aulas frequentemente (mais de 4 por período). 
Não revela preocupações com a pontualidade (mais de 4 atrasos). 

1,0 
Não traz equipamento algumas vezes, apresentando justificações duvidosas. Pede dispensas das 
aulas entre 2 a 4 vezes por período. 
Revela poucas preocupações com a pontualidade (entre 2 e 4 atrasos) 

1,5 
Apenas esporadicamente ou justificadamente (até 2 vezes por período). 
Revela algumas preocupações com a pontualidade (até 2 vezes por período). 

2,0 
Assíduo (até 1 falta) 
Pontual 

2,5 
Assíduo (sem faltas) 
Pontual 
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3.2.Participação e Empenho (2,5 valores)  
SÓ UM DOS PARÂMETROS 

Cotação Critérios de avaliação 

0,5 
Revela pouco interesse pelas atividades propostas. 
Contribui para um clima de desmotivação. 

1,0 
Manifesta interesse só por algumas atividades propostas. 
Não se empenha com regularidade. 

1,5 
Manifesta interesse por todas as atividades propostas. 
Revela um razoável empenhamento e espírito desportivo. 

2,0 
Manifesta interesse por todas as atividades propostas. 
Tem entusiasmo e bom espírito desportivo. 

+0,5 Quando Participa nas atividades do PAA e ou Desporto Escolar, organizadas pela Educação Física. 

 

 

3.3.Comportamentos (1 valor) 
A SOMA DOS CRITÉRIOS OBSERVADOS 

Cotação Critérios de avaliação 

0,2 Relaciona-se com cordialidade e respeito pelos companheiros, funcionários e professores. 

0,2 
Aceita o apoio dos companheiros no esforço de aperfeiçoamento próprio, bem como as suas opções 
e dificuldades. 

0,2 
Coopera nas situações de aprendizagem e de organização, escolhendo as ações favoráveis ao 
êxito, segurança e bom ambiente relacional, nas atividades da turma. 

0,2 Apresenta cuidados com a higiene pessoal e equipamento desportivo. 

0,2 
Apresenta iniciativas e assume comportamentos e responsabilidades de organização e preparação 
das atividades individuais e/ou de grupo, cumprindo com empenhamento e brio as tarefas inerentes. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA ALUNOS COM ATESTADO MÉDICO ENSINO SECUNDÁRIO 

Para os alunos com impossibilidade de realizarem a componente prática e atendendo às 

características da disciplina, seus conteúdos programáticos, e objetivos, o grupo pondera a 

avaliação dos alunos segundo os seguintes critérios: 

 

1. Conhecimentos– 60% 

1. Aquisição e aplicação de conhecimentos no domínio das unidades didáticas abordadas 

nas aulas práticas. 

2. Domínio dos conhecimentos relativos à utilização de recursos materiais específicos das 

atividades físicas desportivas. 

3. Aquisição e compreensão de conhecimentos relativos ao fenómeno desportivo como 

aspeto da cultura, e aos fatores que envolvem a prática desportiva. 

 

2. Atitudes/Valores – 40% 

2.1. Responsabilidade (Faltas de Material e Pontualidade) (3 valores)  
SÓ UM DOS PARÂMETROS 

Cotação Critérios de avaliação 

1 
Regularmente não traz equipamento e apresenta justificações pouco convincentes. Pede dispensa 
das aulas frequentemente (mais de 4 por período). 
Não revela preocupações com a pontualidade (mais de 4 atrasos). 

1,5 
Não traz equipamento algumas vezes, apresentando justificações duvidosas. Pede dispensas das 
aulas entre 2 a 4 vezes por período. 
Revela poucas preocupações com a pontualidade (entre 2 e 4 atrasos) 

2 
Apenas esporadicamente ou justificadamente (até 2 vezes por período). 
Revela algumas preocupações com a pontualidade (até 2 vezes por período). 

2,5 
Assíduo (até 1 falta) 
Pontual 

3 
Assíduo (sem faltas) 
Pontual 

 

2.2. Participação e Empenho (3 valores)  
SÓ UM DOS PARÂMETROS 

Cotação Critérios de avaliação 

1 
Revela pouco interesse pelas atividades propostas. 
Contribui para um clima de desmotivação. 

1,5 
Manifesta interesse só por algumas atividades propostas. 
Não se empenha com regularidade. 

