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Departamento: Expressões                                                                                                                                         Ano de escolaridade: 5.º, 6.º Ano  

Disciplina: Educação Física 

Domínios de 
Avaliação/ 

Ponderação 

Conhecimentos, capacidades e atitudes  Áreas de 
competências e 

valores do 
Perfil do Aluno 

Instrumentos 
de avaliação 

Insuficiente 
Revela dificuldade 

em: 

Suficiente 
Revela alguma 
facilidade em: 

Bom 
Revela facilidade 

em: 

Muito Bom 
Revela bastante 
facilidade em: 

ÁREA DAS 
ATIVIDADES 

FÍSICAS 
70% 

SUBÁREA JOGOS 

 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, quer nos exercícios quer no jogo, escolhendo as ações favoráveis ao 
êxito pessoal e do grupo, cumprindo as indicações que lhe dirigem e aceitando as opções e falhas dos 
seus colegas. 

 Aceitar as decisões da arbitragem e tratar com igual cordialidade e respeito os companheiros e os 
adversários, evitando ações que ponham em risco a sua integridade física, mesmo que isso implique 
desvantagem no jogo. 

SUBÁREA JOGOS DESPORTIVOS COLETIVOS 

 Cooperar com os companheiros para o alcance do objetivo dos JOGOS DESPORTIVOS COLETIVOS 
(Basquetebol, Futebol, Andebol, Voleibol), desempenhando com oportunidade e correção as ações 
solicitadas pelas situações de jogo, aplicando a ética do jogo e as suas regras. 

 Cooperar com os companheiros, quer nos exercícios quer no jogo, escolhendo as ações favoráveis ao 
êxito pessoal e do grupo, cumprindo as indicações que lhe dirigem e aceitando as opções e falhas dos 
seus colegas. 

 Aceitar as decisões da arbitragem e tratar com igual cordialidade e respeito os companheiros e os 
adversários, evitando ações que ponham em risco a sua integridade física ou a dos colegas, mesmo que 
isso implique desvantagem no jogo.  

SUBÁREA GINÁSTICA 

 Compor e realizar, da GINÁSTICA (Solo, Aparelhos, Rítmica), as destrezas elementares de solo, 
aparelhos e minitrampolim, em esquemas individuais e/ou de grupo, aplicando os critérios de correção 
técnica e expressão, e apreciando os esquemas de acordo com esses critérios. 

 Participar com empenho, com vista ao êxito pessoal e/ou de grupo, cumprindo as regras de segurança 
e de organização, evitando ações que ponham em risco a sua integridade física ou a dos colegas. 

 Cooperar com os companheiros, na realização dos exercícios, escolhendo as ações favoráveis ao êxito 
pessoal e do grupo, admitindo e respeitando as indicações solicitadas. 

SUBÁREA ATLETISMO 

 Realizar, do ATLETISMO, saltos, corridas e lançamentos, segundo padrões simplificados, e cumprindo 
corretamente as exigências elementares técnicas e regulamentares. 

 Participar com empenho, com vista ao êxito pessoal e/ou de grupo, cumprindo as regras de segurança 
e de organização, evitando ações que ponham em risco a sua integridade física ou a dos colegas. 

 
Conhecedor/ 

sabedor/ culto/ 
informado 

(A, B, G, I, J) 
 
 

Criativo/Expressivo 
(A, C, D, J) 

 
 

Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G) 

 
 

Indagador/ 
Investigador/ 

Sistematizador/ 
organizador 

(A, B, C, D, F, H, I, 
j) 
 

 
Respeitador da 

diferença 
(A, B, E, F, H) 

 
 

Questionador e 
Comunicador 

(A, B, D, E, F, G, 
H, I, J) 

 
 

 
-Grelhas de 
observação 
direta; 
 
- Ficha individual 
de autoavaliação 
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SUBÁREA PATINAGEM 

 Patinar (Patinagem) com equilíbrio e segurança, ajustando as suas ações para orientar o seu 
deslocamento com intencionalidade e oportunidade na realização de sequências rítmicas, percursos ou 
jogos. 

