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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
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QUADRO I 

CRITÉRIOS ESPECIFICOS 

Domínios/ Tema Aprendizagens Essenciais: Conhecimentos, Capacidades e Atitudes
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Descritores do Perfil dos 

Alunos 

Instrumentos de 

Avaliação 
Ponderação 

ATIVIDADES 

FÍSICAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O aluno desenvolve as competências essenciais para o 5.º ano de escolaridade 
em pelo menos quatro categorias / subáreas do seguinte conjunto de 
possibilidades: 

 Categoria A (JPD) - 1 matéria 

 Categoria B (JDC) - 1 matéria 

 Categoria C (Ginástica) - 1 matéria 

 Categoria D (Atletismo) - 1 matéria 
 

Participar em JOGOS, ajustando a iniciativa própria e as qualidades 
motoras na prestação às possibilidades oferecidas pela situação de jogo e 
ao seu objetivo, realizando habilidades básicas e ações técnico táticas 
fundamentais, com oportunidade e correção de movimentos. 
 
Cooperar com os companheiros para o alcance do objetivo dos JOGOS 
DESPORTIVOS COLETIVOS (Basquetebol, Futsal, Voleibol), 
desempenhando com oportunidade e correção as ações solicitadas pelas 
situações de jogo, aplicando a ética do jogo e as suas regras. 
 
Compor e realizar, da GINÁSTICA (Solo, Aparelhos), as destrezas 
elementares de solo, aparelhos e minitrampolim, em esquemas 

A- Linguagem 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 

 

Grelhas de 

Avaliação das 

Atividades Física 

(observação 

direta; registos do 

professor) 

Trabalhos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS 

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 e corridas, segundo padrões simplificados, 
e cumprindo corretamente as exigências elementares técnicas e 
regulamentares. 
 
Cumprir corretamente as exigências elementares técnicas e 
regulamentares de uma ou várias das seguintes modalidades / matérias 
(com ou sem a respetiva avaliação): Escalada, Luta/Judo, Orientação, 
Hóquei em Campo, Râguebi, Patinagem, etc… 
 
NOTA: 
Na Categoria B (JDC) contam os dois melhores níveis obtidos pelo aluno. 
O nível atribuído nas restantes Categorias é obtido através da 
combinação dos níveis alcançados pelo aluno nas várias matérias que 
compõem essa Categoria, de acordo com o definido no Grupo Disciplinar 
(constam de grelha própria). 
A conjugação dos vários níveis obtidos pelo aluno nas várias Categorias 
corresponde a um nível de desempenho global, expresso em 
percentagem, e que consta da respetiva “Grelha de Níveis de 
Desempenho”, de acordo com o definido no Grupo Disciplinar. 
 
Relacionar Aptidão Física e Saúde e identificar os benefícios do exercício 
físico para a saúde. 
Interpretar a dimensão sociocultural dos desportos na atualidade e ao 
longo dos tempos, nomeadamente os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. 

Analisar e interpretar a realização das atividades físicas selecionadas, 

utilizando os conhecimentos sobre técnica, organização e aspetos 

regulamentares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fichas de 

avaliação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% 



 

 

QUADRO II 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

Instrumentos de Avaliação Ponderação 

Fichas de avaliação 20% 

Grelhas de Avaliação das 

Atividades Física (observação 

direta; registos do professor) 

Trabalhos 

60% 

Grelhas de Avaliação dos 

domínios Social e de Trabalho 

(observação direta; registos do 

professor) 

20% 

(10% + 10%) 

 

 QUADRO III  

CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

Instrumentos de avaliação 
Critérios Gerais de Classificação/Avaliação (Testes / Fichas / Relatórios / 

Trabalhos) 

Desempenho em Atividades Físicas 

Trabalhos sobre matérias / 

modalidades 

Fichas de avaliação 

Nível de Desempenho (Pré Introdutório, Introdutório, Elementar, 

Avançado) em Atividades Físicas pré determinadas para cada ano 

O conjunto de Níveis de Desempenho tem correspondência percentual 

Realização de trabalhos escritos em substituição da avaliação por níveis 

de desempenho (Insuficiente 0-49%; Suficiente 50-69%; Bom 70-89%; 

muito bom 90-100%) 

Aquisição de conhecimentos e sua aplicação (Insuficiente 0-49%; 

Suficiente 50-69%; Bom 70-89%; muito bom 90-100%) 

 

QUADRO IV 

PONDERAÇÃO ANUAL 

1º Período 2º Período 3º Período 

100% 40% (1º Período) + 60% (2º Período) 60% (2º Período) + 40% (3º Período) 

