
 
 
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BENAVENTE 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS 
 

 
Departamento de Expressões                                             Educação Visual 2.º ciclo                                                           5.º e 6.º anos 

 
 
 

Ponderação 
(100%) 

Domínios/Temas – descritos nas 
Aprendizagens Essenciais 

Perfil Aprendizagens Específicas / 
Descritores 

Instrumentos e Técnicas 

20% Apropriação e Reflexão - reconhecer manifestações artísticas em 

diferentes contextos culturais e em 

diferentes épocas; 

- compreender os elementos da 

linguagem plástica que caracterizam 

determinados movimentos artísticos; 

- motivar para a participação individual ou 

de grupo em atividades artísticas 

(exposições,entre outras iniciativas); 

- mobilizar saberes e processos, através 

dos quais perceciona, seleciona, organiza 

os dados e lhes atribui novos significados; 

- promover dinâmicas que exijam o 

questionamento dos diferentes 

universos do conhecimento; 

incentivar práticas que mobilizem 

diferentes contextos, compreendendo as 

possibilidades várias da construção e 

desenvolvimento de ideias. 

- Avaliação Diagnóstica (a realizar no início 
do ano letivo com dois documentos: Plano 
Individual e decoração da capa do 
Portefólio). 
- Avaliação Formativa (a realizar com 
observação  direta  e  contínua  dando 
feedback ao aluno do progresso das suas 
aprendizagens e da sua relação interpessoal 
(nos  trabalhos  de  grupo  mas  tb  nas 
dinâmicas  correntes  de  aula  (manter 
relações diversas e positivas com os outros em 
contextos de colaboração e interajuda): 
-   Colaboração   no   trabalho   (ex.:   sendo 
pontual),  colaboração  no  cumprimento  de 
regras). 
- Registo da atividade em sala de aula (auto 
e/ou heteroavaliação permanente). 
- Realização e apresentação de trabalhos 
temáticos. 
- Registos de incidentes. 
- Trabalhos de casa (material a trazer de 
forma a concretizar uma tarefa). 
-Adquirir conhecimento de si próprio, 
desenvolvendo atitudes de autoestima e de 
autoconfiança: 
- Organização de espaço, material e 
instrumentos; 
- Higiene e segurança no trabalho 
- Tabela para todos os registos. 

30% Interpretação e Comunicação - debater sobre obras de arte, entre 

outras narrativas visuais, criando 

circunstâncias para a discussão e 

argumentação, utilizando saberes 

específicos das artes visuais, tendo em 

conta os seus pontos de vista e os dos 

outros; 

- apreciar fundamentando relativamente 

aos seus trabalhos e aos dos seus pares, 



 

  utilizando uma linguagem adequada; 

- investigar um tema ou objeto numa 

visão diacrónica e sincrónica para a 

criação de novas imagens, relacionando 

conceitos, materiais, meios e técnicas; 

- compreender a intencionalidade 

das suas experiências plásticas; 

- compreender a importância do 

património cultural e artístico nacional e 

de outras culturas, como valores 

indispensáveis para uma maior capacidade 

de participação e intervenção nas 

dinâmicas sociais e culturais; 

- conhecer os diferentes valores/significados 
dos elementos das artes visuais, consoante o 
contexto, as culturas e as intenções. 

 

50% Experimentação e Criação - experimentar técnicas e materiais, 

ajustando-os à intenção expressiva 

das suas representações; 

- utilizar vários processos de registo de 

ideias, de planeamento e de trabalho; 

- desenvolver processos de análise e de 

síntese, através de atividades de 

comparação de imagens e de objetos; 

- mobilizar diferentes critérios de 

argumentação para a apreciação dos 

diferentes universos visuais; 

- indagar a(s) realidade(s) que observa(m) 

numa atitude crítica; 

- verbalizar experiências de uma forma 
organizada, dinâmica e apelativa, utilizando 
um vocabulário adequado; 
- selecionar elementos de natureza 

diversa (plástica, escrita, entre outros) 

para a organização de atividades 

(exposições, debates, entre outras); 

- participar em projetos de 

trabalho multidisciplinares. 



 

  - identificar os “marcos” de 

desenvolvimento das aprendizagens, ao 

nível do: 

▪    - domínio dos conhecimentos 

adquiridos, das técnicas e dos 

materiais; 

▪ - domínio das capacidades 
expressivas. 

- colaborar na organização de 

debates e de exposições em contexto 

escolar; 

- incentivar a importância de fazer 

propostas de projetos a realizar e de 

temáticas a investigar; 

- criar o seu portefólio, com vista à 
autoavaliação. 

 

Aprovado na reunião de Conselho Pedagógico de: 
 

Representante de Grupo 



 
 
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BENAVENTE 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS 
 

                     Departamento de Expressões                                        Educação Tecnológica 2.º ciclo                                                      5.º e 6.º anos 
 
 
 

Ponderação 
(100%) 

Domínios/Temas – descritos nas 
Aprendizagens Essenciais 

Perfil Aprendizagens Específicas / 
Descritores 

Instrumentos e Técnicas 

20% PROCESSOS TECNOLÓGICOS −     identificar fontes; 

−     localizar e processar informação; 

−     elaborar documentos técnicos; 

− desenhar objetos e construções 

(realizar esboços e croquis, 

esquemas gráficos, etc.); 

− planificar e estabelecer 

sequências de processos 

produtivos; 

− contactar, em ambiente real, com 

ambientes de trabalho profissional, 

providos de informação e 

demonstração técnica; 

− realizar mostras audiovisuais, 

recolhas de objetos e imagens, 

visitas de estudo; 

− registar observação de 

contextos tecnológicos; 

-      utilizar ferramentas digitais. 

- Avaliação Diagnóstica (a realizar no início 
do ano letivo com dois documentos: Plano 
Individual e decoração da capa do 
Portefólio). 
- Avaliação Formativa (a realizar com 
observação  direta  e  contínua  dando 
feedback ao aluno do progresso das suas 
aprendizagens e da sua relação interpessoal 
(nos  trabalhos  de  grupo  mas  tb  nas 
dinâmicas  correntes  de  aula  (manter 
relações diversas e positivas com os outros 
em contextos de colaboração e interajuda): 
- Colaboração no trabalho (ex.: sendo 
pontual), colaboração no cumprimento de 
regras). 
- Registo da atividade em sala de aula (auto 
e/ou heteroavaliação permanente). 
- Realização e apresentação de trabalhos 
temáticos. 
- Registos de incidentes. 
- Trabalhos de casa (material a trazer de 
forma a concretizar uma tarefa). 
-Adquirir conhecimento de si próprio, 
desenvolvendo atitudes de autoestima e de 
autoconfiança: 
- Organização de espaço, material e 
instrumentos; 
- Higiene e segurança no trabalho 
- Tabela para todos os registos. 

50% RECURSOS E UTILIZAÇÕES TECNOLÓGICAS − manusear protótipos; 

modelos de construção e 

simulação; 

−     experienciar montagens experimentais; 

− criar maquetas: instalações, em 

articulação com atividades de 

observação, pesquisa, 

organização e planeamento; 

−     realizar textos relativos a funções 



 

  especificas; 
-      redigir memória descritiva, caderno 

de encargos, utilizar tecnologias de informação 
e comunicação. 