 Participar com empenho, com vista ao êxito pessoal e/ou de grupo, cumprindo as regras de segurança 
e de organização, evitando ações que ponham em risco a sua integridade física ou a dos colegas. 

 
SUBÁREA ATIVIDADES RÍTMICAS EXPRESSIVAS 

 Interpretar sequências de habilidades específicas elementares das ATIVIDADES RÍTMICAS E EXPRESSIVAS 
(Dança, Danças Sociais, Danças Tradicionais) em coreografias individuais e/ou em grupo, aplicando os 
critérios de expressividade considerados, de acordo com os motivos das composições. 

 Cooperar com os companheiros, promovendo o espírito de interajuda e respeito pela diversidade 
cultural, tendo em consideração as aprendizagens já realizadas para a promoção do êxito pessoal e de 
grupo. 

 
OUTRAS 

 Realizar ações de oposição direta solicitadas de COMBATE (Luta), utilizando as técnicas fundamentais 
de controlo e desequilíbrio, com segurança (própria e do opositor), aplicando as regras e os princípios 
éticos. 

 Deslocar-se com segurança no MEIO AQUÁTICO (Natação), coordenando a respiração com as ações 
propulsivas específicas das técnicas selecionadas. 

 Cooperar com os companheiros, na realização dos exercícios, escolhendo as ações favoráveis ao êxito 
pessoal e do grupo, admitindo e respeitando as indicações solicitadas. 

 
Nota - Para os níveis INTRODUÇÃO em três matérias de diferentes subáreas devem observar-se as 
seguintes condições: 
1 - O ATLETISMO constitui-se, simultaneamente, como uma subárea e como uma matéria. 
2 – Nas subáreas JOGOS DESPORTIVOS COLETIVOS, GINÁSTICA, PATINAGEM e ATIVIDADES RÍTMICAS E 
EXPRESSIVAS cada uma das opções apresentadas entre parênteses é considerada como uma matéria. 
3 - Nas OUTRAS poderá ser considerada a Natação ou uma matéria da subárea DESPORTOS DE 
COMBATE. 

Autoavaliador/ 
Heteroavaliador 
(transversal às 

áreas) 
 
 
 
 

Participativo/ 
colaborador/ 
Cooperante/ 
Responsável/ 

Autónomo 
(B, C, D, E, F, G, I. 

J) 
 

a, b, c, d, e 

ÁREA DA 
APTIDÃO 

FÍSICA 
15% 

 Desenvolver capacidades motoras evidenciando aptidão muscular e aptidão aeróbia, enquadradas na 
Zona Saudável de Aptidão Física do programa FIT escola, para a sua idade e sexo. 

 Participar com empenho, com vista ao êxito pessoal, cumprindo as regras de segurança e de 
organização, evitando ações que prejudiquem a prestação dos colegas. 

Cuidador de si e do 
outro 
(B, E, F, G) 
a, b, c, d, e 

- Testes de 
aptidão física 
(Fitescola); 

ÁREA DOS 
CONHECIMENTOS 

15% 

Identificar as capacidades físicas: Resistência, Força, Velocidade, Flexibilidade, Agilidade e Coordenação 
(Geral), de acordo com as características do esforço realizado.  
Conhecer as regras específicas das diversas modalidades. 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado 
(A, B, G, I) 
a, b, c, d, e 

-Fichas de 
avaliação de 
conhecimentos; 
- Realização de 
trabalhos de 
pesquisa. 
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Legenda: 

Áreas de competência do perfil do aluno 
A - Linguagens e textos; B - Informação e comunicação; C - Raciocínio e resolução de problemas; D – Pensamento crítico e 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 
Áreas de valor do perfil do aluno   
a) Responsabilidade e integridade; b) Excelência e exigência; c) Curiosidade, reflexão e inovação; d) Cidadania e participação; e) Liberdade 

 


