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DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES
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ENSINO SECUNDÁRIO – CURSOS VOCACIONAIS – ANO LETIVO 2015 /2016

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA – 10º ANO DE ESCOLARIDADE
MÓDULOS

Domínio de
Atitudes e Valores

Domínio
Motor

Domínio
Cognitivo

*

70%

30%

30%

-

70%

JDC I
GIN I
ATL/RAQ
DANÇA I
AT. FIS. / CONTEXTOS E SAÚDE I

* O Domínio de Atitudes e Valores já se encontra incluído nos Domínio Motor e Cognitivo, valendo 10% e
está associado à classificação obtida nestes domínios.

Instrumentos de Avaliação
 Grelhas de Observação
 Testes Escritos e Questionamento Oral
 Trabalhos.
ALUNOS EM CONDIÇÕES ESPECIAIS DE AVALIAÇÃO
Encontram-se nesta situação os alunos que apresentem atestado médico impeditivo da prática física
total ou parcial.
Assim, não poderão cumprir os critérios de avaliação definidos, particularmente no que diz respeito ao
domínio das atividades físicas.
No entanto, em relação ao módulo “Aptidão Física”, apenas casos extremos não a poderão realizar, já
que os testes definidos no programa Fitnessgram consideram variantes facilitadoras para pessoas
limitadas na componente mais desgastante – Aptidão Aeróbia.
Assim podemos considerar 2 hipóteses de avaliação de forma a enquadrar o melhor possível o aluno:
1. ALUNOS COM ATESTADO MÉDICO DE DISPENSA TOTAL DA ACTIVIDADE FÍSICA
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DOMÍNIO COGNITIVO (70% - 14 VALORES) – Os alunos serão avaliados nos conhecimentos e regras das
matérias abordadas.
DOMÍNIO DE ATITUDES E VALORES (30% - 6 VALORES) – Os alunos serão avaliados nos parâmetros:
 EMPENHO (PARTICIPA) = 10%
 RESPONSABILIDADE (MATERIAL E PONTUALIDADE) = 10%
 COMPORTAMENTO (NÃO PERTURBA) = 10%
Demonstrados durante as aulas, enquanto participam nestas como agentes facilitadores de
aprendizagens, cooperando na organização da aula e dos colegas, ajudando os companheiros a
identificarem e a melhorarem as suas dificuldades, sob a supervisão do professor.
2. ALUNOS COM ATESTADO MÉDICO DE DISPENSA PARCIAL DA ACTIVIDADE FÍSICA
Domínio Motor

Domínio Cognitivo

50%

50%

Domínio de Atitudes e Valores - 30% de cada domínio acima

DOMÍNIO MOTOR (50% - 10 VALORES) - Os alunos serão avaliados nas atividades físicas.

DOMÍNIO COGNITIVO (50% - 10 VALORES) - Os alunos serão avaliados nos conhecimentos e regras das
matérias abordadas.
Deverá retirar-se, do nível exigido (Introdutório, Elementar ou Avançado), todos os conteúdos
programáticos que não sejam possíveis ao aluno realizar devido à sua limitação. No caso do módulo
“Aptidão Física”, sempre que possível, adoptar os testes definidos para situações especiais.

DOMÍNIO DE ATITUDES E VALORES (30%) - Este domínio está incluído nos anteriores, valendo 30% da
classificação obtida nesses domínios.
Deste modo os alunos serão também avaliados nos parâmetros:
 EMPENHO (PARTICIPA) = 10%
 RESPONSABILIDADE (MATERIAL E PONTUALIDADE) = 10%
 COMPORTAMENTO (NÃO PERTURBA) = 10%

Demonstrados durante as aulas, enquanto participam nestas efectivamente ou, quando não lhes for
possível realizar parte ou a totalidade da aula prática, como agentes facilitadores de aprendizagens,
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cooperando na organização da aula e dos colegas, ajudando os companheiros a identificarem e a
melhorarem as suas dificuldades, sob a supervisão do professor.

NOTA: Estes alunos podem realizar algumas aprendizagens motoras e participar de forma ativa, embora
não plena, na realização das aulas práticas. Como tal devem apresentar-se nas aulas com o
equipamento/material adequado e necessário.

Instrumentos de Avaliação
 Grelhas de Observação
 Testes Escritos e Questionamento Oral.
 Trabalhos