 

30% TECNOLOGIA E SOCIEDADE − identificar as variáveis 

dos fatores 

tecnológicos; 
 

- analisar criticamente a vida comunitária e 
social; 

− identificar profissões, setores de 

atividade e áreas tecnológicas; 

apresentar propostas tecnológicas, centradas 
em tópicos relevantes para o progresso social 
(por exemplo, o uso do solo, a qualidade do ar 
e da água, os impactos ambientais, o consumo, 

a exploração do espaço, outras). 

Aprovado na reunião de Conselho Pedagógico de: 
 

Representante de Grupo 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BENAVENTE 

GRUPO DISCIPLINAR 600 

      EDUCAÇÃO VISUAL DO 3º CICLO E DE GEOMETRIA DESCRITIVA A 

Representante de Grupo Professora Paula Pinto 

                                                                                                     CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 2020/21 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – EDUCAÇÃO VISUAL 3º CICLO 

7ºano/8ºano/9ºano 

Domínio Descritores Ponderação 

Apropriação e Reflexão Compreensão e aplicação de 

conhecimentos 

Uso de linguagem específica 

30% 

Interpretação e Comunicação Capacidade de observação 

Expressividade plástica 

Expressividade técnica 

40% 

Experimentação e Criação Criatividade e Originalidade 30% 
 

Avaliação Contínua Avaliação Formativa Avaliação Sumativa 

Educação Visual 

Trabalhos/Exercícios práticos em 

aula 

Fichas de Trabalho 

Avaliações práticas em aula 

Testes teórico-práticos 

 

PERFIL DO ALUNO NÍVEIS DE DESEMPENHO 

- Domínio da linguagem específica na comunicação dos 
conhecimentos compreendidos; 

- Capacidade de observação e de registo do que observa; 
- Capacidade de representação técnica segundo as normas; 

- O traço deverá revelar a combinação entre a expressividade 
plástica e o rigor técnico na execução; 

- Criatividade e originalidade nas soluções que encontra para os 
problemas enunciados. 

Fraco Nível 1 – 0% a 19% 

Insuficiente Nível 2 – 20% a 49% 

Razoável Nível 3 – 50% a 69% 

Bom Nível 4 – 70% a 89% 

Excelente Nível 5 – 90% a 100% 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE GDA – 10º E 11º ANOS 

Domínio Ponderação 

Organização Gráfica dos Dados 8% 

Processo de Resolução 60% 

Apresentação Gráfica da Solução 20% 

Observância das Convenções Gráficas Usuais Aplicáveis 6% 

Rigor de Execução e Qualidade Expressiva do Traço 6% 

 

Avaliação Contínua Avaliação Formativa Avaliação Sumativa 

Geometria Descritiva A 
Exercícios do manual/Exercícios de 

Exame 

Questões Aula 

Testes práticos 

 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BENAVENTE  
 

Departamento de EXPRESSÕES       Critérios de Avaliação de Ed. Musical       2.º Ciclo – 2020/2021 
 
 
 
 

Ponderação Domínios Perfil de Aprendizagem Específico/ Ponderação Instrumentos e 
Técnicas 

10% Experimentação 
e Criação 

 
Improvisar peças musicais, combinando e manipulando vários elementos da música (timbre, altura, dinâmica, ritmo, forma, 
texturas), utilizando múltiplos recursos (fontes sonoras convencionais e não convencionais, imagens, esculturas, textos, 
vídeos, gravações, etc.) e com técnicas e tecnologias gradualmente mais complexas. 
 
Compor peças musicais com diversos propósitos, combinando e manipulando vários elementos da música (timbre, altura, 
dinâmica, ritmo, forma, texturas), utilizando recursos diversos (voz, corpo, objetos sonoros, instrumentos musicais, 
tecnologias e software). 
 
Mobilizar aprendizagens de diferentes áreas do conhecimento para a construção do seu referencial criativo. 
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Observação direta: 
 
- Grelhas de registo de 
observação 
(performance 
instrumental) 
 
 
 
Observação indireta: 
 
- Avaliação formativa e 
sumativa, fichas de 
avaliação formativa e 
sumativa, fichas de 
trabalho e/ou trabalhos 
de pesquisa 

 
 

55% Interpretação e 
comunicação 

 
Cantar, a solo e em grupo, a uma e duas vozes, repertório variado com e sem acompanhamento instrumental evidenciando 
confiança e domínio básico da técnica vocal. 
 
Tocar diversos instrumentos, acústicos e eletrónicos, a solo e em grupo, repertório variado, controlando o tempo, o ritmo e a 
dinâmica, com progressiva destreza e confiança. 
 
Interpretar, através do movimento corporal, contextos musicais contrastantes. 
 
Mobilizar sequências de movimentos corporais em contextos musicais diferenciados. 
 
Publicar, na Internet, criações musicais (originais ou de outros), construindo, por exemplo, playlists, podcasts e blogs. 
 
Apresentar publicamente atividades artísticas em que se articula a música com outras áreas de conhecimento. 

 
 
~ 
 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BENAVENTE  
 

Departamento de EXPRESSÕES       Critérios de Avaliação de Ed. Musical       2.º Ciclo – 2020/2021 
 
 
 

Ponderação Domínios Perfil de Aprendizagem Específico/ Ponderação Instrumentos e 
Técnicas 

35% Apropriação e 
Reflexão 

 
Comparar caraterísticas, rítmicas, melódicas, harmónicas, dinâmicas, formais, timbricas e de textura em peças musicais de 
épocas, estilos e géneros musicais diversificados. 
 
Utilizar, com crescente domínio, vocabulário e simbologias para documentar, descrever e comparar diversas peças 
musicais. 
 
Investigar diferentes tipos de interpretações escutadas e observadas em espetáculos musicais (concertos, bailados, teatros 
musicais, óperas e outros), ao vivo ou gravados, de diferentes tradições e épocas utilizando vocabulário apropriado. 
 
Comparar criticamente estilos e géneros musicais, tendo em conta os enquadramentos socioculturais do passado e do 
presente. 
 
Relacionar a sua experiência musical com outras áreas do conhecimento, através de atividades diversificadas que integrem 
e potenciem a transversalidade do saber. 
 
Identificar criticamente a música, enquanto modo de conhecer e dar significado ao mundo, relacionando-a com o seu dia a 
dia, e os seus mundos pessoais e sociais. 
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Observação direta: 
 
- Grelhas de registo de 
observação 
(performance 
instrumental) 
 
 
 
Observação indireta: 
 
- Avaliação formativa e 
sumativa, fichas de 
avaliação formativa e 
sumativa, fichas de 
trabalho e/ou trabalhos 
de pesquisa 

 
 

 
 

*Área Transversal: Atitudes face à aprendizagem 

Domínios 

Experimentação e Criação - Planeamento e organização de tarefas 

Interpretação e Comunicação - Interação e colaboração com os outros 
- Organização dos materiais 

Apropriação e Reflexão - Entendimento e cumprimento de instruções 

 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BENAVENTE  
 

Departamento de EXPRESSÕES       Critérios de Avaliação de Ed. Musical       3.º Ciclo – 2020/2021 
 
 
 
 

Ponderação Domínios Perfil de Aprendizagem Específico/ Ponderação Instrumentos e 
Técnicas 

10% Experimentação 
e Criação 

 
Improvisar peças musicais, combinando e manipulando vários elementos da música (timbre, altura, dinâmica, ritmo, forma, 
texturas), utilizando múltiplos recursos (fontes sonoras convencionais e não convencionais, imagens, esculturas, textos, 
vídeos, gravações, etc.) e com técnicas e tecnologias gradualmente mais complexas. 
 
