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O conjunto das competências gerais do Ensino Básico e Secundário constitui um 

elemento central no processo de desenvolvimento do currículo. 

A Educação Física, enquanto área curricular, estabelece um quadro de relações com 

as áreas que, com ela, partilham os contributos fundamentais para a formação dos 

alunos ao longo da escolaridade. Assim, para cada competência geral, procede-se a 

uma operacionalização específica, orientadora das experiências educativas a 

proporcionar aos alunos. 

Quadro 1 – OPERACIONALIZAÇÃO ESPECÍFICA 

DAS METAS DE APRENDIZAGEM 

  

  

METAS DE APRENDIZAGEM 

  

OPERACIONALIZAÇÃO ESPECÍFICA 

  

1.Mobilizar saberes culturais, 
científicos e tecnológicos para 
compreender a realidade e 
para abordar situações e 
problemas do quotidiano.  

  

-Aplicar de forma autónoma, no seu quotidiano, os 
conhecimentos relativos aos diversos processos de 
elevação e manutenção da condição física.  

-Identificar e interpretar os fenómenos da 
industrialização, urbanismo e poluição como fatores 
limitativos da aptidão física das populações e das 
possibilidades de prática das modalidades da cultura 
física.  

- Interpretar corretamente os acontecimentos na esfera 
da cultura física, compreendendo as atividades físicas e 
as condições da sua prática e aperfeiçoamento como 
elemento de elevação cultural dos praticantes e da 
comunidade em geral.  

  

2.Usar adequadamente 
linguagens das diferentes 
áreas do saber cultural, 
científico e tecnológico para 
se expressarem.  

  

- Utilizar a terminologia específica da cultura física e de 
cada uma das matérias de ensino:  

-Usar a comunicação gestual específica das 
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METAS DE APRENDIZAGEM 

  

OPERACIONALIZAÇÃO ESPECÍFICA 

  modalidades desportivas, como por exemplo as ações 
técnicas da arbitragem, a comunicação entre os 
jogadores de uma equipa nos Jogos Desportivos 
Coletivos e também as habilidades de expressão e de 
comunicação nas atividades rítmicas expressivas.  

  

  

3.Usar corretamente a língua 
portuguesa para comunicar 
adequadamente e para, 
estruturar pensamento 
próprio.  

  

-Analisar e interpretar, pelo usa correto da Língua 
Materna, a realização das atividades físicas aplicando os 
conhecimentos sobre técnica, organização, participação 
e ética desportiva.  

  

4.Usar língua estrangeiras 
para comunicar 
adequadamente em situações 
do quotidiano e para 
apropriação de informação.  

  

  

-Recorrer às várias fontes de informação na obtenção de 
conhecimentos relativos as atividades físicas 
desportivas.  

- Pesquisar as práticas de Jogos Tradicionais e 
Populares de outras culturas e regiões de forma a 
perceber os seus contextos socioculturais.  

  

5.Adotar metodologias 
personalizadas de trabalho e 
de aprendizagens adequadas 
os objetivos visados.  

  

Adotar estratégias e procedimentos adequados às 
necessidades de aprendizagem própria:  

- Utilizar as situações de aprendizagem para aprender e 
praticar;  

- Utilizar o máximo de tempo de prática, proporcionado 
pela atividade de acordo com as suas necessidades;  

- Identificar os objetivos das tarefas a executar;  

- Selecionar, de entre as aprendizagens e 
conhecimentos, os mais adequados à atividade;  

-Identificar e expor dúvidas e dificuldades;  
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METAS DE APRENDIZAGEM 

  

OPERACIONALIZAÇÃO ESPECÍFICA 

-Auto-regular os desempenhos exigidos em cada tarefa;  

  

6. Pesquisar, selecionar e 
organizar informação para a 
transformar em conhecimento. 

  

Utilizar de forma adequada, em situações de prática:  

- Diferentes tipos de materiais específicos das várias 
modalidades desportivas: material fixo (tabelas, balizas) 
e material móvel (bolas, raquetas, colchões);  

- Documentos de sistematização de conhecimentos;  

- Novas tecnologias de informação e de comunicação.  

  

7.Adotar estratégias 
adequadas a resolução de 
problemas e a tomada de 
decisões.  

  

  

Adotar processos de mobilização de estratégias 
cognitivas em função das características inerentes à 
diversidade das atividades desportivas:  

- Adequar as suas ações, nos Jogos Desportivos 
Coletivos, à leitura que faz do jogo, isto é, às ações dos 
colegas e adversários;  

-Resolver os problemas que se colocam nos percursos 
de orientação, na procura da melhor solução; 

-Reproduzir ou recriar os padrões de movimento, que o 
aluno tem de identificar e interpretar a partir da 
informação prestada verbal e/ou visual mente;  

-Interpretar a informação visando a 
adequação/ajustamento das suas ações ao contexto ou 
modelo apresentado.  

