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Critérios de Avaliação – Educação Física – 3º Ciclo e Secundário 

 

1. Ponderação da Avaliação 

  

 A avaliação em Educação Física é composta por três Áreas Especificas.  
 

Áreas Específicas  CEF Secundário 3º Ciclo e Cursos Profissionais 

Atividades Físicas e Desportivas 50% 60% 50% 

Conhecimentos 10% 20% 20% 

Atitudes e Valores 40% 20% 30% 

 

 Todos os alunos que, por atestado médico prolongado, fiquem dispensados da componente prática das aulas de Educação 

Física, ficarão sujeitos ao seguinte sistema de avaliação: 

 

Áreas Específicas  CEF Secundário 3º Ciclo e Cursos Profissionais 

Conhecimentos 60% 80% 70% 

Atitudes e Valores 40% 20% 30% 

 

1.1. Atividades Físicas e Desportivas (Competências Práticas e Avaliação da Aptidão Física)  
 

 A avaliação das Atividades Físicas e Desportivas será realizada dentro de cada uma das Matérias abordadas ao longo do 

ano e pela Avaliação da Aptidão Física.  

 O/A Nível/Classificação alcançado pelo aluno, num determinado período é calculado/a através da média ponderada dos 

diversos instrumentos de avaliação. 

  Os alunos são avaliados nas Matérias referidas no Programa Nacional de Educação Física (PNEF) de acordo com o contexto 

da escola, dando prioridade às seguintes matérias, 

 

ENSINO REGULAR 
 

Anos 
Cat. A 

Desportos coletivos 

Cat. B 

Ginástica 

Cat. C 

Atletismo 

Cat. D 

Patinagem 

Cat. E 

Dança 

Cat. F 

Raquetes 

Cat. G 

Outros 

7º  
Andebol 

Voleibol 

Solo 

Aparelhos 

Corridas 

Saltos 
  Badminton Natação 

8º  
Andebol 

Voleibol 

Solo 

Aparelhos 

Corridas 

Lançamentos 
  Badminton Natação 

9º  
Basquetebol 

Futebol 

Solo 

Acrobática 

Corridas sal-

tos 

Lançamentos 

  Ténis Natação 
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Anos 
Cat. A 

Desportos coletivos 

Cat. B 

Ginástica 

Cat. C 

Atletismo 

Cat. D 

Patinagem 

Cat. E 

Dança 

Cat. F 

Raquetes 

Cat. G 

Outros 

10º  
Basquetebol 

Futebol 

Acrobática 

Aparelhos 

Corridas 

Saltos 

Lançamentos 

   
Natação 

Corfebol 

11º  
Escolha dos alunos 

(2) 
Escolha dos alunos (1)   Dança  

Natação 

+ uma escolha 

dos alunos 

12º  
Escolha dos alunos 

(2) 
Escolha dos alunos (1)   Dança  

Natação 

+ uma escolha 

dos alunos 

 

  Agrupadas segundo as seguintes categorias:  

 

 Categoria A – (desportos coletivos) - Futebol, Voleibol, Basquetebol, Andebol. 

 Categoria B – (ginástica) - Ginástica de Solo, Ginástica de Aparelhos, Ginástica Acrobática. 

 Categoria C – (atletismo) – Atletismo Corridas; Saltos; Lançamentos 

 Categoria D – (patinagem) – Patinagem – Hóquei em Patins 

 Categoria E – (atividades rítmicas expressivas) – Dança Tradicional – Dança Social – Dança Moderna 

 Categoria F – (raquetes) – Badminton - Ténis. 

 Categoria G – (outras) - Orientação, Luta, Natação, etc.) 

 

 

CURSOS PROFISSIONAIS 
 

Anos 
Módulos 

I II III IV V  

10º  
Basquetebol 

Futebol 

Ginástica Solo 

Ginástica Aparelhos 

Raquetes 

Badminton 
Danças Sociais 

Conhecimentos 

(temas constantes 

do programa) 

 

Anos 
Módulos 

VI VII VIII IX X  

11º  
Andebol 

Voleibol 

Ginástica Solo 

 Ginástica Aparelhos 
Atletismo Dança 

Conhecimentos 

(temas constantes 

do programa) 

 

Anos 
Módulos 

XI XII XIII XIV XV XVI 

12º  
Escolha da turma (2)  