Compor peças musicais com diversos propósitos, combinando e manipulando vários elementos da música (timbre, altura, 
dinâmica, ritmo, forma, texturas), utilizando recursos diversos (voz, corpo, objetos sonoros, instrumentos musicais, 
tecnologias e software). 
 
Mobilizar aprendizagens de diferentes áreas do conhecimento para a construção do seu referencial criativo. 
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Observação direta: 
 
- Grelhas de registo de 
observação 
(performance 
instrumental) 
 
 
 
Observação indireta: 
 
- Avaliação formativa e 
sumativa, fichas de 
trabalho e/ou trabalhos 
de pesquisa 

 
 

55% Interpretação e 
comunicação 

 
Cantar, a solo e em grupo, a uma e duas vozes, repertório variado com e sem acompanhamento instrumental evidenciando 
confiança e domínio básico da técnica vocal. 
 
Tocar diversos instrumentos, acústicos e eletrónicos, a solo e em grupo, repertório variado, controlando o tempo, o ritmo e a 
dinâmica, com progressiva destreza e confiança. 
 
Interpretar, através do movimento corporal, contextos musicais contrastantes. 
 
Mobilizar sequências de movimentos corporais em contextos musicais diferenciados. 
 
Publicar, na Internet, criações musicais (originais ou de outros), construindo, por exemplo, playlists, podcasts e blogs. 
 
Apresentar publicamente atividades artísticas em que se articula a música com outras áreas de conhecimento. 

 
 
 
 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BENAVENTE  
 

Departamento de EXPRESSÕES       Critérios de Avaliação de Ed. Musical       3.º Ciclo – 2020/2021 
 
 
 

Ponderação Domínios Perfil de Aprendizagem Específico/ Ponderação Instrumentos e 
Técnicas 

35% Apropriação e 
Reflexão 

 
Comparar caraterísticas, rítmicas, melódicas, harmónicas, dinâmicas, formais, timbricas e de textura em peças musicais de 
épocas, estilos e géneros musicais diversificados. 
 
Utilizar, com crescente domínio, vocabulário e simbologias para documentar, descrever e comparar diversas peças 
musicais. 
 
Investigar diferentes tipos de interpretações escutadas e observadas em espetáculos musicais (concertos, bailados, teatros 
musicais, óperas e outros), ao vivo ou gravados, de diferentes tradições e épocas utilizando vocabulário apropriado. 
 
Comparar criticamente estilos e géneros musicais, tendo em conta os enquadramentos socioculturais do passado e do 
presente. 
 
Relacionar a sua experiência musical com outras áreas do conhecimento, através de atividades diversificadas que integrem 
e potenciem a transversalidade do saber. 
 
Identificar criticamente a música, enquanto modo de conhecer e dar significado ao mundo, relacionando-a com o seu dia a 
dia, e os seus mundos pessoais e sociais. 
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Observação direta: 
 
- Grelhas de registo de 
observação 
(performance 
instrumental) 
 
 
 
Observação indireta: 
 
- Avaliação formativa e 
sumativa, fichas de 
trabalho e/ou trabalhos 
de pesquisa 

 
 

 
 

*Área Transversal: Atitudes face à aprendizagem 

Domínios 

Experimentação e Criação - Planeamento e organização de tarefas 

Interpretação e Comunicação - Interação e colaboração com os outros 
- Organização dos materiais 

Apropriação e Reflexão - Entendimento e cumprimento de instruções 

 



Agrupamento de Escolas de Benavente                      Departamento de Expressões 

Critérios Específicos de Educação Física 

 

1 
 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS 
 

Departamento: Expressões Educação Física 2.º ciclo 5.º Ano 

 

Alunos com condições regulares de avaliação 

Alunos sem qualquer impedimento à realização prática da disciplina 

PONDERAÇÃO 
(100%) 

DOMÍNIO/ 
TEMAS 

PERFIL APZ ESPECÍFICAS / DESCRITORES  INSTRUMENTOS E TÉCNICAS 

75% 
ÁREA DAS ATIVIDADES 

FÍSICAS 
 

Participar em JOGOS, ajustando a iniciativa própria e as qualidades motoras na prestação às 
possibilidades oferecidas pela situação de jogo e ao seu objetivo, realizando habilidades 
básicas e ações técnico-táticas fundamentais, com oportunidade e correção de 
movimentos. 
O aluno desenvolve as aprendizagens essenciais com determinados níveis de desempenho 
(Introdutório, Ementar, Avançado) em matérias, de diferentes subáreas e de acordo com as 
regras de seleção, para cada ano de escolaridade.*1 
Ações (entre outras): 
- Técnico-táticas e regras; 
- Sequências/Coreografias; 
- Empenho/Respeito pelo outro/Colaboração e competição/Interação com os outros.  

- Grelha de observação para 
exercício critério e situação de 
jogo (avaliação 
formativa/sumativa); 
- Teste prático (avaliação 
formativa/sumativa); 
- Grelhas de observação direta 
(avaliação formativa/sumativa). 

15% 
ÁREA DA APTIDÃO 

FÍSICA 
 

O aluno desenvolve capacidades motoras evidenciando aptidão muscular e aptidão aeróbia, 
enquadradas na Zona Saudável de Aptidão Física da bateria de testes FITescola, para a sua 
idade e sexo. 
- Aptidão aeróbia; 
- Aptidão muscular; 
- Composição corporal. 

Bateria de testes FITescola® 
(avaliação formativa/sumativa) 

10% 
ÁREA DOS 

CONHECIMENTOS 
Identificar as capacidades físicas: resistência, força, velocidade, flexibilidade, agilidade e 
coordenação (geral), de acordo com as características do esforço realizado. 

Teste teórico e/ou trabalho 
escrito e/ou fichas de avaliação 
e/ou questionamento oral. 
(avaliação formativa/sumativa) 

*1 - De acordo com as referências para o sucesso e referências para o ensino e aprendizagem em Educação Física do Projeto Curricular de Educação Física. 



