
 

 

 

 
 

O processo de ensino em Educação Física visa desencadear nos alunos efeitos contínuos e progressivos, 
conducentes a modificações na aprendizagem e nas competências ao nível do desempenho desportivo-motor e ao nível 
do desenvolvimento integral da personalidade, valorizando a interação professor-aluno nos procedimentos avaliativos. É 
pois, um processo que busca o desenvolvimento harmonioso e global do indivíduo ao nível da: 

 

 
  Competência desportivo-motora (através da  formação,   desenvolvimento   e   aperfeiçoamento   de 

capacidades motoras condicionais e coordenativas, bem como de habilidades motoras e técnico- 
desportivas); 

  Capacitação p a r a  a  p r á t ica  des portiva  a u tó n oma   e  regular  (através  da  aquisição  e  aplicação  
de conhecimentos e da formação de atitudes, valores, hábitos, comportamentos, interesses e motivações). 

 
Assim, e porque só é legítimo avaliar aquilo que o processo pedagógico tem poder de induzir, a avaliação em 

Educação Física vai ter como objeto a capacidade de aprendizagem e o desempenho competente dos alunos ao nível 
do «Saber-Fazer» (competências motoras/psicomotoras/desportivo-motoras), do «Saber» (competências cognitivas) e 
do «Saber-Estar» (competências socias, afetivas e emocionais), de acordo com os programas de Educação Física, 
recorrendo-se a uma panóplia de instrumentos na recolha de informação e da sua triangulação, de acordo com 
princípios de diferenciação pedagógica. 

 
 «Saber Fazer» – relativo à prestação desportiva propriamente dita nas diversas atividades e modalidades, 

ao nível das componentes críticas e dos critérios de êxito, nos aspetos técnicos, táticos e de condição física. 
O aluno será avaliado em vários cenários, tais como: testes práticos, exercícios critério, observação do 
desempenho em situação de demonstração de competências, quer em jogo (formal, reduzido, etc.) quer 
em situações analíticas, etc.; 

 «Saber» – relativo aos conhecimentos e procedimentos adquiridos sobre a regulamentação das atividades 
físicas, p r i n c íp i o s , p r o c e s s o s , o r g a n i za ç ã o   e  aprendizagem  dos  processos  de  
desenvolvimento  e 
manutenção da condição física. O aluno será avaliado através da oralidade, verificação da aplicação de 
conhecimentos, testes escritos, trabalhos, portefólios, etc.; 

 «Saber  Estar»  –  relativo  a  atitudes  e  valores,  comportamentos  e  condutas,  tais  como:  sentido  de 
responsabilidade,  demonstração  de  respeito,  colaboração  e  cooperação  com  os  outros,  espírito 
desportivo, assiduidade e pontualidade, hábitos de higiene, interesse, empenho e participação ativa nas 
diversas tarefas da aula. 

 
Assim, todos os alunos serão avaliados relativamente aos objetivos atingidos nestas três componentes do 
Saber, à exceção daqueles que apresentem Atestado Médico que os impossibilite da realização (prolongada 
no tempo) da componente prática da disciplina. Para estes alunos, a avaliação incidirá sobre o «Saber» e 
sobre o «Saber Estar». 

 
Entende-se a avaliação como um processo de regulação contínua do ensino-aprendizagem. Através da avaliação 

recolhemos informação no sentido de orientar, quer a ação pedagógica do professor, quer a atividade de aprendizagem 
do aluno, nomeadamente, a partir das modalidades de diagnóstico e formativa, possibilitando a formação de um juízo 
avaliativo, tomada de decisão e valoração, através da avaliação sumativa interna. 

 
Para a realização de uma avaliação  que seja considerada  reguladora, é  necessário que os critérios  de 

avaliação (ou seja, os referenciais segundo os quais as aprendizagens dos alunos são apreci adas) sejam claramente 
explicitados e do conhecimento dos principais intervenientes no processo de ensino-aprendizagem, realçando a função 
pedagógica dessa mesma avaliação integrada no processo de aprendizagem.
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Deste modo, no quadro abaixo representado, estão clarificados os critérios de ponderação para a disciplina de 

Educação Física, de acordo com as três componentes do «Saber»: 
 

Atitudes e Valores/Educação para a cidadania «Saber Estar» 

 
Consiste na observação do grau de adequação dos comportamentos sociais e do controlo das 

 

 
Conhecimentos/Capacidades - «Saber» 

 
Consiste na inferência do nível de aquisição, interpretação e aplicação ou mobilização de conhecimentos 

relativos à atividade física e desportiva. 
 