  

8. Realizar atividades de 
forma autónoma, responsável 
e criativa.  

  

  

Adotar uma atitude de empenho, perseverança, esforço 
e autodisciplina, imprescindíveis num processo de 
desenvolvimento em que o aperfeiçoamento e a 
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METAS DE APRENDIZAGEM 

  

OPERACIONALIZAÇÃO ESPECÍFICA 

superação são um desafio constante: 

 -Respeitar as regras de participação nas várias 
atividades/matérias, definidas pelos seus regulamentos;  

-Realizar tarefas no cumprimento das regras de 
segurança dos espaços, da manipulação e transporte 
dos equipamentos, da própria prática;  

-Preservar o equilíbrio ecológico no respeito pela 
natureza, nas práticas de exploração da natureza;  

-Participar ativamente em todas as situações de prática 
apoiando os colegas, apresentando propostas para 
desenvolvimento da atividade individual e de grupo.  

  

9. Cooperar com outros em 
tarefas e projetos comuns.  

  

  

Explorar as situações de aprendizagem no sentido de se 
superar, aperfeiçoar e demonstrar as competências 
individuais e em grupo, nomeadamente:  

-As ações em situação de jogo Desportivo Coletivo;  

-A exploração de movimento a pares e em grupo na 
Dança; 

 -Os esquemas em grupo na Ginástica;  

-Os percursos em equipa na orientação;  

- … 

10.Relacionar 
harmoniosamente o corpo 
com o espaço, numa 
perspetiva pessoal e 
interpessoal promotora da 
saúde e da qualidade de vida.  

  

  

Contribuir pela vivência prática no espaço de aula, para 
o conhecimento dos fatores de risco associados às 
práticas das atividades físicas:  

- Colaborar na organização do espaço; 

-Colaborar na organização dos materiais de trabalho; 
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METAS DE APRENDIZAGEM 

  

OPERACIONALIZAÇÃO ESPECÍFICA 

-Gerir, de forma equilibrada, o ritmo de trabalho;  

-Manter a qualidade do ambiente nos planos visuais e 
sonoro;  

-Manter a segurança e a higiene do espaço e dos 
equipamentos.  

  

2. COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DA EDUCAÇÃO FÍSICA  

  

Os programas não substituem a capacidade de deliberação pedagógica do professor, 

quer ao nível da realidade educativa concreta, quer no que respeita à seleção, 

organização e aplicação dos processos formativos, quer na periodização dos objetivos 

em cada ano e até na definição dos níveis de exigência na realização desses 

objetivos.  

Os programas constituem, portanto, um guia para a ação do professor, que, sendo 

motivada pelo desenvolvimento dos seus alunos, encontra aqui os indicadores para 

orientar a sua prática. A conceção de Educação Física seguida neste plano curricular, 

centra-se no valor educativo da atividade física pedagogicamente orientada para o 

desenvolvimento multilateral e harmonioso do aluno. O essencial do valor pedagógico 

da disciplina, reside nos aspetos particulares da Educação Física, materializado no 

conjunto de contributos e de riquezas culturalmente significativas, que não podem ser 

promovidas por qualquer outra área ou disciplina do currículo escolar. 

Considera-se que os processos formativos são objeto de deliberação pedagógica ao 

nível da realidade educativa concreta, pressupondo um trabalho colaborativo entre os 

professores do departamento.  

Coordenação com os professores de EF da escola (e das «escolas em curso») e 

também com os seus colegas das outras disciplinas. 
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Nesta perspetiva do trabalho pedagógico o que está em causa é a qualidade da 

participação do aluno na atividade educativa, para que esta tenha uma repercussão 

positiva, profunda e duradoura, inspirando as suas representações e empenho de 

aperfeiçoamento pessoal no âmbito da Educação Física, na escola e ao longo da vida. 

Essa preocupação, baseia-se numa conceção de participação dos alunos definida por 

quatro princípios fundamentais, que constam do Programa Nacional de Educação 

Física (PNEF): 

• “A garantia de atividade física corretamente motivada, qualitativamente 
adequada e em quantidade suficiente, indicada pelo tempo de prática nas 
situações de aprendizagem, isto é, no treino e descoberta das possibilidades 
de aperfeiçoamento pessoal e dos companheiros. 
  
• A promoção da autonomia, pela atribuição, reconhecimento e exigência de 
responsabilidades efetivas aos alunos, nos problemas organizativos e de 
tratamento das matérias que podem ser assumidos e resolvidos por eles. 
  
• A valorização da criatividade, pela promoção e aceitação da iniciativa dos 
alunos, orientando-a para a elevação da qualidade do seu empenho e dos 
efeitos positivos das atividades. 
  
• A orientação da sociabilidade no sentido de uma cooperação efetiva entre 
os alunos, associando-a não só à melhoria da qualidade das prestações, 
especialmente nas situações de competição entre equipas, mas também ao 
clima relacional favorável ao aperfeiçoamento pessoal e ao prazer 
proporcionado pelas atividades.” 

O percurso educativo dos alunos obriga à aquisição de competências em diferentes 

domínios e matérias próprias da Educação Física, numa ampliação das experiências 

motoras vividas, de modo eclético, tendo como pano de fundo a perseguição 

constante da qualidade de vida, da saúde e do bem-estar. Neste quadro perseguem-

se um conjunto de finalidades enformadoras de todo o plano curricular e garante de 

orientação, equilíbrio e interdependência quer entre os diversos anos, quer dentro de 

cada ano e ciclo de escolaridade, como constam do PNEF: 

“Na perspetiva da melhoria da qualidade de vida, da saúde e do bem-estar: 
  
• Melhorar a aptidão física, elevando as capacidades físicas de modo 
harmonioso e adequado às necessidades de desenvolvimento do aluno. 
  
