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Áreas de 
Competência 

Descritores operativos 

Conhecimentos, Capacidades e Atitudes 
Ponderação Instrumentos 

Saber Científico, 

Técnico e 

Tecnológico 

 

Consciência e 

domínio do corpo 

O aluno realiza 7 testes de aptidão física, devendo estar 

dentro da zona saudável da aptidão física (níveis 

definidos na bateria de testes do Fitescola). 

40% 
Instrumentos 

de registo que 

permitam 

análise do 

processo: 

listas de 

verificação, 

tabelas de 

observação  

 

Produção 

escrita com 

mobilização 

das 

competências; 

trabalhos de 

pesquisa; 

testes 

 

Planos 

individuais de 

trabalho 

 

 

 

Relatórios de 

aula 

 

Os alunos realizam, exploram e aperfeiçoam um 

conjunto de matérias representativas do universo das 

atividades física; desportivas, expressivas, de 

exploração da natureza, jogos tradicionais e populares, 

valorizando a ética e o espírito desportivo, e 

favorecendo aprendizagens globais e integradas. 

 

Os alunos reconhecem a importância das atividades 

motoras para o seu desenvolvimento físico, 

psicossocial, estético e emocional. 

40% 

Raciocínio e 

resolução de 

problemas 

Interpreta, planeia e conduz pesquisas.  

Gera projetos e toma decisões para resolver problemas.  

Constrói produtos e conhecimento. 

Pensamento crítico 

e pensamento 

criativo 

Pensa, observa, analisa e argumenta.  

Desenvolve projetos criativos adequados aos contextos. 

Bem-Estar, Saúde e 

Ambiente. 

O aluno deve ficar capaz de relacionar a aptidão física e 

saúde, identificando os fatores associados a um estilo 

de vida saudável, nomeadamente o desenvolvimento 

das capacidades motoras, a composição corporal, a 

alimentação, o repouso, a higiene, e a qualidade do 

meio ambiente. 

Sensibilidade 

Estética e Artística 

Reconhece, experimenta, aprecia e valoriza as 

diferentes manifestações culturais sejam elas mais 

artísticas, técnicas e/ou tecnológicas. 

Relacionamento 

interpessoal 

Coopera e partilha. 

Respeita perspetivas diversificadas e constrói consensos. 

20% 

Tabelas de 

registo 

 

Autoavaliação 

Desenvolvimento 

Pessoal e 

Autonomia 

Procura ultrapassar as suas dificuldades e enriquecer 

as suas aprendizagens. 

Demonstra empenho e autonomia no seu processo de 

aprendizagem. 

Critérios Específicos de avaliação da disciplina 
de Educação Física  

 11º e 12º anos 
 



 
 

Critérios de sucesso 

Consideram-se as matérias de Educação Física agrupadas em categorias. As matérias da mesma categoria 

concorrem para o desenvolvimento de competências semelhantes. Agrupamento das matérias para aplicação das 

presentes normas: 

Categoria A – Futebol, Voleibol, Basquetebol e Andebol 

Categoria B – Ginástica no Solo, Ginástica de Aparelhos e Ginástica Acrobática 

Categoria C – Atletismo  

Categoria D – Raquetas 

Categoria E – Dança 

Categoria F – Outras (Orientação, Corfebol, etc.) 

Para os 10º anos – as 6 melhores matérias de cada aluno (onde o aluno revelou melhores níveis de interpretação), 

havendo, no entanto, 2 matérias obrigatórias por período.  

Consideram-se obrigatoriamente 2 matérias da categoria A, 2 da B, 1 da C ou E e 1 da D ou F. 

* Referência à ZSAF – Zona Saudável da Aptidão Física – Níveis definidos na Bateria de Testes do Fitescola 

 

Alunos de atestado 

 

De acordo com o artigo 15 da Lei 51 de 2012 (Estatuto do aluno), o atestado médico tem de mencionar as 

contraindicações/ limitações para a actividade física; estes alunos serão objecto de um plano individual de 

trabalho ajustado à sua disponibilidade e enquadrado nos critérios de avaliação da disciplina. As decisões tomadas 

serão do conhecimento dos alunos em questão, seus encarregados de educação e conselho de turma para que os 

resultados da avaliação possam ser compreendidos nesse contexto.  

 

 

Aptidão Física Classificação Atividades Físicas/conhecimentos 

Se o aluno não se encontrar na ZSAF* em 

 nenhum dos testes, ou em 1 ou 2. 
1-6 

 

4 NI 

Se o aluno se encontrar apto na ZSAF* em 3  

dos testes. 
7 - 9 

 

2 NI 

Se o aluno se encontrar apto na ZSAF* em 

 4 dos testes. 
10 -12 1 NI + 5 I 

Se o aluno se encontrar apto na ZSAF*  

em 5 dos testes. (Vaivém/ Milha obrigatório) 
13 - 15 5 I + 1 E 

Se o aluno se encontrar apto na ZSAF*  

em 6 dos testes. (Vaivém/ milha obrigatório) 
16 - 18 3 I + 3 E 

Se o aluno se encontrar apto na ZSAF * 

 em todos os testes. 
19 - 20 2 I + 4 E 


