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DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 

Critérios de Avaliação de Educação Física  - 2º CICLO     5ºe 6º anos  

 
Tendo como referência as Aprendizagens Essenciais, os Programas Nacionais e o Projeto Curricular de Educação Física, considera-

se fundamental para o sucesso nesta área disciplinar, três Domínios de avaliação específicos da Educação Física, que representam 

as grandes áreas de extensão da Educação Física: A - Atividades Físicas (Matérias), B - Aptidão Física e C – Conhecimentos, 

relativos aos processos de elevação e manutenção da Aptidão Física e à interpretação e participação nas estruturas e fenómenos 

sociais no seio dos quais se realizam as Atividades Físicas. 

A operacionalização das Metas de Aprendizagem tem como referência para: 

O Domínio das Atividades Físicas, a especificação de cada matéria do programa em três níveis – introdução (I), elementar (E) e 

avançado (A). 

    O Domínio Aptidão Física, a zona saudável de aptidão física (ZSAF) considerada na bateria de testes do 

“Fitnessgram”/“FITescola”. 

    O Domínio dos Conhecimentos relativos aos objetivos do Programa do 2º Ciclo. 

 

DOMÍNIO DE  

COMPETÊNCIAS 
PARÂMETROS INSTRUMENTOS / DOMINIOS PONDERAÇÃO 

Saber Ser 

“Atitudes e Valores” 

Cumprimento de 

normas 

Comportamento/ 

Pontualidade/ 

Material  Registo de assiduidade/ 
pontualidade e faltas de 
material. 

 
Grelha de classificação de 
atitudes e valores. 

12% 

30% 
Interesse e 

empenho pela 

disciplina 

Participação na aula 

18% 
Cooperação 

Empenho e 

Responsabilidade 

Autonomia 

Saber Saber 

“Conhecimentos” 

 

 
 

- Grau de conhecimento e 
compreensão dos conteúdos programáticos; 
- Aplicação de conhecimentos – Intervenção 

nas Atividades desenvolvidas. 

Testes/trabalhos escritos; 

relatórios; questões na aula e 

aplicação dos conhecimentos 

nas aulas práticas. 

10% 10% 

 

Saber Fazer 

    
 

Área da 
Aptidão Física 

 
 

 
 
 
 

Área das 
 

Atividades Físicas 
 

 

 
 

Desempenho psicomotor evidenciado na 

bateria de testes selecionada para a 

avaliação da Aptidão Física do programa 

“FITescola”. 

 

 

Grelhas de avaliação de cada 
teste 

10% 10% 

Desempenho Motor: desempenho técnico-

tático evidenciado nas Unidades Didáticas 

selecionadas para cada período, progressão 

na aprendizagem; autonomia; estratégia e 

criatividade na tomada de decisões e 

resolução de problemas nas modalidades 

desportivas. 

Avaliações sumativas práticas 
em cada modalidade; Grelhas 

de observação. 
 
 

50% 50% 
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Em cada momento de avaliação a classificação final será feita de acordo com a seguinte fórmula: 

1º Período 2º Período 3º Período 

CLASSIFICAÇÃO FINAL DE PERÍODO* = 50% At + 10% CF + 10% Conh + 30% A/V 

- Área das Atividades Físicas (A) - Média ponderada das classificações das três melhores matérias obtidas até ao momento de 

avaliação (mínimo de 4 e máximo de 6), de acordo as Aprendizagens Essenciais e com o Programa Nacional de Educação Física para o 

5ºano  de escolaridade;  

- Média ponderada das classificações das quatro melhores matérias obtidas até ao momento de avaliação (mínimo de 4 e máximo de 

6), de acordo as Aprendizagens Essenciais e com o Programa Nacional de Educação Física para o 6ºano de escolaridade; 

- Área da Aptidão Física (B), dos Conhecimentos (C) e Atitudes e Valores (D) - Média aritmética das classificações obtidas até ao 

momento. 

A Progressão é um importante indicador das capacidades, competências e empenho do aluno no processo de ensino e aprendizagem 

sendo, consequentemente, um importante parâmetro do processo de avaliação do aluno. Dada a especificidade da disciplina, cujo 

planeamento contempla a lecionação por etapas dos respetivos conteúdos, a Progressão é avaliada no decurso do processo de 

aprendizagem para cada uma das Unidades Temáticas/Modalidades Desportivas. 

Cada Matéria/Modalidade Desportiva é sujeita a dois momentos de avaliação similares, realizada em dois períodos letivos, seguidos 

ou alternados:  

- Quando se verifica Progressão numa Matéria é contabilizada a classificação obtida no segundo momento de avaliação.  

- No caso de se verificar Regressão numa Matéria a respetiva classificação é obtida através da média aritmética das duas 

classificações. 

Para todas as áreas de avaliação são utilizadas fichas e grelhas de observação e avaliação relacionadas com estes critérios.   

Notas: De acordo com o Decreto-Lei 139/2012 de 6 de julho – artigo 24 e o Decreto-Lei 55/2018 de 6 de julho – artigo 24. As 

atividades desenvolvidas no âmbito dos Domínios de Autonomia Curricular (DAC) serão integradas na avaliação. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tomei conhecimento dos critérios de avaliação da disciplina de Educação Física  
 
O aluno:                                                                        
 

O Encarregado de Educação:______________________________________________________    ____/____/2018       
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