• Promover a aprendizagem de conhecimentos relativos aos processos de 
elevação e manutenção das capacidades físicas. 
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• Assegurar a aprendizagem de um conjunto de matérias representativas das 
diferentes atividades físicas, promovendo o desenvolvimento multilateral e 
harmonioso do aluno, através da prática de: 
  
  - Atividades físicas desportivas nas suas dimensões técnica, tática, 
regulamentar e organizativa; 
  - Atividades físicas expressivas (danças), nas suas dimensões técnica, de 
       composição e interpretação; 
  - Atividades físicas de exploração da Natureza, nas suas dimensões técnica, 
organizativa e ecológica; 
  
• Promover o gosto pela prática regular das atividades físicas e assegurar a 
compreensão da sua importância como fator de saúde e componente da 
cultura, na dimensão individual e social. 
  
• Promover a formação de hábitos, atitudes e conhecimentos relativos à 
interpretação e participação nas estruturas sociais, no seio dos quais se 
desenvolvem as atividades físicas, valorizando: 
- a iniciativa e a responsabilidade pessoal, a cooperação e a solidariedade; 
- a ética desportiva; 
- a higiene e a segurança pessoal e coletiva; 
- a consciência cívica na preservação de condições de realização das 
atividades físicas, em especial da qualidade do ambiente. 
No quadro 1 estão representadas as subáreas que caracterizam os diferentes 
tipos de atividades ou modalidades, em cada uma das áreas definidas pelas 
finalidades. 
  
  

Identificam-se também as matérias dentro dessas áreas e/ou subáreas. O conteúdo de 

cada uma das matérias encontra-se especificado em três níveis: 

• «Introdução», onde se incluíram as habilidades, técnicas e conhecimentos 
que representam a aptidão específica ou preparação de base 
(«fundamentos»); 
  
• «Elementar», nível onde se discriminam os conteúdos constituintes do 
domínio (mestria) da matéria nos seus elementos principais e já com caráter 
mais formal, relativamente à modalidade da Cultura Física a que se referem; 
  
• «Avançado», que estabelece os conteúdos e formas de participação nas 
atividades típicas da matéria, correspondentes ao nível superior, que poderá 
ser atingido no quadro da disciplina de Educação Física. (Por isso mesmo, 
este nível surge como programa alternativo no todo ou em parte). 
  

De acordo com o Programa Nacional de EF todas as competências específicas da 

Educação Física previstas no Currículo Nacional (objetivos de ciclo) são para serem 

consideradas por todas as escolas. Parte do programa é comum (ou igual) para todas 
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as escolas, outra parte é alternativa a adotar localmente, pelo departamento curricular 

de EF ou pelo professor: 

“• a parte «comum a todas as escolas» garante não só a homogeneidade do 
currículo real, a determinado nível de desenvolvimento, como também 
determina a atribuição a cada escola dos meios necessários à realização de 
todas as áreas (extensão) da EF; 
  
• a parte «alternativas a adotar localmente» determinará aproveitar 
características próprias ou condições especiais, existentes em cada escola e 
também incluir matérias ou partes de matéria (determinados níveis de 
aperfeiçoamento), de acordo com a otimização dessas características ou com 
as possibilidades de alunos de aptidões mais elevadas.” 
  

A escola adota uma postura de adaptação dos programas nacionais à realidade 

escolar, tendo em vista a melhor concretização dos objetivos que se propõe 

desenvolver. 

Assim, desenha-se um bloco estratégico, do 7.º ao 12.º ano. É neste bloco que se 

estabelece o tratamento das matérias na sua forma característica, na sequência de 

atividades e conquistas que garantam o desenvolvimento de competências 

elementares competências processuais, elementares interpretativas e competências 

complexas. Além disso, é aqui que se garante o tratamento do conjunto de matérias 

de EF (toda a «extensão»), antecipando o modelo flexível, de opções dos alunos ou 

turmas, preconizado para o ensino secundário. 

O 9.º ano será dedicado à revisão das matérias, aperfeiçoamento e/ou recuperação 

dos alunos, tendo por referência a realização equilibrada e completa do conjunto de 

competências previstas para o 3.º ciclo.  
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2.1   OBJETIVOS COMUNS A TODAS AS ÁREAS DA EDUCAÇÂO FÌSICA 

  

“Participar ativamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal e do 
grupo: 
  

         - Relacionando-se com cordialidade e respeito pelos seus 
companheiros, quer no papel de parceiros quer no de adversários; 

  
         - Aceitando o apoio dos companheiros nos esforços de 

aperfeiçoamento próprio, bem como as opções do(s) outro(s) e as 
dificuldades reveladas por eles; 

  
         - Interessando-se e apoiando os esforços dos companheiros com 

oportunidade, promovendo a entreajuda para favorecer o 
aperfeiçoamento e satisfação própria e do(s) outro(s); 

  
        - Cooperando nas situações de aprendizagem e de organização, 

escolhendo as ações favoráveis ao êxito, segurança e bom ambiente 
relacional, na atividade da turma; 

  
         - Apresentando iniciativas e propostas pessoais de desenvolvimento 

da atividade individual e do grupo, considerando também as que são 
apresentadas pelos companheiros com interesse e objetividade; 

  
         - Assumindo compromissos e responsabilidades de organização e 

preparação das atividades individuais e ou de grupo, cumprindo com 
empenho e brio as tarefas inerentes. 

