
 

ESCOLA SECUNDÁRIA MARTINS SARMENTO 

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES  

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA – CURSOS PROFISSIONAIS  

  ANO LETIVO 2021/2022  

 

As classificações finais a atribuir em cada módulo, numa escala de 0 a 20 valores, representam um juízo globalizante sobre o aluno, de acordo com os conhecimentos, 

capacidades e atitudes avaliados.  

A autorregulação ocorre regularmente e a autoavaliação é realizada através de fichas de autoavaliação, no final de cada módulo.                                                                                     

 

O coordenador do Departamento 

                                                                                                                                                                           

 

(Aprovado na reunião do Conselho Pedagógico de 26/07/2021) 

Domínios / Áreas de 

aprendizagem 

Ponderação  

Peso (%) 

Perfil de aprendizagens Técnicas / 

Instrumentos de 

avaliação Descritores de desempenho, de acordo com as aprendizagens essenciais 

 

Atividades Físicas 

70% 

 

Com base nas matérias selecionadas e os diferentes níveis de ensino, o aluno: 

- Realiza com oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares em todas as funções, conforme a 

oposição em cada fase do jogo, aplicando as regras, não só como jogador, mas também como árbitro. 

- Realiza esquemas individuais e em grupo da Ginástica aplicando os critérios de correção técnica, expressão e 

combinação das destrezas. 

- Compõe e ou realiza, nas Atividades Rítmicas Expressivas, sequências de elementos técnicos elementares em 

coreografias individuais e ou em grupo, aplicando os critérios de expressividade, de acordo com os motivos das 

composições. 

- Realiza saltos e ou corridas e ou lançamentos, cumprindo corretamente as exigências elementares, técnicas e 

do regulamento, não só como praticante, mas também como juiz. 

- Realiza com oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares, nos jogos de Raquetas, 

garantindo a iniciativa e ofensividade em participações «individuais» e «a pares», aplicando as regras, não só 

como jogador, mas também como árbitro. 

-Realiza atividade de exploração da natureza, aplicando correta e adequadamente as técnicas específicas, 

respeitando as regras de organização, participação e de preservação da qualidade do ambiente. 

Observação 

direta/Grelha de 

registo 

Relacionamento 

interpessoal; 

Desenvolvimento 

pessoal e autonomia 

30% 

10% - Revela comportamentos adequados em contextos de cooperação, partilha, colaboração e competição. 
Observação 

direta/Grelha de 

registo 

10% - Revela responsabilidade nas suas atitudes e interage com tolerância e compromisso. 

10% 
- Revela/Desenvolve processos de autorregulação das aprendizagens e identifica competências a consolidar e 

competências a adquirir como suporte para o estabelecimento de objetivos. 



 

ESCOLA SECUNDÁRIA MARTINS SARMENTO 

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES  

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

CURSOS PROFISSIONAIS - MÓDULO APTIDÃO FÍSICA 

   
ANO LETIVO 2021/2022 

 

 

 

As classificações finais a atribuir em cada módulo, numa escala de 0 a 20 valores, representam um juízo globalizante sobre o aluno, de acordo com os 

conhecimentos, capacidades e atitudes avaliados.  

A autorregulação ocorre regularmente e a autoavaliação é realizada através de fichas de autoavaliação, no final de cada módulo.                                                                                     
.                                                                                     
 

O coordenador do Departamento 

                                                                                                                                                                           

(Aprovado na reunião do Conselho Pedagógico de 26/07/2021) 

Domínios / Áreas 

de aprendizagem 

Ponderação  

Peso (%) 

Perfil de aprendizagens Técnicas / Instrumentos de 

avaliação Descritores de desempenho, de acordo com as aprendizagens essenciais 

Aptidão Física 70% 

 

- Desenvolve capacidades motoras, evidenciando aptidão muscular e aptidão 

aeróbia, enquadradas na Zona Saudável de Aptidão Física (ZSAF)/Perfil Atlético do 

programa, de acordo com os testes realizados. 

 

Bateria de testes do 

Fitescola 

Relacionamento 

interpessoal; 

Desenvolvimento 

pessoal e 

autonomia 

30% 

10% 

- Revela comportamentos adequados em contextos de cooperação, partilha, 

colaboração e competição. 

Observação direta/Grelha 

de registo 
10% - Revela responsabilidade nas suas atitudes e interage com tolerância e compromisso. 