Saber Percentagem 
 

 3ºCiclo 3º Ciclo 

(Vocacional) 

Secundário 

(Vocacional) 

Profissional Secundário  

Aspetos 
observáveis, 

contidos em, por 
exemplo: 

 

- testes escritos 
- questionamento oral 

- trabalhos de pesquisa 
- tarefas teórico-práticas 

- relatórios de aula 

- portefólios 

emoções. Incide 
principalmente na avaliação de atitudes, valores, comportamentos, condutas, interesses e motivações. O professor 
utilizará vários instrumentos de recolha de dados, nomeadamente, grelhas de observação, listas de verificação, registos 
de incidentes críticos ou outros observáveis, para que possa proceder ao registo das ocorrências por observação direta, 
contínua, quer formal como informal, dos diversos comportamentos e atitudes. A avaliação desta componente terá uma 
ponderação diferente consoante o nivel de ensino e será incluída  na avaliação final  de período, sendo que este valor 
será distribuído, da seguinte forma, pelos itens a seguir identificados: 
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Conhecimentos/Capacidades - «Saber Fazer» 

 
Esta percentagem será dividida pelas diferentes modalidades/matérias lecionadas no período 

 

a)      Avaliação da Aptidão Física 
Consiste  na  determinação  do  nível  funcional  das  estruturas  e  sistemas  responsáveis  pelos  aspetos 
quantitativos da ação. Incide principalmente na avaliação das capacidades condicionais e coordenativas, assim 
como  no  recurso  a  meios  e  métodos  a  utilizar  na  melhoria  dessas  capacidades,  estado  de  saúde, 
enquadrando-se o aluno numa zona saudável de Aptidão Física. 

 
b) Avaliação das Habilidades Motoras e Técnico-Desportivas 

Consiste na determinação do nível funcional das estruturas e sistemas responsáveis pelos aspetos qualitativos 
da ação. Incide principalmente na avaliação das habilidades motoras gerais e específicas. 

 

 

 

Estes alunos terão, obrigatoriamente, de participar em tarefas de gestão/organização da aula e a sua avaliação 
incidirá sobre o «Saber» e sobre o «Saber Estar». Para avaliar a dimensão do «Saber»,  serão utilizados testes 
sumativos, trabalhos, fichas formativas e outros, definidos pelo professor. 

 

 Ensino Básico (TODOS) Ensino Secundário (TODOS) 

«Saber» 70% 70% 
«Saber Estar» 30% 30% 

 
 
 

Níveis/Classificações 
 

Os níveis/classificações obtidos em cada um dos períodos, serão sempre concordantes com a avaliação das 
diferentes componentes do «Saber» integradas, realizando-se de uma forma contínua e progressiva ao longo  de 
unidades didáticas, devidamente ponderadas e valoradas. 

 
Critérios/ Itens Alunos com Atestado Médico 

Conhecimentos/Capacidades 

 

Atitudes e Valores/Educação para cidadania 
 «Saber Fazer» «Saber» «Saber Estar» 

Conte údos 

 
-  Nível  funcional  das 
capacidades condicionais e 
coordenativas; 

 
- Procedimentos técnicos e 
táticos, constituintes das 
atividades físicas e desportivas 
abordadas. 

 
- Regulamento das diferentes 
modalidades; 

 
- Procedimentos técnicos, táticos e 

organizativos  das  diferentes modalidades; 

 
- Fatores de saúde e risco associados à 
prática desportiva e regras de higiene e 

segurança na prática desportiva; 

 
- Vocabulário específ ico da disciplina; 

 
- Correção linguística. 

 
- Participação organizada; 

-Empenho/participação e interesse pela aprendizagem; 
- Colaboração/cooperação; 
-    Respeito    nas    relações    interpessoais,    pelos 
materiais/equipamentos e infraestruturas; 
- «Fair-Play» e ética desportiva; 
- Assiduidade e pontualidade; 
- Hábitos de higiene; 

-  Capacidade  volitiva  para  ultrapassar  dif iculdades; 
(perseverança ou persistência) 
- Utilização do material necessário e adequado para a 
prática desportiva; 
- Aceitação das responsabilidades atribuídas; 
- Capacidade de iniciativa; 
- Autonomia; 

- Espírito crítico; 
- Criatividade. 