  
         • Analisar e interpretar a realização das atividades físicas 
selecionadas, aplicando os conhecimentos sobre técnica, organização 
e participação, ética desportiva, etc. 

  
        • Interpretar crítica e corretamente os acontecimentos na esfera 
da Cultura Física, compreendendo as atividades físicas e as condições 
da sua prática e aperfeiçoamento como elementos de elevação 
cultural dos praticantes e da comunidade em geral. 

  
        • Identificar e interpretar os fenómenos da industrialização, 
urbanismo e poluição como fatores limitativos da Aptidão Física das 
populações e das possibilidades de prática das modalidades da 
Cultura Física. 

  
      • Elevar o nível funcional das capacidades condicionais e 
coordenativas gerais, particularmente, de Resistência Geral de Longa 
e Média Durações; da Força Resistente; da Força Rápida; da 
Velocidade de Reação Simples e Complexa, de Execução, de 
Deslocamento e de Resistência; das Destrezas Geral e Específica. 
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       • Conhecer e aplicar diversos processos de elevação e 
manutenção da Condição Física de uma forma autónoma no seu 
quotidiano. 

  
      • Conhecer e interpretar fatores de saúde e risco associados à 
prática das atividades físicas e aplicar regras de higiene e de 
segurança.” 
 

2.2   OBJETIVOS POR ÁREA 

“• Cooperar com os companheiros para o alcance do objetivo dos Jogos 
Desportivos Coletivos, realizando com oportunidade e correção as ações 
técnico-táticas elementares em todas as funções, conforme a oposição em 
cada fase do jogo, aplicando as regras, não só como jogador, mas também 
como árbitro. 
  
• Compor, realizar e analisar, da Ginástica e da Dança, as destrezas 
elementares de acrobacia, dos saltos, do solo e dos outros aparelhos, ambas 
em esquemas individuais e/ou de grupo, aplicando os critérios de correção 
técnica, expressão e combinação, e apreciando os esquemas de acordo com 
esses critérios. 
  
• Realizar e analisar, do Atletismo, saltos, lançamentos, corridas e marcha, 
cumprindo corretamente as exigências elementares, técnicas e do 
regulamento, não só como praticante, mas também como juiz.  
• Realizar com oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares 
dos jogos de raquetas, garantindo a iniciativa e ofensividade em participações 
«individuais» e «a pares», aplicando as regras, não só como jogador, mas 
também como árbitro. 
  
• Realizar com oportunidade e correção as ações do domínio de oposição em 
atividade de combate, utilizando as técnicas elementares de projeção e 
controlo, com segurança (própria e do opositor) e aplicando as regras, quer 
como executante quer como árbitro. 
  
• Utilizar adequadamente os patins, em combinações de deslocamentos e 
paragens, com equilíbrio e segurança, realizando as ações técnico-táticas 
elementares em jogo e as ações de composições rítmicas «individuais» e «a 
pares». 
  
• Apreciar, compor e realizar sequências de elementos técnicos elementares 
da Dança em coreografias individuais e ou em grupo, aplicando os critérios de 
expressividade, de acordo com os motivos das composições. 
  
• Praticar e conhecer jogos tradicionais populares de acordo com os padrões 
culturais característicos. 
  
• Realizar percursos de nível elementar, utilizando técnicas de orientação e 
respeitando as regras de organização, participação, e de preservação da 
qualidade do ambiente. 
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 2.3.    NÍVEIS DE DESEMPENHO 

Os diferentes níveis destas competências por área encontram-se situados no curso da 

escolaridade, básica e secundária, segundo alguns princípios que interessa explicitar 

·     As competências da aptidão física são visadas em todos os anos de 

escolaridade, pois sendo transversais a todas as áreas são fundamentais e 

estruturantes na aquisição de competências de final de ciclo. 

·     O Futebol é introduzido desde cedo, pois é a modalidade cujas caraterísticas 

técnicas (e regras) são mais conhecidas dos alunos, além de que dificilmente os 

alunos podem bloquear o jogo por egocentrismo na posse da bola; é o jogo 

desportivo em que mais alunos apresentam aptidão ou em que importa desde 

cedo cativar as raparigas e assegurar que elas adquiram competências básicas, 

nomeadamente as que dizem respeito à dissociação motora dos apoios, no jogo 

de deslocamento concomitante com o domínio da bola, que são de grande 

importância na formação da plasticidade ou disponibilidade para a realização de 

ações complexas. 

·     A formação das competências básicas do Voleibol também é proposto desde o 

início, pois exige uma fase de introdução prolongada para viabilizar o jogo com 

características formais e técnicas. Por outro lado, apresenta um grande potencial 

de desenvolvimento global, pela habilidade de posicionamento para adaptação 

às trajetórias da bola e pelo próprio deslocamento sem controlo visual do solo, 

sendo também de referir a exigência de repulsão da bola característica desta 

matéria, que nas suas variantes técnicas constitui um excelente meio de 

aperfeiçoamento do controlo motor e da deliberação tática. 

·     A aprendizagem dos «fundamentos» dos jogos de «invasão», em que se agarra 

e dribla a bola, Basquetebol e Andebol, deve ser assegurada na prática em 

formas de jogo de preparação - «jogos pré-desportivos», preparando as bases 

de aptidão individual necessária a uma prática do «jogo formal» vocacionada 

para o aperfeiçoamento dessa prática (em equipa) e do próprio aluno. 