Agrupamento de Escolas de Benavente                      Departamento de Expressões 

Critérios Específicos de Educação Física 

 

2 
 

 

Alunos com condições alternativas de avaliação 

Alunos possuidores de atestado médico com prática limitada 

PONDERAÇÃO 
(100%) 

DOMÍNIO/ 
TEMAS 

PERFIL APZ ESPECÍFICAS/DESCRITORES  INSTRUMENTOS E TÉCNICAS 

55% 
ÁREA DAS 

ATIVIDADES FÍSICAS 
 

Participar em JOGOS, ajustando a iniciativa própria e as qualidades motoras na 
prestação às possibilidades oferecidas pela situação de jogo e ao seu objetivo, 
realizando habilidades básicas e ações técnico-táticas fundamentais, com oportunidade 
e correção de movimentos. 
O aluno desenvolve as aprendizagens essenciais com determinados níveis de 
desempenho (Introdutório, Ementar, Avançado) em matérias, de diferentes subáreas e 
de acordo com as regras de seleção, para cada ano de escolaridade.*1 
Ações (entre outras): 
- Técnico-táticas e regras; 
- Sequências/Coreografias; 
- Empenho/Respeito pelo outro/Colaboração e competição/Interação com os outros.  

- Grelha de observação para 
exercício critério e situação de jogo 
(avaliação formativa/sumativa); 
- Teste prático (avaliação 
formativa/sumativa); 
- Grelhas de observação direta 
(avaliação formativa/sumativa). 

10% 
ÁREA DA APTIDÃO 

FÍSICA 
 

O aluno desenvolve capacidades motoras evidenciando aptidão muscular e aptidão 
aeróbia, enquadradas na Zona Saudável de Aptidão Física da bateria de testes FITescola, 
para a sua idade e sexo. 
- Aptidão aeróbia; 
- Aptidão muscular; 
- Composição corporal. 

Bateria de testes FITescola® 
(avaliação formativa/sumativa) 

35% 
ÁREA DOS 

CONHECIMENTOS 
Identificar as capacidades físicas: resistência, força, velocidade, flexibilidade, agilidade e 
coordenação (geral), de acordo com as características do esforço realizado. 

Teste teórico e/ou trabalho escrito 
e/ou fichas de avaliação e/ou 
questionamento oral. (avaliação 
formativa/sumativa) 

*1 - De acordo com as referências para o sucesso e referências para o ensino e aprendizagem em Educação Física do Projeto Curricular de Educação Física. 

 

 



Agrupamento de Escolas de Benavente                      Departamento de Expressões 

Critérios Específicos de Educação Física 

 

3 
 

 

Alunos com condições alternativas de avaliação 

Alunos possuidores de atestado médico com prática impossibilitada 

PONDERAÇÃO 
(100%) 

DOMÍNIO/ 
TEMAS 

PERFIL APZ ESPECÍFICAS/DESCRITORES  INSTRUMENTOS E TÉCNICAS 

100% 
ÁREA DOS 

CONHECIMENTOS 

- Identificar as capacidades físicas: resistência, força, velocidade, flexibilidade, agilidade e 
coordenação (geral), de acordo com as características do esforço realizado; 

- Ter conhecimento dos principais fundamentos técnico-táticos das matérias abordadas; 
- Revelar empenho/respeito pelo outro/colaboração/Interação com os outros. 

Teste teórico e/ou trabalho escrito 
e/ou fichas de avaliação e/ou 
questionamento oral. (avaliação 
formativa/sumativa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agrupamento de Escolas de Benavente                      Departamento de Expressões 

Critérios Específicos de Educação Física 

 

1 
 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS 
 

Departamento: Expressões Educação Física 2.º ciclo 6.º Ano 

 

Alunos com condições regulares de avaliação 

Alunos sem qualquer impedimento à realização prática da disciplina 

PONDERAÇÃO 
(100%) 

DOMÍNIO/ 
TEMAS 

PERFIL APZ ESPECÍFICAS/DESCRITORES  INSTRUMENTOS E TÉCNICAS 

75% 
ÁREA DAS ATIVIDADES 

FÍSICAS 
 

O aluno desenvolve as aprendizagens essenciais com determinados níveis de desempenho 
(Introdutório, Ementar, Avançado) em matérias, de diferentes subáreas e de acordo com as 
regras de seleção, para cada ano de escolaridade.*1 
Ações (entre outras): 
- Técnico-táticas e regras; 
- Sequências/Coreografias; 
- Empenho/Respeito pelo outro/Colaboração e competição/Interação com os outros.  

- Grelha de observação para 
exercício critério e situação de 
jogo (avaliação 
formativa/sumativa); 
- Teste prático (avaliação 
formativa/sumativa); 
- Grelhas de observação direta 
(avaliação formativa/sumativa). 

15% 
ÁREA DA APTIDÃO 

FÍSICA 
 

O aluno desenvolve capacidades motoras evidenciando aptidão muscular e aptidão aeróbia, 
enquadradas na Zona Saudável de Aptidão Física da bateria de testes FITescola, para a sua 
idade e sexo. 
- Aptidão aeróbia; 
- Aptidão muscular; 
- Composição corporal. 

Bateria de testes FITescola® 
(avaliação formativa/sumativa) 

10% 
ÁREA DOS 

CONHECIMENTOS 

- Identificar as capacidades físicas: resistência, força, velocidade, flexibilidade, agilidade e 

coordenação (geral), de acordo com as características do esforço realizado. 

- Interpretar as principais adaptações do funcionamento do seu organismo durante a 

atividade física. 

Teste teórico e/ou trabalho 
escrito e/ou fichas de avaliação 
e/ou questionamento oral. 
(avaliação formativa/sumativa) 

*1 - De acordo com as referências para o sucesso e referências para o ensino e aprendizagem em Educação Física do Projeto Curricular de Educação Física. 

. 



Agrupamento de Escolas de Benavente                      Departamento de Expressões 

Critérios Específicos de Educação Física 

 

2 
 

 

Alunos com condições alternativas de avaliação 

Alunos possuidores de atestado médico com prática limitada 

PONDERAÇÃO 
(100%) 

DOMÍNIO/ 
TEMAS 

PERFIL APZ ESPECÍFICAS/DESCRITORES  INSTRUMENTOS E TÉCNICAS 

55% 
ÁREA DAS 

ATIVIDADES FÍSICAS 
 

O aluno desenvolve as aprendizagens essenciais com determinados níveis de 
desempenho (Introdutório, Ementar, Avançado) em matérias, de diferentes subáreas e 
de acordo com as regras de seleção, para cada ano de escolaridade.*1 
Ações (entre outras): 
- Técnico-táticas e regras; 
- Sequências/Coreografias; 
- Empenho/Respeito pelo outro/Colaboração e competição/Interação com os outros.  

- Grelha de observação para 
exercício critério e situação de jogo 
(avaliação formativa/sumativa); 
- Teste prático (avaliação 
formativa/sumativa); 
- Grelhas de observação direta 
(avaliação formativa/sumativa). 

10% 
ÁREA DA APTIDÃO 

FÍSICA 
 

O aluno desenvolve capacidades motoras evidenciando aptidão muscular e aptidão 
aeróbia, enquadradas na Zona Saudável de Aptidão Física da bateria de testes FITescola, 
para a sua idade e sexo. 
- Aptidão aeróbia; 
- Aptidão muscular; 
- Composição corporal. 

Bateria de testes FITescola® 
(avaliação formativa/sumativa) 

35% 
ÁREA DOS 

CONHECIMENTOS 

- Identificar as capacidades físicas: resistência, força, velocidade, flexibilidade, 

agilidade e coordenação (geral), de acordo com as características do esforço 

realizado. 

