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* Os critérios de avaliação da disciplina envolvem quatro domínios: A (atividades físicas), B (aptidão física), C (conhecimentos e D (relacionamento interpessoal e desenvolvimento pessoal e 

autonomia). Os domínios a avaliar dependem da especificidade de cada módulo. 

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 20/07/2022) 

Domínios* Ponderação  
Perfil de aprendizagens Técnicas / 

Instrumentos de 

avaliação Descritores de desempenho, de acordo com as aprendizagens essenciais 

 
A 

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. 

-Realiza com oportunidade e correção as ações do domínio de oposição em Atividade de Combate (Luta), utilizando as 

técnicas elementares de projeção e controlo, com segurança (própria e do opositor) e aplica as regras, quer como 

executante quer como árbitro.  

Observação 

direta/Grelha de 

registo 

D 

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. 