·     A Ginástica terá um maior peso nos primeiros anos, 7º e 8º anos, recebendo 

uma carga mais significativa neste ano de escolaridade, pois esse é o período 
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favorável (em termos de desenvolvimento motor e características morfológicas) 

para aceder a nível elevado de desempenho e de aprendizagem das habilidades 

mais complexas nesta área. 

·     O Atletismo, pelo contrário, pelas características das suas habilidades (fechadas) 

e das suas formas (provas de performance dependente de níveis de 

desenvolvimento das capacidades físicas condicionais), admite que se lhe 

atribua maior carga horária nos anos «do meio para o final do curso», quando 

essas formas revelam interesse face às características e necessidades de 

desenvolvimento físico, devendo o tratamento das matérias desta área, nos anos 

anteriores, centrar-se na dimensão técnica (habilidades). 

·     Os objetivos de Orientação (matéria alternativa), como atividade formal, estão 

situados no percurso escolar, baseando-se sempre que possível em experiências 

prévias de familiarização com o campo, o recinto escolar, etc., e preparando 

atividades de ar livre mais complexas nos anos seguintes. 

·      A posição das exigências de domínio dos Jogos de Raquetas (Badminton e 

Ténis) nestes quadros, justifica-se por admitir uma variedade de jogos e 

experiências, sem por isso implicar uma carência essêncial no conjunto das 

capacidades coordenativas, nem o impedimento (no caso de opção dos alunos) 

do aprofundamento posterior dessa matéria. 

·     A Dança surge ao longo do curso de Educação Física, pois o tratamento desta 

área, tão importante, deve permitir uma progressão da qualidade de prática e dos 

seus efeitos, de acordo com as possibilidades dos alunos na composição, na 

interpretação (técnica) e na apreciação. Essas possibilidades são suscitadas 

pelo desenvolvimento global do aluno, para o qual a Dança deve também 

contribuir, pois inclui uma variedade de atividades acessíveis, quanto aos 

recursos necessários, e de amplo significado para a sensibilidade dos alunos. 
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QUADRO 2 – NÍVEIS DE DESEMPENHO DOS OBJETIVOS 

POR ÁREA NA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

  

MATÉRIAS NUCLEARES 

  

7º 8º 9º 10º 11º 12º 

Futebol I E E E E PA 

Voleibol I I I I E PA 

Basquetebol I PE E E E PA 

Andebol I PE E E E PA 

Ginástica de Solo I I PE PE E E 

Ginástica de Aparelhos I I PE PE E E 

Ginástica Acrobática I I PE PE E E 

Atletismo PE PE PE PE PE PE 

Raquetas (Badminton) I I PE PE E E 

Dança (Roda, Latino-
Americanas e Tradicionais 

I I I I PE E 

Fitnessgram ZS ZS ZS ZS ZS ZS 

MATÉRIAS 
ALTERNATIVAS (a) 

I I I I PE E 

a) A gerir pelo Professor de acordo com o projeto curricular de turma tendo em 

atenção os recursos da escola (Corfebol, Orientação, Râguebi e Patinagem) 

 

 

 

 



Projeto Curricular - DEF 

 

17 

 

ZS - Zona Saudável 

PI - Parte da Introdução do PNEF (PNEF) 

I – Nível de Introdução do PNEF 

PE – Parte do nível Elementar do PNEF 

E – Nível Elementar do PNEF 

PA – Parte do nível Avançado do PNEF 

A – Nível Avançado do PNEF 

Das modalidades acima referidas os alunos dos 11º e 12º anos, escolhem das 

quatro modalidades coletivas, duas, na ginástica atletismo uma delas é escolha 

prioritária a outra é complementar e escolhem uma atividade de desporto de 

raquetas. 

Em relação ao quadro 2, foram efetuados alguns ajustes de modo a irmos ao encontro 

da avaliação da nossa escola, pelo que foram introduzidas, porque se avalia, a 

componente da aptidão física, a saber:  

  

APTIDÃO FÍSICA 

  

7º 8º 9º 10º 11º 12º 

Resistência E E E E E E 

Velocidade E E E E E E 

Flexibilidade I I I PE PE PE 

Força Inferior E E E E E E 

Força Média I I I PE PE PE 

Força Superior I I I PE PE PE 
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3. AVALIAÇÃO  

A avaliação do aluno deve ser realizada de acordo com as referências de sucesso, 
localizadas, no Programa Nacional de Educação Física (PNEF) e os níveis de 
desempenho definidos neste projeto curricular. Os critérios de avaliação, devem 
permitir a melhor forma de avaliar as competências desenvolvidas pelo aluno. O 
método de avaliação deve ser assim, adaptado ao contexto de ensino-aprendizagem, 
sem prescindir de normas e princípios reguladores. 

Na disciplina de Educação Física, a avaliação é feita a partir da observação de um 

conjunto de competências ao qual está associado um grau de sucesso explicitado em 

níveis de desempenho.  

