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AVALIAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA – CARCAVELOS 2011/2012 

Os domínio, ponderações e normas que a seguir explanamos, são a proposta do Grupo de Educação 

Física para o ano lectivo de 2011/2012 e estão dependentes de apreciação pelo Conselho Pedagógico e 

aprovação pela Direcção da Escola Secundária com 2º e 3º ciclos de Carcavelos. 

 

Instrumentos de Avaliação 

Actividades Físicas Conhecimentos Aptidão Física 

 Situações de prática 

denominadas como 

“situações critério” 

 Grelhas/Fichas de 

observação e registo 

com informação de 

retorno aos alunos 

 Prova Global no 6º e 9º 

anos 

 Testes comuns 

(1 por período) 

 teste global no 3º 

período 

 Trabalhos de 

grupo sobre as 

matérias 

abordadas nos 

testes comuns. 

 

 Testes de aptidão 

física ( 1 vez por 

período) 

 Divulgação dos 

resultados dos 

testes e dos 

valores de 

referência da ZSAF 

aos alunos 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Domínios da  Avaliação Ponderações 

Actividades Físicas 

(O aluno revela as competências definidas para o seu nível de ensino nas matérias 

seleccionadas do programa. Matérias: Basquetebol, Andebol, Voleibol, Futebol, 

Ginástica, Raquetes, Atletismo, Dança, Patinagem, Exploração da Natureza e outras.) 

90% 

Aptidão Física 

( O aluno revela capacidades físicas, nomeadamente força, flexibilidade e resistência,  

que o colocam na Zona Saudável da Aptidão Física (ZSAF) de acordo com uma tabela 

utilizada a nível nacional na disciplina de Educação Física. Os objectivos a atingir são 

adaptados à idade, género e composição corporal dos alunos.) 

Para ter 

sucesso na 

disciplina tem 

de estar na 

ZSAF 

Conhecimentos 

(O aluno revela as competências definidas para o seu nível de ensino nas matérias de 

natureza teórica que constam dos programas) 

10% 
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NORMAS (Retirado e adaptado dos PNEF e das Metas de Aprendizagem para o Ensino Básico) 

ACTIVIDADES FÍSICAS 

 

Para as presentes normas um aluno é considerado no nível introdução ou elementar quando está apto a aprender 

um nível mais exigente do programa, respectivamente o nível elementar ou o avançado.  

Todos os alunos são sujeitos a idênticos critérios de avaliação ao longo dos anos nas várias matérias leccionadas, 

mas o conjunto das matérias escolhidas para determinar ou aferir o sucesso  pode ser diferente de aluno para 

aluno - De todas as matérias em que o aluno foi previamente avaliado, selecciona-se um conjunto de 

referência para o seu sucesso, de acordo com as regras adiante explicitadas. 

 

Subdomínios 

 

JOGOS 

JOGOS DESPORTIVOS COLECTIVOS – FUTEBOL, VOLEIBOL, BASQUETEBOL E ANDEBOL 

GINÁSTICA – SOLO, APARELHOS, RITMÍCA 

ATLETISMO – CORRIDAS, SALTOS E LANÇAMENTOS 

ACTIVIDADES RÍTMICAS EXPRESSIVAS – DANÇA MODERNA, DANÇA TRADICIONAL, DANÇA SOCIAL, 

DANÇA AERÓBICA 

RAQUETES 

PATINAGEM 

COMBATE 

JOGOS TRADICIONAIS E POPULARES 

ACTIVIDADES DE EXPLORAÇÃO DA NATUREZA 

 

ENSINO BÁSICO 

 

2º ciclo 

 

Matérias Nucleares leccionadas: 

 

Jogos - Corfebol, Jogo do Mata, Jogo da Bola ao Fundo 

Jogos Desportivos Colectivos - Futebol, Voleibol, Basquetebol, Andebol 

Ginástica - Ginástica no solo, Ginástica de Aparelhos, Ginástica Rítmica 

Atletismo – Corridas, saltos e lançamentos 

Dança – 1 Dança tradicional e 1 dança social 

Raquetes – Badminton 

 

Para além destas, caso a escola reúna as condições necessárias, materiais e de formação dos professores, serão 

também leccionadas a Patinagem e a Luta 
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3º ciclo   

Matérias  Nucleares Leccionadas 

 

Jogos Desportivos Colectivos - Futebol, Voleibol, Basquetebol, Andebol 

Ginástica - Ginástica no solo, Ginástica de Aparelhos, Ginástica Acrobática 

Atletismo – Corridas, saltos e lançamentos 

Dança – 1 Dança tradicional e 1 dança social 

Raquetes – Badminton 

Exploração da Natureza - Orientação 

Para além destas, caso a escola reúna as condições necessárias, materiais e de formação dos professores, serão 

também leccionadas a Patinagem e a Luta 

Referência para atribuição dos níveis de 1 a 5 

ENSINO BÁSICO 

Níveis 5º 6º 7º 8º 9º 

1 Não atinge o nível 2 

2 2I 3 I 3 I 4I 5I 

3 3 I 4 I 4 I 5 I 6 I 

4 4 I 5I 6I        5 I+1 E 4 I + 2 E 

5 5 I 6 I 5 I + 1 E 4 I + 2 E 3 I + 3 E 

Norma 

(relativo 

ao nível 

3) 