Desportos Coletivos 

Ginástica Acrobá-

tica 

Atividades explo-

ração natureza 

Natação 

Dança 

Conhecimentos 

(temas constantes 

do programa) 

Aptidão Física 
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CEF 
 

Matérias 

              Ano 
Jogos desportivos coletivos Ginástica Atletismo Atividade física desportiva 

TIPO II Duas modalidades à escolha 
dos alunos 

Uma disciplina à escolha 
dos alunos 

Uma disciplina à escolha 
dos alunos 

Uma disciplina à escolha 
dos alunos 

TIPO III  

 1º ano 
Duas modalidades à escolha 

dos alunos 
Uma disciplina à escolha 

dos alunos 
Uma disciplina à escolha 

dos alunos 
Uma disciplina à escolha 

dos alunos 

TIPO III  

2º ano 
Duas modalidades à escolha 

dos alunos 
Uma disciplina à escolha 

dos alunos 
Uma disciplina à escolha 

dos alunos 
Uma disciplina à escolha 

dos alunos 

 

  Para efeitos de classificação, serão selecionadas as melhores matérias de cada aluno, de acordo com PNEF.  

 

3º Ciclo 

e 

10º Ano 

Selecionar as sete “melhores matérias” de cada aluno, respeitando as normas das diferentes categorias. 

São seleccionadas matérias de seis ou cinco categorias. Obrigatoriamente são consideradas duas matérias da 

Categoria A. No caso de se considerar apenas cinco categorias, para além das duas matérias da Categoria A, 

devem escolher-se duas matérias da Categoria B. 

Secundário 

11º e 12º 

Os alunos escolhem duas (2) Jogos desportos Coletivos, uma (1) Ginástica ou Atletismo, uma (1) Dança, e duas (2) 

Outras (Raquetes, Combate, Natação, Patinagem, Actividades Exploração da Natureza, etc.) 

 

 

Explicitação dos Critérios de Avaliação 

3º Ciclo 
CEF 

Secundário 
Profissionais 

Critério 

Nível 1 
Classificação  

1 a 4 

Não apresenta nenhum nível de conhecimentos ou um baixo nível de aquisição de conheci-

mentos e bastantes dificuldades na realização das Atividades Físicas Desportivas. 

Nível 2 
Classificação  

5 a 9 

Nível baixo de aquisição de conhecimentos. Consegue realizar algumas componentes das 

Atividades Físicas Desportivas. 

Nível 3 
Classificação  

10 a 13 

Nível médio de aquisição de conhecimentos e consegue realizar quase todas ou todas as Ativi-

dades Físicas Desportivas com alguma dificuldade. 

Nível 4 
Classificação  

14 a 17 

Revela um bom nível de aquisição de conhecimentos e executa bem ou quase bem todas as 

Atividades Físicas Desportivas. 

Nível 5 
Classificação 

 18 a 20 

Nível elevado de aquisição de conhecimentos e realiza muito bem ou sem nenhum grau de 

dificuldade todas as Atividades Físicas Desportivas. 

 



Página 4 de 7 

 

  

A avaliação da Aptidão Física será feita através da aplicação da Bateria de Testes do “FitnessGram” e segundo as seguintes indica-

ções: 
 

 Os alunos são avaliados em referência à tabela da Zona Saudável da Aptidão Física (ZSAF). 

 Quando por motivos não imputáveis ao aluno, um teste previsto não for efectuado, para efeito de classificação, este deverá ser 

considerado como tendo sido realizado e dentro da zona saudável. 

 Quando um teste previsto não for efectuado devido a falta injustificada do aluno, o teste deverá ser considerado como não 

tendo sido realizado na zona saudável. 

 

Bateria de Testes do “FitnessGram”, a realizar: 
 

 Aptidão Aeróbia – “Vai Vem”; 

 Força Superior – “Extensão de braços”; 

 Força Média – “Abdominais”; 

 Flexibilidade – “Senta e Alcança” 

 

N.º De testes dentro da ZSAF Níveis Classificação 

4 5 18 a 20 

3 4 14 a 17  

2 3  10 a 13  

1 2  7 a 9  

0 1  <7  

 

 

1.2.  Conhecimentos / compreensão dos conteúdos programáticos e Aplicação dos conhecimentos  

 

 A avaliação dos conhecimentos dos alunos será realizada ao longo do processo ensino/aprendizagem através da aplicação 

de instrumentos de avaliação diferenciados/observação da Intervenção nas Atividades Desenvolvidas das diferentes matérias (tes-

tes escritos, trabalhos, relatórios de aula, oralidade, registos de observação). 