10% 

- Revela/Desenvolve processos de autorregulação das aprendizagens e identifica 

competências a consolidar e competências a adquirir como suporte para o 

estabelecimento de objetivos. 



 

ESCOLA SECUNDÁRIA MARTINS SARMENTO 

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES  

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

CURSOS PROFISSIONAIS – MÓDULOS: ATIVIDADES FÍSICAS/CONTEXTOS E SAÚDE I, II E III 

  ANO LETIVO 2021/2022  

• O grau de complexidade das aprendizagens essenciais aumenta gradualmente de ano para ano. 

• As classificações finais a atribuir em cada um dos módulos, numa escala de 0 a 20 valores, representam um juízo globalizante das competências adquiridas pelo aluno, de acordo 

com os conhecimentos, capacidades e atitudes avaliados.  

• A autorregulação ocorre regularmente e a autoavaliação é realizada através de fichas de autoavaliação no final de cada módulo. 

 

O coordenador do Departamento 

                                                                                                                                                                           

(Aprovado na reunião do Conselho Pedagógico de 26/07/2021) 

Domínios / Áreas de 

aprendizagem 

Ponderação  

Peso (%) 

Perfil de aprendizagens Técnicas / 

Instrumentos de 

avaliação Descritores de desempenho, de acordo com as aprendizagens essenciais 

Conhecimentos 70% 

 

Com base nas matérias selecionadas e os diferentes níveis de ensino, o aluno:  

- Relaciona aptidão física e saúde, identificando os fatores associados a um estilo de vida saudável, nomeadamente o 

desenvolvimento das capacidades motoras, a composição corporal, a alimentação, o repouso, a higiene, a 

afetividade e a qualidade do meio ambiente. 

- Conhece e interpreta os fatores de saúde e de risco associados à prática das atividades físicas, utilizando esse 

conhecimento de modo a garantir a realização de atividade física em segurança, nomeadamente: dopagem e riscos 

de vida e/ou saúde; doenças e lesões; condições materiais, de equipamentos e de orientação do treino. 

- Identifica fenómenos associados a limitações e possibilidades de prática dos desportos e das atividades físicas, tais 

como: o sedentarismo e a evolução tecnológica, a poluição, o urbanismo e a industrialização, relacionando-os com a 

evolução das sociedades. 

- Realiza a prestação de socorro a uma vítima de paragem cardiorrespiratória, no contexto das atividades físicas ou 

outro, e interpretá-la como uma ação essencial, reveladora de responsabilidade individual e coletiva.  

- Conhece processos de controlo do esforço e identificar sinais de fadiga ou de inadaptação à exercitação praticada, 

evitando riscos para a saúde, tais como: dores, mal-estar, dificuldades respiratórias, fadiga e recuperação difícil. 

- Compreende, traduzindo em linguagem própria, a dimensão cultural da atividade física na atualidade e ao longo dos 

tempos: identificando as características que lhe conferem essa dimensão; reconhecendo a diversidade e variedade das 

atividades físicas, e os contextos e objetivos com que se realizam; distinguindo Desporto e Educação Física, 

reconhecendo o valor formativo de ambos, na perspetiva da educação permanente.  

- Identifica o tipo de atividade (desportiva ou outra) cuja prática pode, face à especificidade do esforço solicitado, 

contribuir para a melhoria da sua aptidão física, tendo em vista a sua saúde e bem-estar. 

- Analisa criticamente aspetos gerais da ética na participação nas atividades físicas desportivas, relacionando os 

interesses sociais, económicos, políticos e outros com algumas das suas “perversões”, nomeadamente: a especialização 

precoce e a exclusão ou abandono precoces; a dopagem e os riscos de vida e/ou saúde; a violência (dos 

espectadores e dos atletas) versus espírito desportivo; a corrupção versus verdade desportiva. 

 

Grelha de registo 

e/ou Relatório de 

aula e/ou Questão 

aula e/ou Trabalhos 

individuais e/ou 

fichas de avaliação 

Relacionamento 

interpessoal; 

Desenvolvimento 

pessoal e autonomia 

30% 

10% - Revela comportamentos adequados em contextos de cooperação, partilha, colaboração e competição. 
Observação 

direta/Grelha de 

registo 

10% - Revela responsabilidade nas suas atitudes e interage com tolerância e compromisso. 

10% 
- Revela/Desenvolve processos de autorregulação das aprendizagens e identifica competências a consolidar e 

competências a adquirir como suporte para o estabelecimento de objetivos. 


