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Critérios do 

Agrupamento 

Domínios de 

avaliação 
Itens a avaliar 

% 

100 

 

Desempenho 

Aplica estratégias 

adequadas à 

resolução da tarefa. 

 

Comunicação 

Exprime-se com 

correção, utilizando o 

vocabulário específico 

 

 

Conhecimento 

Mobiliza e aplica os 

conhecimentos 

 

Atividades Físicas 

 
- Técnica 

- Tática 

- Cooperação e Fair Play 

(cooperação, relacionamento, respeito, 

comunicação) 

70 

Aptidão Física 

 
Aptidão aeróbia e aptidão neuromuscular (força, 

resistência, velocidade e flexibilidade).  
20 

Conhecimento 

 
- Caracterização das modalidades, fundamentos 

técnicos e táticos, regulamentos e materiais. 

- Regras de segurança e utilização de materiais. 

- Aptidão física: Conceitos; Capacidades físicas (2º 

ciclo) 

- Aptidão física e Saúde: Conceitos; Capacidades 

físicas (3º ciclo) 

- Olimpismo (3º ciclo) 

- Dimensão sociocultural dos desportos (3º ciclo). 

10 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critérios de avaliação de Educação Física 2º e 3º ciclos 
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CONDIÇÕES ESPECIAIS DE AVALIAÇÃO 

Alunos dispensados da prática da disciplina por Atestado Médico 

Os alunos com Atestado Médico terão de se apresentar equipados na aula a fim de participarem/colaborarem nas 

atividades definidas pelo professor. 

Sempre que um aluno apresentar um atestado médico que de alguma forma o condicione na participação das 

atividades físicas propostas no currículo estipulado, será avaliado de acordo com a sua situação particular: 

→ Atestado Médico de curta duração (até 1 mês) – o aluno será avaliado com os elementos de avaliação 

recolhidos pelo professor; 

→ Atestado Médico com limitações para tarefas específicas: nos casos em que o Atestado Médico apresentar 

limitações para tarefas específicas – o aluno será avaliado de acordo com os critérios de avaliação da Área 

Disciplinar, executando tarefas alternativas nas matérias/conteúdos em que apresenta limitações, tendo em conta 

as suas caraterísticas e capacidades. 

→ Atestado Médico de longa duração: Se o atestado médico impedir a participação total do aluno nas atividades 

físicas da aula - o aluno será avaliado de acordo com os critérios de avaliação da Área Disciplinar e com os 

elementos recolhidos pelo professor. 

Critérios do 
Agrupamento 

Domínios de 
avaliação 

Itens a avaliar 
% 

100 

 
Desempenho 

Aplica estratégias 

adequadas à resolução 

da tarefa. 

 

Comunicação 

Exprime-se com 

correção, utilizando o 

vocabulário específico 

 
 
Conhecimento 

Mobiliza e aplica os 

conhecimentos 

 

Atividades Físicas  
e 

Aptidão Física 

- Cooperação e Fair Play  

(cooperação, relacionamento, respeito, 

comunicação) 

40 

Conhecimento 

- Caracterização das modalidades, fundamentos 

técnicos e táticos, regulamentos e materiais. 

- Regras de segurança e utilização de materiais. 

- Aptidão física: Conceitos; Capacidades físicas (2º 

ciclo). 

- Aptidão física e Saúde: Conceitos; Capacidades 

físicas (3º ciclo). 

- Olimpismo (3º ciclo). 

- Dimensão sociocultural dos desportos (3º ciclo). 

60 

 