- Interpretar as principais adaptações do funcionamento do seu organismo durante a 

atividade física. 

Teste teórico e/ou trabalho escrito 
e/ou fichas de avaliação e/ou 
questionamento oral. (avaliação 
formativa/sumativa) 

*1 - De acordo com as referências para o sucesso e referências para o ensino e aprendizagem em Educação Física do Projeto Curricular de Educação Física. 
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Critérios Específicos de Educação Física 

 

3 
 

 

Alunos com condições alternativas de avaliação 

Alunos possuidores de atestado médico com prática impossibilitada 

PONDERAÇÃO 
(100%) 

DOMÍNIO/ 
TEMAS 

PERFIL APZ ESPECÍFICAS/DESCRITORES  INSTRUMENTOS E TÉCNICAS 

100% 
ÁREA DOS 

CONHECIMENTOS 

- Identificar as capacidades físicas: resistência, força, velocidade, flexibilidade, agilidade e 
coordenação (geral), de acordo com as características do esforço realizado; 

- Interpretar as principais adaptações do funcionamento do seu organismo durante a 
atividade física; 

- Ter conhecimento dos principais fundamentos técnico-táticos das matérias abordadas; 
- Revelar empenho/respeito pelo outro/colaboração/Interação com os outros. 

Teste teórico e/ou trabalho escrito 
e/ou fichas de avaliação e/ou 
questionamento oral. (avaliação 
formativa/sumativa) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agrupamento de Escolas de Benavente                      Departamento de Expressões 

Critérios Específicos de Educação Física 

 

1 
 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS 
 

Departamento: Expressões Educação Física 3.º ciclo 7.º Ano 

 

Alunos com condições regulares de avaliação 

Alunos sem qualquer impedimento à realização prática da disciplina 

PONDERAÇÃO 
(100%) 

DOMÍNIO/ 
TEMAS 

PERFIL APZ ESPECÍFICAS/DESCRITORES  INSTRUMENTOS E TÉCNICAS 

70% 
ÁREA DAS ATIVIDADES 

FÍSICAS 
 

O aluno desenvolve as aprendizagens essenciais com determinados níveis de desempenho 
(Introdutório, Ementar, Avançado) em matérias, de diferentes subáreas e de acordo com as 
regras de seleção, para cada ano de escolaridade.*1 
Ações (entre outras): 
- Técnico-táticas e regras; 
- Sequências/Coreografias; 
- Empenho/Respeito pelo outro/Colaboração e competição/Interação com os outros.  

- Grelha de observação para 
exercício critério e situação de 
jogo (avaliação 
formativa/sumativa); 
- Teste prático (avaliação 
formativa/sumativa); 
- Grelhas de observação direta 
(avaliação formativa/sumativa). 

20% 
ÁREA DA APTIDÃO 

FÍSICA 
 

O aluno desenvolve capacidades motoras evidenciando aptidão muscular e aptidão aeróbia, 
enquadradas na Zona Saudável de Aptidão Física da bateria de testes FITescola, para a sua 
idade e sexo. 
- Aptidão aeróbia; 
- Aptidão muscular; 
- Composição corporal. 

Bateria de testes FITescola® 
(avaliação formativa/sumativa) 

10% 
ÁREA DOS 

CONHECIMENTOS 

- Relacionar aptidão física e saúde e identificar os benefícios do exercício físico para a 

saúde. 

- Interpretar a dimensão sociocultural dos desportos na atualidade e ao longo dos tempos, 

nomeadamente os jogos olímpicos e paralímpicos. 

Teste teórico e/ou trabalho 
escrito e/ou fichas de avaliação 
e/ou questionamento oral. 
(avaliação formativa/sumativa) 

*1 - De acordo com as referências para o sucesso e referências para o ensino e aprendizagem em Educação Física do Projeto Curricular de Educação Física. 

 



Agrupamento de Escolas de Benavente                      Departamento de Expressões 

Critérios Específicos de Educação Física 

 

2 
 

Alunos com condições alternativas de avaliação 

Alunos possuidores de atestado médico com prática limitada 

PONDERAÇÃO 
(100%) 

DOMÍNIO/ 
TEMAS 

PERFIL APZ ESPECÍFICAS/DESCRITORES  INSTRUMENTOS E TÉCNICAS 

55% 
ÁREA DAS 

ATIVIDADES FÍSICAS 
 

O aluno desenvolve as aprendizagens essenciais com determinados níveis de 
desempenho (Introdutório, Ementar, Avançado) em matérias, de diferentes subáreas e 
de acordo com as regras de seleção, para cada ano de escolaridade.*1 
Ações (entre outras): 
- Técnico-táticas e regras; 
- Sequências/Coreografias; 
- Empenho/Respeito pelo outro/Colaboração e competição/Interação com os outros.  

- Grelha de observação para 
exercício critério e situação de jogo 
(avaliação formativa/sumativa); 
- Teste prático (avaliação 
formativa/sumativa); 
- Grelhas de observação direta 
(avaliação formativa/sumativa). 

10% 
ÁREA DA APTIDÃO 

FÍSICA 
 

O aluno desenvolve capacidades motoras evidenciando aptidão muscular e aptidão 
aeróbia, enquadradas na Zona Saudável de Aptidão Física da bateria de testes FITescola, 
para a sua idade e sexo. 
- Aptidão aeróbia; 
- Aptidão muscular; 
- Composição corporal. 

Bateria de testes FITescola® 
(avaliação formativa/sumativa) 

35% 
ÁREA DOS 

CONHECIMENTOS 

- Relacionar aptidão física e saúde e identificar os benefícios do exercício físico para a 

saúde; 

- Interpretar a dimensão sociocultural dos desportos na atualidade e ao longo dos 

tempos, nomeadamente os jogos olímpicos e paralímpicos. 

Teste teórico e/ou trabalho escrito 
e/ou fichas de avaliação e/ou 
questionamento oral. (avaliação 
formativa/sumativa) 

*1 - De acordo com as referências para o sucesso e referências para o ensino e aprendizagem em Educação Física do Projeto Curricular de Educação Física. 

. 
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Critérios Específicos de Educação Física 

 

3 
 

 

Alunos com condições alternativas de avaliação 

Alunos possuidores de atestado médico com prática impossibilitada 

PONDERAÇÃO 
(100%) 

DOMÍNIO/ 
TEMAS 

PERFIL APZ ESPECÍFICAS/DESCRITORES  INSTRUMENTOS E TÉCNICAS 

100% 
ÁREA DOS 

CONHECIMENTOS 

- Relacionar aptidão física e saúde e identificar os benefícios do exercício físico para a 

saúde; 

- Interpretar a dimensão sociocultural dos desportos na atualidade e ao longo dos tempos, 

nomeadamente os jogos olímpicos e paralímpicos; 

- Ter conhecimento dos principais fundamentos técnico-táticos das matérias abordadas; 

- Revelar empenho/respeito pelo outro/colaboração/Interação com os outros. 