 

 O/A Nível/Classificação alcançada/o pelo aluno, num determinado período é calculado/a através da média ponderada dos 

diversos instrumentos de avaliação. 

 

 

1.3.  Atitudes e Valores 
  

A avaliação das atitudes e valores será realizada de uma forma contínua, durante cada um dos períodos de avaliação. A 

quantificação desta área será baseada na informação recolhida através de uma observação contínua, a qual será registada em 

fichas criadas para esse efeito. Os parâmetros a avaliar são os seguintes:  

 Pontualidade;  

 Hábitos de Higiene;  

 Participação/Empenho;  

 Comportamento 
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O/A Nível/Classificação alcançada/o pelo aluno, num determinado período é calculado/a através da percentagem dos 

diversos instrumentos de avaliação, que varia de acordo com o nível de ensino (ver anexos). 

 

1.3.1. Pontualidade 

 

 A avaliação da Pontualidade dos alunos será efetuada tendo por base o número de ocorrências/faltas registadas/dadas 

no período de aulas a que se refere a avaliação. De acordo com o seguinte sistema de registo, o aluno encontra-se no:  
 

 

Sempre que o aluno não é pontual (P) regista-se uma ocorrência. (Considera-se 10 minutos o termo de pontualidade, após 

o toque para iniciar a aula) 

A falta de Material (FM) será contabilizada como falta (F) ao terceiro registo como indica o Regulamento Interno da Escola. 

 

1.3.2. Hábitos de Higiene 

 

 Este parâmetro refere-se à conduta do aluno no que respeita à sua higiene, nomeadamente se toma banho no final da 

aula, se apresenta equipamento e calçado em boas condições de higiene e mantém as instalações desportivas limpas e asseadas.  

A sua avaliação será efetuada com base no número ocorrências em que o aluno não realiza as ações mencionadas acima, 

no período de aulas a que se refere a avaliação. Seguindo o seguinte sistema de registo, o aluno encontra-se: 
 

Pontualidade 

3º ciclo / CEF Secundário /Profissionais Critério 

Nível 1 Classificação 4 Se apresenta 6 ou mais ocorrências; 

Nível 2 Classificação 9 Se apresenta 5 ocorrências; 

Nível 3 Classificação 13 Se apresenta 3 ou 4 ocorrências; 

Nível 4 Classificação 17 Se apresenta 2 ocorrências; 

Nível 5 Classificação 20 Se apresenta 1 ocorrência ou se não apresenta qualquer ocorrência. 

Hábitos de Higiene 

3º ciclo / CEF Secundário /Profissionais Critério 

Nível 1 Classificação 4 Se apresenta 6 ou mais ocorrências; 

Nível 2 Classificação 9 Se apresenta 5 ocorrências; 

Nível 3 Classificação 13 Se apresenta 3 ou 4 ocorrências; 

Nível 4 Classificação 17 Se apresenta 2 ocorrências; 

Nível 5 Classificação 20 Se apresenta 1 ocorrência ou se não apresenta qualquer ocorrência. 
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1.3.3. Participação e Empenho 

 

 Este parâmetro representa a atitude do aluno perante a atividade desenvolvida na aula, o seu empenho nas tarefas a reali-

zar, na colaboração com o grupo e na organização da aula. Será avaliado através de valores inteiros, correspondendo os valores a: 

  

Participação/Empenho 

3º Ciclo 
CEF 

Secundário 
Profissionais 

Nível de  
Participação 

Critério 

Nível 

1 
Classificação 4 

Muito Insufi-

ciente 

O aluno muito raramente realiza as tarefas propostas pelo professor sem razão 

aparente, muito raramente colabora com os outros elementos do grupo que inte-

gra, muito raramente está ativo durante as ações propostas ao grupo e muito 

raramente participa na organização da aula (arrumação do material, disposição 

em grupos, etc.). 