Na operacionalização da avaliação, o departamento organizou as competências a 

avaliar da seguinte forma: 

Ensino Básico:  

  Competência de ação ao nível das diversas Matérias de Ensino – Atividades 

Físicas e Desportivas - Entenda-se, a avaliação das competências de ação 

reveladas ao nível das atitudes (esforço, empenhamento individual e contribuição 

para o grupo e persistência nas tarefas) e ao nível do cumprimento das regras e 

regulamentos (assiduidade/pontualidade, material e equipamento, respeito pelo 

outros, pelo material, pela segurança e organização das aulas e pelas decisões de 

arbitragem), operacionalizadas com a ponderação de 45%;  

 

 Competências de Conhecimento relativas aos processos de elevação e 

manutenção da aptidão física e das atividades físicas e desportivas. Entenda-se, os 

conhecimentos que o aluno deve adquirir e aplicar na sua participação na aula, 

relativamente aos conteúdos abordados, bem como o nível de desenvolvimento de 

conceptualização da prática. Relativamente à quantificação desta competência, o 

professor deverá considerar fichas, trabalhos, projetos, questões colocadas na 

aula, etc, operacionalizadas com a ponderação de 20%;  

 

 Competências de Aptidão Física relativas aos comportamentos adotados pelos 

alunos no decurso do processo de ensino-aprendizagem operacionalizadas com a 

ponderação de 15%;  
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 Competência de Atitudes Específica da Disciplina de E.F. -  esta componente 

está relacionada com a ética desportiva, higiene e segurança pessoal e coletiva e 

consciência cívica na prevenção de condições de realização das atividades físicas, 

em especial da qualidade do ambiente,  com uma ponderação de 20%;  

 

Competências 
Instrumentos de 

Avaliação 
Ponderação na Avaliação 

Desenvolvimento da 
aptidão física 

Testes de condição 
física. 

15% 

Domínio das ações 
motoras das diferentes 
atividades física 

Participação ativa e 
adequada nas diferentes 
atividades físicas 

Observação direta (com 
fichas de registo) dos 
critérios de correção 
técnica, tática e 
regulamentar. 

45% 

Conhecimentos 
específicos da cultura e 
atividade física 

Questionamento oral; 
testes; arbitragem; 
fichas de avaliação; 
trabalhos 
individuais/grupo. 

20% 

Participação ativa e 
adequada nas atividades 
específicas da disciplina 
de Educação Física 

Observação de aspetos 
relacionados com a ética 
desportiva, higiene e 
segurança pessoal e 
coletiva e consciência 
cívica na prevenção de 
condições de realização 
das atividades físicas, 
em especial da qualidade 
do ambiente. 

20% 

Excluem-se os alunos que se encontram em situações especiais de avaliação. 
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Ensino secundário: 

  Competência de ação ao nível das diversas matérias de ensino – atividades 

físicas e desportivas e aptidão física - Entenda-se, a avaliação das 

competências de ação reveladas ao nível das atitudes (esforço, empenhamento 

individual e contribuição para o grupo e persistência nas tarefas) e ao nível do 

cumprimento das regras e regulamentos (assiduidade/pontualidade, material e 

equipamento, respeito pelo outros, pelo material, pela segurança e organização 

das aulas e pelas decisões de arbitragem), operacionalizadas com a ponderação 

de 50%;  

 

 Competências de conhecimento relativas aos processos de elevação e 

manutenção da aptidão física e das atividades físicas e desportivas. Entenda-se, os 

conhecimentos que o aluno deve adquirir e aplicar na sua participação na aula, 

relativamente aos conteúdos abordados, bem como o nível de desenvolvimento de 

conceptualização da prática. Relativamente à quantificação desta competência, o 

professor deverá considerar fichas, trabalhos, projetos, questões colocadas na 

aula, etc, operacionalizadas com a ponderação de 25%;  

 

 Competências de aptidão física relativas aos comportamentos adotados pelos 

alunos no decurso do processo de ensino-aprendizagem. operacionalizadas com a 

ponderação de 25%;  

 

 Competência de atitude específica da disciplina de E.F. -  esta componente 

está relacionada com a ética desportiva, higiene e segurança pessoal e coletiva e 

consciência cívica na prevenção de condições de realização das atividades físicas, 

em especial da qualidade do ambiente,  com uma ponderação dada pelo 

professor;  
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Competências 
Instrumentos de 

Avaliação 
Ponderação na Avaliação 

Desenvolvimento da 
aptidão física. 

Testes de condição 
física. 

25% 

Domínio das ações 
motoras das diferentes 
atividades físicas. 

 Participação ativa e 
adequada nas diferentes 
atividades físicas. 

Observação direta (com 
fichas de registo) dos 
critérios de correção 
técnica, tática e 
regulamentar. 

50% 

Conhecimentos 
específicos da cultura e 
atividade física. 

Questionamento oral; 
testes; arbitragem; 
fichas de avaliação; 
trabalhos 
individuais/grupo. 

25% 

Participação ativa e 
adequada nas atividades 
específicas da disciplina 
de Educação Física 

Observação de aspetos 
relacionados com a ética 
desportiva, higiene e 
segurança pessoal e 
coletiva e consciência 
cívica na prevenção de 
condições de realização 
das atividades físicas, 
em especial da qualidade 
do ambiente. 

 

Excluem-se os alunos que se encontram em situações especiais de avaliação. 