Teste teórico e/ou trabalho escrito 
e/ou fichas de avaliação e/ou 
questionamento oral. (avaliação 
formativa/sumativa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agrupamento de Escolas de Benavente                      Departamento de Expressões 

Critérios Específicos de Educação Física 

 

1 
 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS 
 

Departamento: Expressões Educação Física 3.º ciclo 8.º Ano 

 

Alunos com condições regulares de avaliação 

Alunos sem qualquer impedimento à realização prática da disciplina 

PONDERAÇÃO 
(100%) 

DOMÍNIO/ 
TEMAS 

PERFIL APZ ESPECÍFICAS/DESCRITORES  INSTRUMENTOS E TÉCNICAS 

70% 
ÁREA DAS ATIVIDADES 

FÍSICAS 
 

O aluno desenvolve as aprendizagens essenciais com determinados níveis de desempenho 
(Introdutório, Ementar, Avançado) em matérias, de diferentes subáreas e de acordo com as 
regras de seleção, para cada ano de escolaridade.*1 
Ações (entre outras): 
- Técnico-táticas e regras; 
- Sequências/Coreografias; 
- Empenho/Respeito pelo outro/Colaboração e competição/Interação com os outros.  

- Grelha de observação para 
exercício critério e situação de 
jogo (avaliação 
formativa/sumativa); 
- Teste prático (avaliação 
formativa/sumativa); 
- Grelhas de observação direta 
(avaliação formativa/sumativa). 

20% 
ÁREA DA APTIDÃO 

FÍSICA 
 

O aluno desenvolve capacidades motoras evidenciando aptidão muscular e aptidão aeróbia, 
enquadradas na Zona Saudável de Aptidão Física da bateria de testes FITescola, para a sua 
idade e sexo. 
- Aptidão aeróbia; 
- Aptidão muscular; 
- Composição corporal. 

Bateria de testes FITescola® 
(avaliação formativa/sumativa) 

10% 
ÁREA DOS 

CONHECIMENTOS 

- Relacionar aptidão física e saúde e identificar os fatores associados a um estilo de vida 

saudável, nomeadamente o desenvolvimento das capacidades motoras. 

- Identificar e interpretar os valores olímpicos e paralímpicos, compreendendo a sua 

importância para a construção de uma sociedade moderna e inclusiva. 

Teste teórico e/ou trabalho 
escrito e/ou fichas de avaliação 
e/ou questionamento oral. 
(avaliação formativa/sumativa) 

*1 - De acordo com as referências para o sucesso e referências para o ensino e aprendizagem em Educação Física do Projeto Curricular de Educação Física. 

 



Agrupamento de Escolas de Benavente                      Departamento de Expressões 

Critérios Específicos de Educação Física 

 

2 
 

Alunos com condições alternativas de avaliação 

Alunos possuidores de atestado médico com prática limitada 

PONDERAÇÃO 
(100%) 

DOMÍNIO/ 
TEMAS 

PERFIL APZ ESPECÍFICAS/DESCRITORES  INSTRUMENTOS E TÉCNICAS 

55% 
ÁREA DAS 

ATIVIDADES FÍSICAS 
 

O aluno desenvolve as aprendizagens essenciais com determinados níveis de 
desempenho (Introdutório, Ementar, Avançado) em matérias, de diferentes subáreas e 
de acordo com as regras de seleção, para cada ano de escolaridade.*1 
Ações (entre outras): 
- Técnico-táticas e regras; 
- Sequências/Coreografias; 
- Empenho/Respeito pelo outro/Colaboração e competição/Interação com os outros.  

- Grelha de observação para 
exercício critério e situação de jogo 
(avaliação formativa/sumativa); 
- Teste prático (avaliação 
formativa/sumativa); 
- Grelhas de observação direta 
(avaliação formativa/sumativa). 

10% 
ÁREA DA APTIDÃO 

FÍSICA 
 

O aluno desenvolve capacidades motoras evidenciando aptidão muscular e aptidão 
aeróbia, enquadradas na Zona Saudável de Aptidão Física da bateria de testes FITescola, 
para a sua idade e sexo. 
- Aptidão aeróbia; 
- Aptidão muscular; 
- Composição corporal. 

Bateria de testes FITescola® 
(avaliação formativa/sumativa) 

35% 
ÁREA DOS 

CONHECIMENTOS 

- Relacionar aptidão física e saúde e identificar os fatores associados a um estilo de 

vida saudável, nomeadamente o desenvolvimento das capacidades motoras. 

- Identificar e interpretar os valores olímpicos e paralímpicos, compreendendo a sua 

importância para a construção de uma sociedade moderna e inclusiva. 

Teste teórico e/ou trabalho escrito 
e/ou fichas de avaliação e/ou 
questionamento oral. (avaliação 
formativa/sumativa) 

*1 - De acordo com as referências para o sucesso e referências para o ensino e aprendizagem em Educação Física do Projeto Curricular de Educação Física. 

. 
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Critérios Específicos de Educação Física 

 

3 
 

 

Alunos com condições alternativas de avaliação 

Alunos possuidores de atestado médico com prática impossibilitada 

PONDERAÇÃO 
(100%) 

DOMÍNIO/ 
TEMAS 

PERFIL APZ ESPECÍFICAS/DESCRITORES  INSTRUMENTOS E TÉCNICAS 

100% 
ÁREA DOS 

CONHECIMENTOS 

- Relacionar aptidão física e saúde e identificar os fatores associados a um estilo de vida 

saudável, nomeadamente o desenvolvimento das capacidades motoras. 

- Identificar e interpretar os valores olímpicos e paralímpicos, compreendendo a sua 

importância para a construção de uma sociedade moderna e inclusiva. 

- Ter conhecimento dos principais fundamentos técnico-táticos das matérias abordadas; 

- Revelar empenho/respeito pelo outro/colaboração/Interação com os outros. 

Teste teórico e/ou trabalho escrito 
e/ou fichas de avaliação e/ou 
questionamento oral. (avaliação 
formativa/sumativa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agrupamento de Escolas de Benavente                      Departamento de Expressões 

Critérios Específicos de Educação Física 

 

1 
 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS 
 

Departamento: Expressões Educação Física 3.º ciclo 9.º Ano 

 

Alunos com condições regulares de avaliação 

Alunos sem qualquer impedimento à realização prática da disciplina 

PONDERAÇÃO 
(100%) 

DOMÍNIO/ 
TEMAS 

PERFIL APZ ESPECÍFICAS/DESCRITORES  INSTRUMENTOS E TÉCNICAS 

70% 
ÁREA DAS ATIVIDADES 

FÍSICAS 
 

O aluno desenvolve as aprendizagens essenciais com determinados níveis de desempenho 
(Introdutório, Ementar, Avançado) em matérias, de diferentes subáreas e de acordo com as 
regras de seleção, para cada ano de escolaridade.*1 
Ações (entre outras): 
- Técnico-táticas e regras; 
- Sequências/Coreografias; 
- Empenho/Respeito pelo outro/Colaboração e competição/Interação com os outros.  

