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Critérios de Avaliação – Educação Física – 2º Ciclo 

 

Domínios Situações de Aprendizagem Indicadores de sucesso Instrumentos de avaliação Ponderação 

Saber 

 Conhece jogos tradicionais populares, de acordo com os 
padrões culturais característicos. 

 Conhece os processos fundamentais das adaptações mor-
fológicas, funcionais e psicológicas, que lhe permitem com-
preender os diversos factores da Aptidão Física. 

 Conhece cuidados higiénicos, bem como as regras de segu-
rança pessoal e dos companheiros, e de preservação dos 
recursos materiais.  

 Conhece os fundamentos teóricos que regem as diferentes 
modalidades abordadas. 

 Tem conhecimento dos processos de elevação dos níveis funcionais das 
capacidades condicionais e coordenativas gerais básicas, particularmen-
te da Resistência Geral de Longa Duração; da Força Rápida; da Velocidade 
de Reação Simples e Complexa, de Execução, de Frequência de Movimen-
tos e de Deslocamento; da Flexibilidade; da Força Resistente (esforços 
localizados) e da Destreza Geral e Direccionada. 

 Identifica, relaciona e aplica os conhecimentos teóricos que regem as 
diferentes modalidades abordadas. 

- Questionário oral e/ou 
escrito 
e/ou 
- Teste teórico 
e/ou 
- Trabalhos de pesquisa 
individuais e/ou de grupo 

20% 

Saber fazer 

 Realiza com os companheiros as ações técnico-tácticas dos 
Jogos Pré-Desportivos e Desportivos Coletivos. 

 Realiza os exercícios que visam a elevação dos níveis fun-
cionais das capacidades condicionais e coordenativas gerais 
básicas, particularmente da Resistência Geral de Longa 
Duração; da Força Rápida; da Velocidade de Reação Simples 
e Complexa, de Execução, de Frequência de Movimentos e 
de Deslocamento; da Flexibilidade; da Força Resistente 
(esforços localizados) e da Destreza Geral e Direcionada. 

 Compõe, realiza e analisa, da Ginástica, as destrezas ele-
mentares de acrobacia, dos saltos, do solo e dos aparelhos, 
em esquemas individuais e ou de grupo. 

 Realiza e analisa, do Atletismo, saltos, corridas, lançamen-
tos e marcha. 

 Realiza, com oportunidade e correção, as ações técnico-
tácticas elementares dos jogos de raquetas. 

 Realiza, com oportunidade e correção, as ações do domínio 
de oposição em actividade de combate. 

 Aprecia, compõe e realiza sequências de elementos técnicos 
elementares da Dança em coreografias individuais e/ou em 
grupo. 

 Pratica jogos tradicionais populares, de acordo com os 
padrões culturais característicos. 

 Realiza percursos de nível elementar, utilizando técnicas de 
orientação. 

 Desempenha com oportunidade e correcção as ações solicitadas pelas 
situações de jogo, aplicando a ética do jogo e as suas regras 

 Eleva os níveis Tem conhecimento dos processos de elevação dos níveis 
funcionais das capacidades condicionais e coordenativas gerais básicas, 
particularmente da Resistência Geral de Longa Duração; da Força Rápida; 
da Velocidade de Reação Simples e Complexa, de Execução, de Frequên-
cia de Movimentos e de Deslocamento; da Flexibilidade; da Força Resis-
tente (esforços localizados) e da Destreza Geral e Direcionada. 

 Na Ginástica, aplica os critérios de correção técnica, expressão e combi-
nação, e apreciando os esquemas de acordo com esses critérios. 

 No Atletismo, cumpre correctamente as exigências elementares técnicas 
e do regulamento, não só como praticante, mas também como juiz. 

 Nos jogos de raquetas, garante a iniciativa e ofensividade em participa-
ções «individuais» e «a pares», aplicando as regras, quer como executan-
te quer como árbitro. 

 Nas atividades de combate, utiliza as técnicas elementares de projeção e 
controle, com segurança (própria e do opositor) e aplicando as regras, 
quer como executante quer como árbitro.  

 Na Dança, aplica os critérios de expressividade, de acordo com os moti-
vos das composições. 

 Na Orientação, respeita as regras de organização, participação e de pre-
servação da qualidade do ambiente. 

- Grelhas de observação do 
desempenho motor 
e/ou 
- Testes práticos das Unida-
des de Ensino 

40% 
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Domínios Situações de Aprendizagem Indicadores de sucesso Instrumentos de avaliação Ponderação 

Saber ser 

 Cooperar com os companheiros para o alcance do objeti-
vo das atividades físicas propostas. 

 Relaciona-se com cordialidade e respeito pelos seus com-
panheiros, quer no papel de parceiros quer no de adversá-
rios. 

 Participa ativamente em todas as situações e procura o 
êxito pessoal e do grupo. 

 Coopera nas situações de aprendizagem e de organização, escolhendo as 
ações favoráveis ao êxito, segurança e bom ambiente relacional, na ati-
vidade da turma. 

 Aplicar cuidados higiénicos, bem como as regras de segurança pessoal e 
dos companheiros, e de preservação dos recursos materiais. 

 Traz o material desportivo necessário e realiza com oportunidade e cor-
reção as atividades propostas para o grupo turma. 

 Aceita o apoio dos companheiros nos esforços de aperfeiçoamento pró-
prio, bem como as opções do(s) outro(s) e as dificuldades reveladas por 
estes. 

 Cumpre as regras definidas específicas da disciplina. 

 É assíduo e pontual. 

- Grelhas de observação de: 
Comportamento e cumpri-
mento de regras (higiene); 
Cooperação e relacionamen-
to; 
Participação e empenho; 
Assiduidade e Pontualidade 
  

40% 