No caso de o aluno ter algumas limitações, devidamente comprovadas por atestado 

médico, o professor deverá proceder às necessárias adaptações curriculares, bem 

como considerar condições especiais de avaliação que estarão contempladas no 

projeto curricular de turma 

No caso do aluno se encontrar totalmente impossibilitado da prática das atividades 

físicas, devidamente comprovado por atestado médico, o aluno é avaliado unicamente 

nas competências de conhecimento e competências de atitude. O aluno passa a 

ser avaliado com a seguinte ponderação:            

 Competências de Conhecimento ® 70% 

 Competências de Atitude ® 30%  
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Esta adaptação curricular, com condições especiais de avaliação, deverá constar do 
projeto curricular de turma. 

Na avaliação do final do ano letivo as competências de ação relativas às atividades 
físicas e desportivas, acima descritas e respetivos níveis de desempenho (quadro 2), 
são organizadas da seguinte forma: 

Categorias de Avaliação para o 3º ciclo: 

  

o        Categoria A – Jogos desportivos - Futebol, Voleibol, Basquetebol e 
Andebol 

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

o        Categoria C – Atletismo 

o        Categoria E – Dança 

o        Categoria F – Raquetas 

o        Categoria G – Alternativos (Orientação, Corfebol, Râguebi, 
Patinagem  etc.) 

Nota: A categoria D não será abordada por falta de material específico e 
instalações adequadas. 

 

Critério de Sucesso para o final do ano letivo: 

  

Para a atribuição de nível 3, são selecionadas as 7 melhores matérias de cada 

aluno (onde o aluno revelou melhores níveis de interpretação). São selecionadas 

matérias de 3 ou 4 categorias. Obrigatoriamente, são consideradas 2 matérias da 

categoria A e 1 matérias da categoria B. 

Para a atribuição de nível 4, são considerados os critérios acima referidos e ainda 

selecionadas mais 2 matérias em que o aluno atingiu os níveis de desempenho 

definidos pelo DEF (quadro 2). 
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Para a atribuição de nível 5, são considerados os critérios acima referidos e ainda 

selecionadas mais 4 matérias em que o aluno atingiu os níveis de desempenho 

definidos pelo DEF (quadro 2). 

Na avaliação dos níveis de desempenho é utilizada a escala de avaliação abaixo 
indicada:  

·           Nível 1 – o aluno não desenvolveu as competências visadas. 

·           Nível 2 – o aluno não desenvolveu a maioria das competências 

visadas. 

·           Nível 3 – o aluno desenvolveu a maioria das competências visadas, 

apresentando dificuldades em algumas delas. 

·           Nível 4 – o aluno desenvolveu a maioria das competências visadas 

com facilidade. 

·           Nível 5 – o aluno desenvolveu as competências visadas com facilidade. 

  7º Ano 8º Ano 9º Ano 

  

  

Condições 

7 matérias 

3 ou 4 Cat.s, sendo obrigatório escolher 2 da Cat. A e 1 da 
Cat. B 

  

  

  

  

  

Atividades 
Físicas 

Nível 3 – 3 I 

Nível 4 – 3I + 2 

matérias em que o 

aluno atingiu os 

níveis de 

desempenho 

definidos pelo DEF 

(quadro 2). 

Nível 5 – 3I + 4 

matérias em que o 

aluno atingiu os 

Nível 3 - 4I  

Nível 4 – 4I + 2 
matérias em que o 
aluno atingiu os níveis 
de desempenho 
definidos pelo DEF 
(quadro 2). 

 

Nível 5 – 4I + 4 

matérias em que o 

aluno atingiu os níveis 

de desempenho 

Nível 3 - 6I  

Nível 4 – 6I + 2 

matérias em que o 

aluno atingiu os 

níveis de 

desempenho 

definidos pelo DEF 

(quadro 2). 

Nível 5 – 6I + 4 

matérias em que o 

aluno atingiu os 
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níveis de 

desempenho 

definidos pelo DEF 

(quadro 2). 

definidos pelo DEF 

(quadro 2). 

  

níveis de 

desempenho 

definidos pelo DEF 

(quadro 2). 

  

  

  

Aptidão Física 

  

Zona Saudável de Aptidão Física: 

-         Capacidade Aeróbia  

-         Flexibilidade  

-         Força Média  

-         Força Superior  

-         Força Inferior  

 

Conhecimentos  Domina os conteúdos essenciais definidos no programa  

Categoria de avaliação para Ensino Secundário: 

o        Categoria A – Jogos desportivos - Futebol, Voleibol, 
Basquetebol e Andebol 

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

o        Categoria C – Atletismo 

o        Categoria E – Dança 

o        Categoria F – Raquetas 

o        Categoria G – Outras (Orientação, Luta, Ginástica Rítmica, etc.) 

  

Nota: A categoria D não será abordada por falta de material específico e 
instalações adequadas. 

Critério de sucesso para o final do ano letivo: 
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·         Para a atribuição de Classificação entre 10 e 14 Valores, são 

selecionadas as 7 melhores matérias de cada aluno (onde o aluno 

revelou melhores níveis de interpretação). São selecionadas matérias 

de 3 ou 4 categorias. Obrigatoriamente, são consideradas 2 matérias 

da categoria A e 1 matéria da categoria B. 

·         Para a atribuição de Classificação entre 15 e 17 Valores, são 

considerados os critérios acima referidos e ainda selecionadas mais 2 

matérias em que o aluno atingiu os níveis de desempenho definidos 

pelo DEF (quadro 2). 