- Grelha de observação para 
exercício critério e situação de 
jogo (avaliação 
formativa/sumativa); 
- Teste prático (avaliação 
formativa/sumativa); 
- Grelhas de observação direta 
(avaliação formativa/sumativa). 

20% 
ÁREA DA APTIDÃO 

FÍSICA 
 

O aluno desenvolve capacidades motoras evidenciando aptidão muscular e aptidão aeróbia, 
enquadradas na Zona Saudável de Aptidão Física da bateria de testes FITescola, para a sua idade 
e sexo. 
- Aptidão aeróbia; 
- Aptidão muscular; 
- Composição corporal. 

Bateria de testes FITescola® 
(avaliação formativa/sumativa) 

10% 
ÁREA DOS 

CONHECIMENTOS 

- Relacionar aptidão física e saúde e identificar os fatores associados a um estilo de vida 

saudável, nomeadamente o desenvolvimento das capacidades motoras, a composição 

corporal, a alimentação, o repouso, a higiene, afetividade e a qualidade do meio ambiente; 

- Interpretar a dimensão sociocultural dos desportos e da atividade física na atualidade e ao 

longo dos tempos, identificando fenómenos associados a limitações e possibilidades de 

prática dos desportos e das atividades físicas, tais como: o sedentarismo e a evolução 

tecnológica, a poluição, o urbanismo e a industrialização, relacionando-os com a evolução 

das sociedades. 

Teste teórico e/ou trabalho 
escrito e/ou fichas de avaliação 
e/ou questionamento oral. 
(avaliação formativa/sumativa) 

*1 - De acordo com as referências para o sucesso e referências para o ensino e aprendizagem em Educação Física do Projeto Curricular de Educação Física. 
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Critérios Específicos de Educação Física 

 

2 
 

 

Alunos com condições alternativas de avaliação 

Alunos possuidores de atestado médico com prática limitada 

PONDERAÇÃO 
(100%) 

DOMÍNIO/ 
TEMAS 

PERFIL APZ ESPECÍFICAS/DESCRITORES  INSTRUMENTOS E TÉCNICAS 

55% 
ÁREA DAS 

ATIVIDADES FÍSICAS 
 

O aluno desenvolve as aprendizagens essenciais com determinados níveis de 
desempenho (Introdutório, Ementar, Avançado) em matérias, de diferentes subáreas e 
de acordo com as regras de seleção, para cada ano de escolaridade.*1 
Ações (entre outras): 
- Técnico-táticas e regras; 
- Sequências/Coreografias; 
- Empenho/Respeito pelo outro/Colaboração e competição/Interação com os outros.  

- Grelha de observação para exercício 
critério e situação de jogo (avaliação 
formativa/sumativa); 
- Teste prático (avaliação 
formativa/sumativa); 
- Grelhas de observação direta 
(avaliação formativa/sumativa). 

10% 
ÁREA DA APTIDÃO 

FÍSICA 
 

O aluno desenvolve capacidades motoras evidenciando aptidão muscular e aptidão 
aeróbia, enquadradas na Zona Saudável de Aptidão Física da bateria de testes FITescola, 
para a sua idade e sexo. 
- Aptidão aeróbia; 
- Aptidão muscular; 
- Composição corporal. 

Bateria de testes FITescola® 
(avaliação formativa/sumativa) 

35% 
ÁREA DOS 

CONHECIMENTOS 

- Relacionar aptidão física e saúde e identificar os fatores associados a um estilo de vida 

saudável, nomeadamente o desenvolvimento das capacidades motoras, a composição 

corporal, a alimentação, o repouso, a higiene, afetividade e a qualidade do meio 

ambiente; 

- Interpretar a dimensão sociocultural dos desportos e da atividade física na atualidade e 

ao longo dos tempos, identificando fenómenos associados a limitações e possibilidades 

de prática dos desportos e das atividades físicas, tais como: o sedentarismo e a evolução 

tecnológica, a poluição, o urbanismo e a industrialização, relacionando-os com a 

evolução das sociedades. 

Teste teórico e/ou trabalho escrito 
e/ou fichas de avaliação e/ou 
questionamento oral. (avaliação 
formativa/sumativa) 

*1 - De acordo com as referências para o sucesso e referências para o ensino e aprendizagem em Educação Física do Projeto Curricular de Educação Física. 

. 
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Critérios Específicos de Educação Física 
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Alunos com condições alternativas de avaliação 

Alunos possuidores de atestado médico com prática impossibilitada 

PONDERAÇÃO 
(100%) 

DOMÍNIO/ 
TEMAS 

PERFIL APZ ESPECÍFICAS/DESCRITORES  INSTRUMENTOS E TÉCNICAS 

100% 
ÁREA DOS 

CONHECIMENTOS 

- Relacionar aptidão física e saúde e identificar os fatores associados a um estilo de vida 

saudável, nomeadamente o desenvolvimento das capacidades motoras, a composição 

corporal, a alimentação, o repouso, a higiene, afetividade e a qualidade do meio ambiente; 

- Interpretar a dimensão sociocultural dos desportos e da atividade física na atualidade e ao 

longo dos tempos, identificando fenómenos associados a limitações e possibilidades de 

prática dos desportos e das atividades físicas, tais como: o sedentarismo e a evolução 

tecnológica, a poluição, o urbanismo e a industrialização, relacionando-os com a evolução 

das sociedades. 

- Ter conhecimento dos principais fundamentos técnico-táticos das matérias abordadas; 

- Revelar empenho/respeito pelo outro/colaboração/Interação com os outros. 

Teste teórico e/ou trabalho escrito 
e/ou fichas de avaliação e/ou 
questionamento oral. (avaliação 
formativa/sumativa) 
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CRITÉRIOS ESPECÍFICOS 
 

Departamento: Expressões Educação Física - Ensino Secundário 10.º Ano 

 

Alunos com condições regulares de avaliação 

Alunos sem qualquer impedimento à realização prática da disciplina 

PONDERAÇÃO 
(100%) 

DOMÍNIO/ 
TEMAS 

PERFIL APZ ESPECÍFICAS/DESCRITORES  INSTRUMENTOS E TÉCNICAS 

70% 
ÁREA DAS ATIVIDADES 

FÍSICAS 
 

O aluno desenvolve as aprendizagens essenciais com determinados níveis de desempenho 
(Introdutório, Ementar, Avançado) em matérias, de diferentes subáreas e de acordo com as 
regras de seleção, para cada ano de escolaridade.*1 
Ações (entre outras): 
- Técnico-táticas e regras; 
- Sequências/Coreografias; 
- Empenho/Respeito pelo outro/Colaboração e competição/Interação com os outros.  

- Grelha de observação para 
exercício critério e situação de 
jogo (avaliação 
formativa/sumativa); 
- Teste prático (avaliação 
formativa/sumativa); 
- Grelhas de observação direta 
(avaliação formativa/sumativa). 

20% 
ÁREA DA APTIDÃO 

FÍSICA 
 

O aluno desenvolve capacidades motoras evidenciando aptidão muscular e aptidão aeróbia, 
enquadradas na Zona Saudável de Aptidão Física da bateria de testes FITescola, para a sua idade 
e sexo. 
- Aptidão aeróbia; 
- Aptidão muscular; 
- Composição corporal. 