2 
Manifesta interesse por todas as atividades propostas. 
Revela um razoável empenhamento e espírito desportivo. 

2,5 
Manifesta interesse por todas as atividades propostas. 
Tem entusiasmo e bom espírito desportivo. 

+0,5 Quando participa nas atividades do PAA, organizadas pela Educação Física. 
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2.3. Comportamentos (2 valores)  
A SOMA DOS CRITÉRIOS OBSERVADOS 

Cotação Critérios de avaliação 

0,4 Relaciona-se com cordialidade e respeito pelos companheiros, funcionários e professores. 

0,4 
Aceita o apoio dos companheiros no esforço de aperfeiçoamento próprio, bem como as suas opções 
e dificuldades. 

0,4 
Coopera nas situações de aprendizagem e de organização, escolhendo as ações favoráveis ao 
êxito, segurança e bom ambiente relacional, nas atividades da turma. 

0,4 Apresenta cuidados com a higiene pessoal e equipamento desportivo. 

0,4 
Apresenta iniciativas e assume comportamentos e responsabilidades de organização e preparação 
das atividades individuais e/ou de grupo, cumprindo com empenhamento e brio as tarefas inerentes. 
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Critérios de Avaliação dos Trabalhos 
 

 
1.Trabalho (40%) 

PARTE COTAÇÃO DESCRIÇÃO DO CONTEÚDO 

Capa e índice 10% 
- Identificação da escola, disciplina, data, tema e autor. 
- Paginação. 

Introdução 25% 
- Enquadramento do tema, relato dos conhecimentos acerca do mesmo, 
pertinência e importância do trabalho e estrutura global do mesmo. 

Corpo 35% 
- Desenvolvimento do trabalho com uma organização simples, explicita e facilmente 
consultável. 

Conclusão 20% 
- Resumo do trabalho, relevância do mesmo e possíveis implicações deste na 
alteração de rotinas. 

Bibliografia 10% - Referência pormenorizada de toda a bibliografia consultada. 

 

2.Apresentação/defesa do trabalho (20%) 

Nível 
ORALIDADE 

 
(20%) 

CONHECIMENTOS  
 

(20%) 

DEFESA  
 

(20%) 

CONHECIMENTOS 
TEMA  
(20%) 

DESENVOLVIMENTO 
 

(20%) 

0/5 
 

Não exprime 
oralmente qualquer 

conteúdo 

Não demonstra 
conhecimento 

Não responde às 
questões colocadas 

Não demonstra 
conhecimentos sobre 

o tema versado 

Não demonstra 
conhecimentos além dos 
desenvolvidos no trabalho 

      

6/9 
 

Exprime com 
dificuldade os 

conteúdos 

Demonstra 
conhecimento 
deficitário e 

desorganizado 

Responde de forma 
desorganizada às 

questões colocadas 

Demonstra pouco 
conhecimento do 

tema versado 

Demonstra conhecimentos 
desorganizados e sem 

interligação para além dos 
desenvolvidos no trabalho 

      

10/13 
 

Exprime oralmente 
os conteúdos 

Demonstra 
conhecimento sobre 

o tema versado 

Responde às questões 
colocadas 

Demonstra 
conhecimento do 

tema versado 

Demonstra conhecimentos 
além dos desenvolvidos no 

trabalho 

      

14/17 
 

Exprime com 
coerência os 
conteúdos 

Demonstra 
conhecimento com 

elevador rigor 
técnico-científico 

Responde com 
assertividade às 

questões colocadas 

Demonstra um bom 
conhecimento do 

tema versado 

Demonstra vários 
conhecimentos além dos 
desenvolvidos no trabalho 

      

18/20 
 

Exprime com 
coerência e 

objetividade os 
conteúdos 

Demonstra 
conhecimento 
profundo, com 
elevador rigor 

técnico-científico 

Responde com 
assertividade e 

correção científica às 
questões colocadas 

Demonstra elevado 
conhecimento do 

tema versado 

Demonstra conhecimentos 
além dos desenvolvidos no 

trabalho, fazendo a 
interligação entre os mesmos 

 

 

CLASSIFICAÇÃO (NOMENCLATURA) DO ENSINO SECUNDÁRIO 

0 – 9valores INSUFICIENTE 

10 – 13valores SUFICIENTE 

14 – 17valores BOM 

18 – 20valores MUITO BOM 

 

 