 

 

 

 

 

 

Critérios de Ponderação na atribuição do nível/classificação, para os alunos que apresentam atestado 
médico, por período prolongado, que os impossibilita da realização da componente prática da disciplina 
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Níveis 
Classificação 

Conhecimentos/Capacidades 

 
Atitudes e Valores/Educação 

para cidadania 

«Saber Fazer» Saber «Saber Estar» 
Ensino Básico 

 
1 

 
------------------- 

 
 
 
 

Ensino 

Secundário 

 
1-4 

Nunca  aplica  os  critérios  de correção 
na execução técnica e no 
comportamento tático das tarefas 
propostas para cada ativ idade desportiv a 

 
Não executa as habilidades desportivas 
ou as mesmas são executadas apenas 
com ajuda, não sendo executadas 
autonomamente 

 
Não  executa  quaisquer  processos de 
elevação do nível funcional das 
capacidades condicionais e coordenativas 

Não conhece os fundamentos técnicos e 
táticos, nem os regulamentos 
fundamentais das modalidades 
desportivas abordadas 

 
Manifesta desinteresse pela 
aprendizagem, não participando nas 
tarefas, quer na aula quer em casa 

 
Exprime-se com dificuldade, oralmente e 
por escrito, fazendo-o apenas quando 
solicitado 

 
Não realiza ou realiza os relatórios e 
trabalhos solicitados, sem qualquer 
cuidado na apresentação, revelando 
grande dificuldade na sua execução e 
cumprimento de prazos 

Não revela ou revela uma fraca 
participação ativa, motivação e 
interesse pelas ativ idades 

 
Não se integra ou integra-se com 
dificuldade, não colaborando com os 
companheiros por iniciativa própria 

 
É muito pouco assíduo e pontual 

 
Não se faz acompanhar, quase sempre,  
pelo material essencial para a 
realização da aula e de forma 
injustificada 

 
Não respeita as regras e revela uma 
conduta antidesportiva 

 
Não cumpre as regras básicas de 
higiene pessoal e coletiva 

 
Ensino Básico 

 
2 
 
 
 

--------------------  

 

Ensino 

Secundário 

 

5-9 

 
 

Aplica  com  dificuldade  os  critérios de 
correção técnica, comportamento tático e 
regulamentar das tarefas propostas 
para cada ativ idade desportiva 
 
 
As habilidades desportivas são executadas 
de modo imperfeito e sem sucesso, 
verificando-se ainda erros grosseiros em 
execuções motoras essenciais 
 
 
Executa com grandes dificuldades alguns 
dos processos de elevação do nível 
funcional das capacidades condicionais e 
coordenativas 
 

Não adquire os conhecimentos mínimos,  
revelando dificuldades na aquisição dos 
fundamentos técnico e táticos,  assim  como  
dos regulamentos fundamentais das 
modalidades desportivas abordadas 
 
Revela pouco interesse pela aprendizagem 
e nem sempre se responsabiliza pelas 
tarefas atribuídas, colaborando apenas 
quando solicitado 
 
Exprime-se com dificuldade, oralmente e 
por escrito 
 
Realiza os relatórios e trabalhos solicitados,  
revelando pouco cuidado na apresentação,  
demonstrando alguma dificuldade na sua 
execução de forma autónoma 
 

Revela, de forma insuficiente ou 
irregular, uma participação ativa, 
motivação  e  interesse  pelas 
ativ idades. 
 
Integra-se  e  colabora  com  os 
colegas, com dificuldade. 
 
É pouco assíduo e pontual. 
 
Faz-se acompanhar pelo material 
essencial para a realização da aula,  
de forma irregular e injustificada. 
 
Respeita e acata com dificuldade as 
regras da escola e revela, por vezes, 
uma conduta anti-desportiva 
 
Nem   sempre   cumpre   as   
regras básicas de higiene pessoal e 
coletiva. 
 
Revela     interesse     e     motivação, 
participando        ativamente        
nas diferentes ativ idades 
 

 
 

Ensino Básico 

 
3 

-------------------- Ensino 

Aplica, de forma regular, os critérios de  
correção  técnica  ou  de realização tática 
e regulamentar das tarefas propostas, na 
maioria das ativ idades desportivas 
 
As habilidades desportivas são dominadas  
no essencial,  de forma frequente, mas 
nem sempre aplicadas  com  objetiv idade,  

Conhece e aplica, de forma regular, os  
fundamentos  técnicos,  táticos  e os 
regulamentos fundamentais das 
modalidades desportivas abordadas 
 
Revela interesse pela aprendizagem,  
responsabilizando-se pelas tarefas 
atribuídas e ev idenciando iniciativa própria 
 

Integra-se e colabora com o grupo 
facilmente 
 
É assíduo e pontual 
 
Nem sempre se faz acompanhar pelo 
material essencial para a realização 
da aula, embora o faça de forma 
justificada. 

