
 
 

 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO NA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA - 2.º CICLO 

 

 

5.º ANO 

Domínios 
/ Temas 

Fator de 
ponderação 

Descritores de desempenho 
Descritores do Perfil 

dos Alunos 
Instrumentos de 

avaliação 

Área da 
aptidão 

física 
30% 

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

(F) Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 
(G) Bem estar, saúde e 
ambiente 

Bateria de testes do 
programa FITEscola 
Registo de observação 
Registo de avaliação 
Registos diários Melhora a aptidão física elevando o nível das capacidades físicas. 

Área das 
atividades 

físicas 
30% 

Coopera com os companheiros para o alcance do objetivo, nos JOGOS DESPORTIVOS 
COLETIVOS, desempenhando com oportunidade e correção as ações solicitadas, aplicando a 
ética do jogo e as regras. 

(D) Pensamento crítico e 

pensamento criativo 

(E) Relacionamento 

interpessoal 

(H) Sensibilidade estética e 

artística 

(J) Consciência e domínio 

do corpo 

Avaliação oral 

Registo de observação 

Registo de avaliação 

Registos diários 

Participação em 

atividades do PAA 

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

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

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

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO NA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA - 2.º CICLO 

 

Domínios / 
Temas 

Fator de 
ponderação 

Descritores de desempenho 
Descritores do Perfil 

dos Alunos 
Instrumentos de 

avaliação 

Área dos 
conhecimentos 

10% 
Identificar as capacidades físicas: resistência, força, velocidade, flexibilidade, agilidade e 
coordenação (geral), de acordo com as características do esforço realizado. 

(A) Linguagens e textos 
(B) Informação e 
comunicação 

Avaliação oral 
Registo de observação 
Registo de avaliação 
Registos diários 
Participação em 
atividades do PAA 

 
No quinto ano de escolaridade, na área das atividades físicas, serão selecionadas 3 matérias de diferentes subáreas. Tendo sido definidas as matérias: Andebol (Jogos 
Desportivos Coletivos); Solo (Ginástica); Atletismo. 

 
 

                                      Atitudes – 30% 
 

Responsabilidade 

 Ser assíduo e pontual; 
 Participar nas aulas; 
 Executar as tarefas propostas; 
 Cumprir os prazos; 
 Acatar as regras acordadas; 
 Cuidar/higienizar os seus materiais e espaço de trabalho. 

 
10% 

 
Autonomia 

 Desenvolver mecanismos de autorregulação; 
 Reconhecer as dificuldades, tentando superá-las, bem como as 

aprendizagens realizadas; 
 Encontrar novas soluções e aplicá-las. 

 
10% 

 
Cooperação 

 Solicitar ajuda; 
 Contribuir para a realização das tarefas comuns; 
 Ajudar os pares; 
 Arrumar o seu espaço e materiais no seu local de trabalho; 
 Respeitar a opinião dos outros. 

 
10% 