24% 36% 40% 

 

QUADRO V 

MATERIAIS 

Material Necessário 

Sapatilhas | Sabrinas (Ginástica: opcional / Dança: obrigatório) | Meias desportivas | Calções / Calças 

desportivas | T-shirt / Sweat-shirt / Polo (desportivos) | Elástico / Bandolete / Fita (para prender os cabelos 

compridos) | Material para banho (opcional, mas aconselhável): toalha, chinelos, produtos de higiene |  

 



 
QUADRO VI 

Áreas de Competência do Perfil dos Alunos - 5º ano 

Proporcionar atividades formativas que possibilitem aos alunos: adquirir, com 

rigor, conhecimento e outros saberes; analisar situações, identificando os seus 

elementos ou dados; realizar tarefas associadas à compreensão e mobilização dos 

conhecimentos; estabelecer relações intra e interdisciplinares; utilizar 

conhecimento, para participar de forma adequada e resolver problemas em 

contextos diferenciados: A, B, G I, J. 

Proporcionar atividades formativas, como por exemplo situações de jogo, 

concursos e outras tarefas a par ou em grupos homogéneos e heterogéneos, 

que possibilitem aos alunos: elaborar sequências de habilidades; elaborar 

coreografias; resolver problemas em situações de jogo; explorar materiais; 

explorar o espaço, ritmos, música, relações interpessoais, etc.; criar um objeto, 

texto ou solução, face a um desafio; criar soluções estéticas criativas e pessoais: 

A, C, D, J. 

Proporcionar atividades formativas que possibilitem aos alunos: analisar 

situações com diferentes pontos de vista; confrontar argumentos, para encontrar 

semelhanças, diferenças, etc.; analisar factos e situações, identificando os seus 

elementos ou dados, em particular numa perspetiva disciplinar e interdisciplinar; 

analisar os seus desempenhos e os dos outros, dando e aceitando sugestões de 

melhoria: A, B, C, D, G. 

Proporcionar atividades formativas, que possibilitem aos alunos: realizar tarefas 

de síntese; realizar tarefas de planificação, de revisão e de monitorização; 

elaborar planos gerais, esquemas: A, B, C, D, F, H, I, J. 

 Proporcionar atividades formativas, em grupos homogéneos e heterogéneos, 

que possibilitem aos alunos: aceitar opções, falhas e erros dos companheiros; 

aceitar o apoio dos companheiros nos esforços de aperfeiçoamento próprio; 

aceitar ou argumentar pontos de vista diferentes; promover estratégias que 

induzam respeito por diferenças de características, crenças ou opiniões: A, B, E, F, 

H. 

Proporcionar atividades formativas que possibilitem aos alunos: saber 

questionar uma situação; desencadear ações de comunicação verbal e não verbal 

pluridirecional: A, B, D, E, F, G, H, I, J. 

 Proporcionar atividades formativas que possibilitem aos alunos, em todas as 

situações: apreciar os seus desempenhos e os dos outros, dando e aceitando 

sugestões de melhoria; identificar aspetos críticos que permitam a melhoria do 

seu desempenho; identificar pontos fracos e fortes das suas aprendizagens; 

utilizar os dados da sua autoavaliação para se envolver na aprendizagem; 

interpretar e explicar as suas opções; descrever processos de pensamento e ação, 

usados durante a realização de uma tarefa ou abordagem de um problema: 

transversal às áreas. 

Proporcionar atividades formativas que, em todas as situações, criem 

oportunidades de: cooperar com os companheiros na procura do êxito pessoal e 

A- Linguagem 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 



do grupo; cooperar, promovendo um clima relacional favorável ao 

aperfeiçoamento pessoal e gosto proporcionado pelas atividades; aplicar as 

regras de participação, combinadas na turma; agir com cordialidade e respeito na 

relação com os colegas e com o professor; respeitar as regras organizativas que 

permitam atuar em segurança; cumprir e fazer cumprir regras de arbitragem; 

apresentar iniciativas e propostas; ser autónomo na realização das tarefas; 

cooperar na preparação e organização dos materiais: B, C, D, E, F, G, I, J. 

 Proporcionar atividades formativas que impliquem, por parte do aluno: 

conhecer e aplicar cuidados de higiene; conhecer e aplicar as regras de segurança 

pessoal e dos companheiros; conhecer e aplicar regras de preservação dos 

recursos materiais e do ambiente; promover o gosto pela prática regular de 

atividade física: B, E, F, G. 

 