Nível 

2 
Classificação 9 Insuficiente 

O aluno raramente realiza as tarefas propostas pelo professor sem razão aparente, 

raramente colabora com os outros elementos do grupo que integra, raramente 

está ativo durante as ações propostas ao grupo e raramente participa na organiza-

ção da aula (arrumação do material, disposição em grupos, etc.). 

Nível 

3 

Classificação 

13 
Suficiente 

O aluno frequentemente realiza as tarefas propostas pelo professor, frequente-

mente colabora com os outros elementos do grupo que integra, frequentemente 

está ativo durante as ações propostas ao grupo e frequentemente participa na 

organização da aula (arrumação do material, disposição em grupos, etc.). 

Nível 

4 

Classificação 

17 
Bom 

O aluno muito frequentemente realiza as tarefas propostas pelo professor, muito 

frequentemente colabora com os outros elementos do grupo que integra, muito 

frequentemente está ativo durante as ações propostas ao grupo e muito frequen-

temente participa na organização da aula (arrumação do material, disposição em 

grupos, etc.). 

Não poderá ter mais de duas faltas de material. 

Nível 

5 

Classificação 

20 
Muito bom 

O aluno realiza sempre as tarefas propostas pelo professor, colabora sempre com 

os outros elementos do grupo que integra, está sempre ativo durante as ações 

propostas ao grupo e participa sempre na organização da aula (arrumação do 

material, disposição em grupos, etc.). 

Acrescenta sugestões e ajuda com espontaneidade na organização da aula bem 

como os outros colegas na realização dos objetivos propostos. Não tem faltas de 

material. 

 

 

 

 

1.3.4. Comportamento 

 

 Este parâmetro reporta-se à atitude e conduta do aluno no relacionamento com os outros colegas e com o professor. O 

comportamento também será avaliado em valores inteiros, correspondendo os valores a: 
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Comportamento 

3º Ciclo 
CEF 

Secundário 
Profissionais 

Nível de  
Participação 

Critério 

Nível 

1 
Classificação 4 Muito Insufi-

ciente 

O aluno manifesta atitudes de desrespeito (ex: agressões verbais) para com o pro-

fessor ou/e para com os colegas. 

Nível 

2 
Classificação 9 Insuficiente 

O aluno adota um comportamento perturbador da aula, distraindo os colegas e 

manifestando, sistematicamente comportamentos fora das tarefas propostas pelo 

professor. 

Nível 

3 

Classificação 

13 
Suficiente 

O aluno adota um comportamento perturbador, distraindo os colegas e manifes-

tando, comportamentos fora das tarefas propostas pelo professor, porém modifica 

a sua atitude, quando para isso alertado pelo professor. 

Nível 

4 

Classificação 

17 
Bom 

O aluno tem uma atitude de relacionamento respeitosa com os colegas e com o 

professor, comportando-se dentro das tarefas propostas pelo professor. 

Nível 

5 

Classificação 

20 
Muito bom 

O aluno tem uma atitude de relacionamento respeitosa com os colegas e com o 

professor, comportando-se dentro das tarefas propostas pelo professor, criando 

um bom ambiente de relacionamento na turma. 

 

 

2. Avaliação Contínua 

 A avaliação deve ter um carácter contínuo, ao longo do ano lectivo, e o nível/classificação que traduz todo o trabalho 

desenvolvido pelo aluno deve ser respeitando os seguintes critérios: 
 

 No 2º período a nota é considerada com base na média entre a nota do 1º período e a nota do 2º período. 

 

 No 3ºperíodo a nota é considerada com base na média, da nota do 1º período + a nota do 2º período (não a média do 

1º+2º) + a nota do 3º período. 

 

3. Escala de Avaliação 
 

Avaliação Quantitativa 

Secundário Profissionais % Secundário Profissionais % 

Classificação 1 1 – 9 Classificação 11 55 – 59 

Classificação 2 10 – 14 Classificação 12 60 – 64 

Classificação 3 15 – 19 Classificação 13 65 – 69 

Classificação 4 20 – 24 Classificação 14 70 – 74 

Classificação 5 25 – 29 Classificação 15 75 – 79 

Classificação 6 30 – 34 Classificação 16 80 – 84 

Classificação 7 35 – 39 Classificação 17 85 – 89 

Classificação 8 40 – 44 Classificação 18 90 – 94 

Classificação 9 45 – 49 Classificação 19 95 – 99 

Classificação 10 50 – 54 Classificação 20 100 


