
 

 

Escola Secundária José Gomes Ferreira 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

AUTO-AVALIAÇÃO  
11 º ano  

 
 
A avaliação na Educação Física considera o teu nível de participação nas aulas representado pelo conjunto de 
níveis Introdução e Elementar que conseguires atingir nas Actividades Físicas (no final do ano, para teres 10 
valores necessitas de cumprir 1E e 5I; 11 a 14 valores, precisas de 4 I e 2 E; 15 a 17 valores – 3I e 3E; 18 a 20 
valores – 2I e 4 E)  o nível de  Aptidão Física (Zona Saudável na Capacidade Aeróbia,  Força Média,  Flexibilidade e 
60% (Fem) / 80% (Masc) da Força Superior) , bem como a demonstração dos conhecimentos considerados 
essenciais e que integram as tarefas propostas ao longo do ano. 
  
Considerando a tua prestação nas aulas de EF, analisa as tuas competências neste momento, de acordo com as 
instruções seguintes. 
 

Área das Actividades Físicas  
 

Lê com atenção todo programa das matérias que compõem o teu currículo, (não esqueças os primeiros 
objectivos!), compara as competências descritas com as que demonstras nas aulas de EF e identifica o nível em 
que te encontras de acordo com o seguinte critério 

NI- não consigo demonstrar parte significativo do nível 

QI - Estás quase a conseguir o I mas ainda te falta por exemplo uma habilidade, ou ganhar consistência, 

ou ser mais regular, ou realizar com mais qualidade as habilidades, etc 

I - cumpre de forma satisfatória o conjunto das habilidades que integram este nível 

I
+ -  cumpre com qualidade todo o nível I e já demonstra algumas habilidades do nível E 

 

 

QE - Estás quase a conseguir o nível E, mas não cumpre plenamente. Falta por exemplo uma 

habilidade, ganhar consistência, ser mais regular, ou realizar com mais qualidade as habilidades, etc mas 
ainda faltam algumas habilidades, ganhar consistência, regularidade, qualidade, etc; 

E -  cumpre de forma satisfatória o conjunto das habilidades que integram este nível 

E
+
 - cumpre todo o nível E e já demonstra algumas habilidades do nível Avançado  

 
 Tranca as células referentes a matérias que não escolheste! 

 

Área da Aptidão Física  
 
Nesta área, lê com atenção os objectivos, e os resultados que representam uma Zona Saudável de Aptidão Física e 

compara-os com os teus. Coloca um x na coluna, conforme estás ou não na ZSAF em cada uma das Capacidades e 

caracteriza a tua atitude nesta área. Identifica o que tens que trabalhar mais e melhor na coluna das prioridades.  

 
Área dos Conhecimentos …  
 
Lê os  objectivos, interpreta–os e  avalia o teu desempenho nas tarefas propostas:  

Sim – cumpri os objectivos ; Não - não cumpri plenamente os objectivos ou NR - não realizei  a(s) tarefas 

 
 Identifica na coluna mais à direita os aspectos que deves melhorar em futuros trabalhos (ex: pesquisa e selecção de 
informação, organização da informação, estrutura do texto, expressão escrita, tradução em linguagem própria, 
apresentação do trabalho, cumprimento das normas, etc)   



    AUTO-AVALIAÇÃO – 1º PERÍODO 
NOME ___________________________________________________________________nº____11º ano_______ 

  
Terminou o primeiro período deste ano lectivo! Realizámos a avaliação inicial e trabalhámos predominantemente 
Voleibol, Basquetebol, Futebol, Ginástica, Atletismo e Escalada, e as capacidades motoras. Foi também proposto que 
enriquecessem e sistematizassem o vosso conhecimento relativo à importância e características de um bom 
aquecimento…. 
Como objectivos transversais a todas estas actividades, procurou-se criar um bom clima de aula, elevando o nível de 
participação dos alunos nas aulas, isto é, uma participação responsável, autónoma, colaborante e consciente dos 
riscos e desafios. 
 

Coloca na coluna “situação no final do 1º período” a tua actual avaliação e as “expectativas para o final do ano” 
considerando o que é tens que aprender/aperfeiçoar, a tua vontade, a margem de progressão, a ajuda possível dos 
colegas e professora, e o tempo disponível uma vez que precisas de trabalhar, pelo menos, 6 matérias. 
Identifica o que te falta atingir para cumprires o nível que esperas alcançar no final do ano. 
 

 Matérias 
Situação no 

final 1º p 

Expectativas 
fim ano 

O que me  falta para atingir nível esperado 
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Voleibol    

Futebol    

Basquetebol    

G
IN

 Gin. Solo    

Gin. Apar.    

Atletismo    

Patinagem    

Badminton    

Ténis de Mesa    

Dança_________     

Orientação    

Escalada     
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Capacidades Físicas ou 
Motoras:  

Situação actual  
Prioridades ( aspectos a trabalhar mais e melhor) 

ZSAF NZSAF 

Cap. Aeróbica    

Força Média    

Força Sup.    

Flexibil. Omb    

Flexibil. M. Inf    

Atitude face ao treino Sim 
Às 

vezes 
Não  

 Autonomia, responsabilidade, e 
correcção na realização dos 
exercícios 
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Cumprimento 

Objectivos 
Aspectos a melhorar 

Tarefa 1 – Justificação e 
características de um bom 
aquecimento 

  

Comentário crítico às aulas de EF: ( usa o verso da folha, para apreciares a forma como as aulas têm 

decorrido face aos objectivos  para este período,  às tuas expectativas, problemas a resolver, aspectos a melhorar, 
aspectos positivos, etc) 