De cada um 

dos níveis de 

matérias de 

Subdomínios 

diferentes 

1 nível de uma 

matéria dos 

subdomínios : 

Jogos ou JDC 

1 nível de uma 

matéria do 

Subdomínio GIN 

2 níveis de 2 

matérias dos 

restantes 

Subdomínios,  

cada um de 

Subdomínios 

diferentes 

1 nível de uma 

matéria do 

Subdomínio 

JDC  

1 nível de uma 

matéria do 

Subdomínio GIN 

2 níveis de 3 

matérias dos 

restantes 

Subdomínios, 

cada um de 

Subdomínios 

diferentes 

1 nível de uma 

matéria do 

Subdomínio 

JDC  

1 nível de uma 

matéria do 

Subdomínio GIN 

3 níveis de 4 

matérias dos 

restantes 

Subdomínios, 

cada um de 

Subdomínios 

diferentes 

2 níveis de duas 

matérias do 

Subdomínio JDC  

1 nível de uma matéria 

do Subdomínio GIN 

1 nível de uma matéria 

do Subdomínio 

DANÇA 

2 níveis de 2 matérias 

dos restantes 

Subdomínios,  cada 

um de Subdomínios 

diferentes 

OBS. Prova Global para o 6º e 9º anos sem implicações na avaliação dos alunos. Serve para aferição e auto-

regulação do grupo face aos programas de ano/ciclo e representa mais uma informação, não vinculativa, para o 

professor da turma. 
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ENSINO SECUNDÁRIO 

 

Considera-se que no 10.° ano interessa consolidar e, eventualmente, completar a formação diversificada do 

ensino básico. Assim este deve ser um ano em que se mantêm os objectivos do 9.° ano.  

 

Referência para atribuição dos valores de 0 a 20 

 

ENSINO SECUNDÁRIO 

Valores 10º 11º 12º 

0 - 4 
não atinge o intervalo  de 

5 a 9 

não atinge o intervalo  de 

5 a 9 

não atinge o intervalo  de 

5 a 9 

5 – 9 

 
5I 5 I 5 I 

 

10 - 13 
6 I 6I 6I 

14 - 17 4 I + 2 E 3 I + 3 E 2I + 4E 

18 - 20 3 I + 3 E 3 I +2 E + 1 A 2 I +2 E + 2 A 

 

2 níveis de duas matérias 

do Subdomínio JDC 

1 nível de uma matéria do 

Subdomínio GIN 

1 nível de uma matéria do 

Subdomínio DANÇA 

2 níveis de 2 matérias dos 

restantes Subdomínios,  

cada um de Subdomínios 

diferentes 

De acordo com as opções dos alunos, 6 matérias sendo 

que 2 são Jogos Desportivos Colectivos, 1 é Dança, 1 é 

do Atletismo ou da Ginástica e as 2 restantes de outros 

dois subdomínios diferentes (Raquetes, Exploração da 

Natureza, Patinagem, Combate,  
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APTIDÃO FÍSICA 

 

 5.º  ao 8º ano 9.º ao 12º ano 

Norma  Encontra-se na Zona Saudável de 

Aptidão Física (ZSAF – FitnessGram) 

num dos testes de aptidão aeróbia (vai-

vêm; corrida da milha, marcha).  

Encontra-se na Zona Saudável de 

Aptidão Física (ZSAF – FitnessGram) no 

teste de aptidão muscular da categoria: 

Força Abdominal e Resistência 

(abdominais).  

Encontra-se na Zona Saudável de Aptidão Física (ZSAF 

– FitnessGram) num dos testes de aptidão aeróbia (vai-

vêm; corrida da milha, marcha).  

Encontra-se na Zona Saudável de Aptidão Física (ZSAF 

– FitnessGram) em dois testes de aptidão muscular, um 

da categoria Força Abdominal e Resistência 

(abdominais) e outro das restantes categorias (Força 

Superior, Força e Flexibilidade do Tronco e 

Flexibilidade).  

 

OBS. São avaliados os testes de Vaivém, Abdominais, Extensões de Braços, Força e flexibilidade do Tronco, 
Senta e Alcança e Flexibilidade de Ombros. O aluno para ter sucesso em Educação Física tem de ser considerado 
Apto na Aptidão Física. 

 
 

CONHECIMENTOS 

 

Norma  O aluno realiza trabalho de grupo e prova escrita individual sobre o conteúdo dos trabalhos 

de grupo de acordo com o programa definido para cada ano. 

 