Níveis de proficiência e/ou de desempenho e respetiva atribuição de Níveis/Classificações 

(Ensino Básico/Ensino Secundário) RESPEITANDO AS APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 2018/2019
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Secundário 

 
10-13 

 

surgindo erros em execuções motoras 
essenciais 
 
Executa alguns dos processos de 
elevação do nível funcional das 
capacidades condicionais e coordenativas 
 

Realiza os relatórios e trabalhos solicitados,  
com algum cuidado na apresentação,  
revelando pouca dificuldade na sua 
execução 
 

 
Respeita, frequentemente, as regras 
da escola e revela espírito desportivo. 
 
Cumpre com regularidade, as regras 
básicas de higiene pessoal e coletiva, 
 
Revela bastante interesse e motivação,  
participando  nas ativ idades de forma 
autónoma e voluntária 
 

 
 

Ensino Básico 

 
4 
 
 

---------------------  

 

Ensino 

Secundário 

 

14-17 

 

Aplica, muito satisfatoriamente, os 
critérios de correção na execução técnica 
e comportamento tático e regulamentar 
das tarefas propostas para cada ativ idade 
desportiva 
 
As habilidades desportivas são 
dominadas, e conseguem ser já 
aplicadas com alguma eficiência; 
contudo,  surgem   pequenos  erros em 
execuções motoras essenciais 
 
Conhece e executa a maioria dos 
processos de elevação do nível funcional 
das capacidades condicionais e 
coordenativas 

Adquire, com evidência, os fundamentos 
técnicos e táticos e os regulamentos 
fundamentais das modalidades 
desportivas abordadas e mobiliza os 
conhecimentos adquiridos em novas 
situações 
 
Revela curiosidade pelos temas 
abordados, ev idenciando iniciativa própria 
 
Realiza os relatórios e trabalhos 
solicitados, com boa apresentação, não 
revelando dificuldade na sua execução 

Integra-se, colabora e estimula a 
participação no grupo 
 
É muito assíduo e pontual. 
 
Faz-se acompanhar, quase sempre, 
pelo material essencial para a realização 
da aula. 
 
Respeita as regras da escola e revela 
espírito desportivo. 
 
Cumpre sempre as regras básicas de 
higiene pessoal e coletiva 
 
  

 
 
 

Ensino Básico 
 
5 
 

---------------------  
 
 

Ensino 
Secundário 

 
18-20 

Aplica, plenamente,  os critérios de 
correção na execução técnica e no 
comportamento tático, assim como nas 
ex igências regulamentares das tarefas  
propostas  para  cada  uma das ativ idades 
desportivas 
 
As habilidades desportivas são 
dominadas, aplicadas com eficiência 
 

e transferidas para outros contextos, 
podendo, contudo, surgir alguns erros, 
em execuções motoras não essenciais  
ou pouco significativas 

 
Conhece e executa com sucesso os 
processos de elevação do nível funcional 
das capacidades condicionais e 
coordenativas 

Aplica, plenamente, os fundamentos das 
unidades didáticas abordadas, revelando 
sentido analítico/crítico, nas  situações  de  
avaliação- regulação 
 
Adquire, com facilidade, os fundamentos  
técnicos  e  táticos, assim como os 
regulamentos fundamentais das 
modalidades desportivas abordadas e 
mobiliza os conhecimentos adquiridos 
em novas 
situações mais complexas 

 
Revela curiosidade e espírito crítico nos 
temas abordados, integrando os 
conhecimentos de modo interdisciplinar 

 
Realiza os relatórios e trabalhos 
solicitados, com muito boa apresentação e 
correção, superando as expetativas 

Integra-se, coopera e colabora, 
estimulando a participação no grupo 
 
É sempre assíduo e pontual. 
 
Faz-se sempre acompanhar pelo 
material essencial para a realização da 
aula 
 
Respeita, de forma exemplar, as regras 
da escola e revela um excelente espírito 
desportivo, exercendo influência  
positiva  junto dos colegas 
 
Cumpre sempre as regras básicas de 
higiene pessoal e coletiva 

 




