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Departamento: Expressões                                                                                                                                             Ano de escolaridade: 9º 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: 

Atividades 
Físicas  

80% 

Subárea Jogos Desportivos Coletivos: Andebol, Basquetebol, Futebol e Voleibol: 

• Cooperar com os companheiros para o alcance do objetivo dos Jogos Desportivos Coletivos, realizando 
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. 

• Cooperar com os companheiros, quer nos exercícios quer no jogo, escolhendo as ações favoráveis ao 
êxito pessoal e do grupo, admitindo 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 Ginástica: Solo, Aparelhos e Rítmica: 

• Compor, realizar e analisar, da Ginástica, as destrezas elementares de acrobacia, dos saltos, do solo e 
dos outros aparelhos, em esquemas individuais e/ou de grupo, aplicando os critérios de correção 
técnica, expressão e combinação, e apreciando os esquemas de acordo com esses critérios. 

Subárea Atletismo: Saltos, Corridas e Lançamentos: 

• Realizar e analisar, do Atletismo, saltos, lançamentos, corridas, cumprindo corretamente as exigências 
elementares, técnicas e do regulamento, não só como praticante, mas também como juiz. 

Subárea Atividades Rítmicas Expressivas: Danças, Danças Tradicionais e Sociais: 

• Apreciar, compor e realizar sequências de elementos técnicos elementares da Dança em coreografias 
individuais e ou em grupo, aplicando os critérios de expressividade, de acordo com os motivos das 
composições. 

Outras: Jogos de Raquetas (Badminton, Ténis e Ténis de Mesa), Atividades de Combate (Luta), 
Corfebol, Tag Rugby, Escalada e Percursos (Orientação) Natação: 

• Realizar com oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares dos 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. 

• Realizar com oportunidade e correção as ações do domínio de oposição em atividade de combate (Jogo 
formal de Luta), utilizando as técnicas de projeção e controlo, com oportunidade e segurança (própria 
e do opositor) e aplicando as regras, quer como executante quer como árbitro. 

• Realizar percursos de nível elementar, utilizando técnicas de orientação e respeitando as regras de 
organização, participação, e de preservação da/ qualidade do ambiente. 

• Deslocar-se com segurança no meio aquático, coordenando a respiração com as ações propulsivas 
específicas das técnicas selecionadas 

Participação – Colaboração – Responsabilidade – Autonomia – Criatividade 

 
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, G, 
H, I, J) 

 
 

 
Respeitador da 

diferença 
(A – B – E- F – H) 

 

Fichas de 
observação direta 
das modalidades 
 
Ficha individual 
de autoavaliação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fichas de registo 
de observação 
direta 
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Conhecimentos 
10% 

• Relacionar aptidão física e saúde e identificar os benefícios do exercício físico para a saúde.  

• Interpretar a dimensão sociocultural dos desportos na atualidade e ao longo dos tempos, 
nomeadamente os jogos olímpicos e paralímpicos. 

Cuidar de si e do 
outro 

(B, E, F, G) 

Testes ou 
trabalhos escritos 

Aptidão 
Física 
10% 

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

Participativo/ 
colaborador/ 

cooperante/respon
sável/autónomo 

(B, C, D, E, F, G, I, J) 

Realização da 
bateria de testes 
fit- escola 

NOTA: Na área das Atividades Físicas, a demonstração de competência manifesta-se através da consecução dos objetivos definidos para cada matéria, estruturados 
em três níveis de especificação e complexidade das aprendizagens:  
Introdução (I), Elementar (E) e. Avançado (A), sendo que o aluno será avaliado em 5 matérias (1 de Jogos Desportivos Coletivos + 1 de Ginástica + 3 das Áreas de 
Atletismo – Atividades Rítmicas Expressivas e outras) Para o cumprimento de cada um destes níveis o aluno deve demonstrar em simultâneo desempenhos, 
conhecimentos e atitudes representativos do nível considerado, numa lógica integrada da aprendizagem e alinhada com o conceito de competência enunciado no 
Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.  
Estes níveis de aprendizagem definem graus de aprofundamento da competência do aluno em cada matéria de ensino, de acordo com os Programas de EF do 3.º Ciclo 
do Ensino Básico e do Ensino Secundário:  
• Introdução, onde se incluem as habilidades, técnicas e conhecimentos que representam a aptidão específica ou preparação de base (fundamentos); 
• Elementar, nível onde se discriminam os conteúdos constituintes do domínio (mestria) da matéria nos seus elementos principais e já com carácter mais formal, 

relativamente à modalidade da Cultura Física a que se referem; 
• Avançado, que estabelece os conteúdos e formas de participação nas atividades típicas da matéria, correspondentes ao nível superior, que poderá ser atingido no 
quadro da disciplina de Educação Física ou no Desporto Escolar. 
A operacionalização das Aprendizagens Essenciais em articulação com o perfil dos alunos na área das Atividades Físicas tem como referência, a especificação de cada 
matéria do programa, considerando-se que cada aluno pode situar-se em relação a cada matéria em níveis de desempenho. 

 

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 