·         Para a atribuição de Classificação entre 18 e 20 Valores, são 

considerados os critérios acima referidos e ainda selecionadas mais 4 

matérias em que o aluno atingiu os níveis de desempenho definidos 

pelo DEF (quadro 2).  

Na avaliação dos níveis de desempenho é utilizada a escala de avaliação abaixo 
indicada: 

  

·         Classificação entre 1 e 4 Valores – o aluno não desenvolveu as 

competências visadas. 

·         Classificação entre 5 e 9  Valores - o aluno não desenvolveu a maioria 

das competências visadas. 

·         Classificação entre 10 e 14 Valores – o aluno desenvolveu a maioria 

das competências visadas, apresentando dificuldades em algumas 

delas. 

·         Classificação entre 15 e 17 Valores – o aluno desenvolveu a maioria 

das competências visadas com facilidade. 

·         Classificação entre 18 e 20 Valores – o aluno desenvolveu todas as 

competências visadas com facilidade. 
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  10º Ano 11º Ano / 12º Ano 

Condições 
7 matérias 

3 ou 4 Cat. sendo obrigatório escolher duas da 
Cat. A e uma da Cat. B 

  

  

  

  

Atividades 
Físicas 

10 a 14 Valores - 6 I 

15 a 17 valores – 6I +2 

matérias em que o aluno 

atingiu os níveis de 

desempenho definidos pelo 

DEF (quadro 2). 

18 a 20 valores – 6I +4 

matérias em que o aluno 

atingiu os níveis de 

desempenho definidos pelo 

DEF (quadro 2). 

10 a 14 Valores - 6 I 

15 a 17 valores – 6I +2 matérias em 

que o aluno atingiu os níveis de 

desempenho definidos pelo DEF 

(quadro 2). 

18 a 20 valores – 6I +4 matérias em 
que o aluno atingiu os níveis de 
desempenho definidos pelo DEF 
(quadro 2). 

  

  

  

  

  

Aptidão Física 

  

Zona Saudável de Aptidão Física: 

  

-       Capacidade Aeróbia  

-       Flexibilidade  

-       Força Média  

-       Força Superior  

-       Força Inferior 

  

  

Conhecimentos 

  

Domina os conteúdos essenciais definidos no programa.  

Nas avaliações intermédias (1º e 2º Períodos), tendo em consideração que os níveis 
de desempenho se referem ao final de ano, são avaliadas as competências que a 
organização do processo ensino-aprendizagem visou. 
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Os critérios de avaliação constituem, portanto, regras de qualificação da participação 

dos alunos nas atividades selecionadas para a realização dos objetivos e do seu 

desempenho nas situações de prova, expressamente organizadas pelo professor para 

a demonstração das qualidades visadas.  

A avaliação do 2º Período é cerca de 40% (1ºPeriodo) +60% (2º Período) e a do 3º 

Período é 20% (1ºPeriodo)+ 40% (2ºPeríodo) +40% (3º período), distribuindo 

assim de forma equilibrada a avaliação nos três períodos letivos anuais. 

 

4. ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS  

O princípio da especificidade do projeto curricular de turma é uma opção que o 

professor deve utilizar para que todos os alunos desenvolvam as competências e 

aprendizagens para cada ano, indicadas no projeto curricular e prosseguir em níveis 

mais aperfeiçoados e complexos consoante as suas possibilidades pessoais. 

O projeto de Educação Física de cada turma, deverá seguir as opções estratégicas 

que permitam aos alunos aprendizagens e competências necessárias à participação 

nas atividades do plano anual, atividades Inter-Escolas e de Desporto Escolar. O 

grupo de Educação Física desenvolve atividades de extensão curricular, de âmbito 

anual e plurianual, nomeadamente sobre a forma de torneios/competições, 

exibições/demonstrações, promovendo uma atividade interna que incrementa o tempo 

de prática dos alunos e possibilita a utilização das competências em contextos de 

maior complexidade. 

A carga horária semanal no 3º Ciclo (7º, 8º e 9º anos), é de um bloco de 90 minutos e 

uma aula de 45 minutos. Nos 10º, 11º e 12º, os alunos têm uma carga horária de 2 

blocos de 90’. Os cursos de CEF e Profissionais têm uma componente de um bloco de 

90´por semana. É de referir que a atual organização dos horários da Escola, não 

permite que a carga horária referida corresponda a tempo útil de aula. 

As aulas de Educação Física desenvolvem-se em instalações próprias da disciplina: 

Pavilhão Gimnodesportivo, Sala de Ginástica e Campos Exteriores (C1 e C2) e pista 

de 40 metros que não consta como espaço no “roulement” de instalações. Cada 
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espaço/instalação deve apresentar, tanto quanto a sua especificidade o permita, 

situações de aula polivalentes no sentido de aumentar as possibilidades de 

desenvolvimento do projeto curricular de turma. 

 

5. ATIVIDADES DE COMPLEMENTO CURRICULAR 

    

 

Desporto Escolar: oferta de escola 

Modalidades: Andebol, Voleibol, Golfe e Badmínton 

Professores Envolvidos: Profº Humberto Lopes, Profº Carlos Cruz, Profº Paulo 

Cunha, Leonor Chambel e Paulo Martins. 

Horário/Modalidades: os horários das modalidades serão planeados  no 

departamento de Educação Física, no ano letivo decorrente. 