Bateria de testes FITescola® 
(avaliação formativa/sumativa) 

10% 
ÁREA DOS 

CONHECIMENTOS 

- Relacionar Aptidão Física e Saúde e identifica os fatores associados a um estilo de vida 

saudável, nomeadamente o desenvolvimento das capacidades motoras, a composição 

corporal, a alimentação, o repouso, a higiene, afetividade e a qualidade do meio ambiente; 

- Saber realizar a prestação de socorro a uma vítima de paragem cardiorrespiratória, no 

contexto das atividades físicas ou outro, e interpretá-la como uma ação essencial, reveladora 

de responsabilidade individual e coletiva: 

- Cumpre e explica a importância da cadeia de sobrevivência (ligar 112, reanimar, 

desfibrilhar, estabilizar); 

- Assegura as condições de segurança para o reanimador, vítima e terceiros; 

Teste teórico e/ou trabalho 
escrito e/ou fichas de avaliação 
e/ou questionamento oral. 
(avaliação formativa/sumativa) 
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- Realiza o exame primário da vítima, numa breve sucessão de ações, avaliando a sua 

reatividade, a permeabilização da via aérea e a ventilação;  

- Contacta os serviços de emergência (112) prestando a informação necessária 

(vítima, local, circunstâncias) de forma clara e eficiente;  

- Realiza as manobras de Suporte Básico de Vida e Desfibrilhação Automática Externa 

(SBVDAE), de acordo com o algoritmo atual, emanado pelo European Ressuscitation 

Council (ERC);  

- Reconhece uma obstrução grave e ligeira da via aérea, aplicando as medidas de 

socorro adequadas (encorajamento da tosse, remoção de qualquer obstrução visível, 

palmadas interescapulares, manobra de Heimlich). 

- Interpretar a dimensão sociocultural dos desportos e da atividade física na atualidade e ao 

longo dos tempos, identificando fenómenos associados a limitações e possibilidades de 

prática dos desportos e das atividades físicas, tais como: o sedentarismo e a evolução 

tecnológica, a poluição, o urbanismo e a industrialização, relacionando-os com a evolução 

das sociedades. 

*1 - De acordo com as referências para o sucesso e referências para o ensino e aprendizagem em Educação Física do Projeto Curricular de Educação Física. 
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Alunos com condições alternativas de avaliação 

Alunos possuidores de atestado médico com prática limitada 

PONDERAÇÃO 
(100%) 

DOMÍNIO/ 
TEMAS 

PERFIL APZ ESPECÍFICAS/DESCRITORES  INSTRUMENTOS E TÉCNICAS 

55% 
ÁREA DAS ATIVIDADES 

FÍSICAS 
 

O aluno desenvolve as aprendizagens essenciais com determinados níveis de desempenho 
(Introdutório, Ementar, Avançado) em matérias, de diferentes subáreas e de acordo com as 
regras de seleção, para cada ano de escolaridade.*1 
Ações (entre outras): 
- Técnico-táticas e regras; 
- Sequências/Coreografias; 
- Empenho/Respeito pelo outro/Colaboração e competição/Interação com os outros.  

- Grelha de observação para 
exercício critério e situação de 
jogo (avaliação 
formativa/sumativa); 
- Teste prático (avaliação 
formativa/sumativa); 
- Grelhas de observação direta 
(avaliação formativa/sumativa). 

10% 
ÁREA DA APTIDÃO 

FÍSICA 
 

O aluno desenvolve capacidades motoras evidenciando aptidão muscular e aptidão aeróbia, 
enquadradas na Zona Saudável de Aptidão Física da bateria de testes FITescola, para a sua idade 
e sexo. 
- Aptidão aeróbia; 
- Aptidão muscular; 
- Composição corporal. 

Bateria de testes FITescola® 
(avaliação formativa/sumativa) 

35% 
ÁREA DOS 

CONHECIMENTOS 

- Relacionar Aptidão Física e Saúde e identifica os fatores associados a um estilo de vida 

saudável, nomeadamente o desenvolvimento das capacidades motoras, a composição 

corporal, a alimentação, o repouso, a higiene, afetividade e a qualidade do meio ambiente; 

- Saber realizar a prestação de socorro a uma vítima de paragem cardiorrespiratória, no 

contexto das atividades físicas ou outro, e interpretá-la como uma ação essencial, reveladora 

de responsabilidade individual e coletiva: 

- Cumpre e explica a importância da cadeia de sobrevivência (ligar 112, reanimar, 

desfibrilhar, estabilizar); 

- Assegura as condições de segurança para o reanimador, vítima e terceiros; 

- Realiza o exame primário da vítima, numa breve sucessão de ações, avaliando a sua 

reatividade, a permeabilização da via aérea e a ventilação;  

- Contacta os serviços de emergência (112) prestando a informação necessária (vítima, 

local, circunstâncias) de forma clara e eficiente;  

- Realiza as manobras de Suporte Básico de Vida e Desfibrilhação Automática Externa 

Teste teórico e/ou trabalho 
escrito e/ou fichas de avaliação 
e/ou questionamento oral. 
(avaliação formativa/sumativa) 
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(SBVDAE), de acordo com o algoritmo atual, emanado pelo European Ressuscitation 

Council (ERC);  

- Reconhece uma obstrução grave e ligeira da via aérea, aplicando as medidas de socorro 

adequadas (encorajamento da tosse, remoção de qualquer obstrução visível, palmadas 

interescapulares, manobra de Heimlich). 

- Interpretar a dimensão sociocultural dos desportos e da atividade física na atualidade e ao 

longo dos tempos, identificando fenómenos associados a limitações e possibilidades de 

prática dos desportos e das atividades físicas, tais como: o sedentarismo e a evolução 

tecnológica, a poluição, o urbanismo e a industrialização, relacionando-os com a evolução 

das sociedades. 

*1 - De acordo com as referências para o sucesso e referências para o ensino e aprendizagem em Educação Física do Projeto Curricular de Educação Física. 

. 
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Alunos com condições alternativas de avaliação 

Alunos possuidores de atestado médico com prática impossibilitada 

PONDERAÇÃO 
(100%) 

DOMÍNIO/ 
TEMAS 

PERFIL APZ ESPECÍFICAS/DESCRITORES  INSTRUMENTOS E TÉCNICAS 

100% 
ÁREA DOS 

CONHECIMENTOS 

- Relacionar Aptidão Física e Saúde e identifica os fatores associados a um estilo de vida 

saudável, nomeadamente o desenvolvimento das capacidades motoras, a composição 

corporal, a alimentação, o repouso, a higiene, afetividade e a qualidade do meio ambiente; 

- Saber realizar a prestação de socorro a uma vítima de paragem cardiorrespiratória, no 

contexto das atividades físicas ou outro, e interpretá-la como uma ação essencial, reveladora 

de responsabilidade individual e coletiva: 

- Cumpre e explica a importância da cadeia de sobrevivência (ligar 112, reanimar, 

desfibrilhar, estabilizar); 

- Assegura as condições de segurança para o reanimador, vítima e terceiros; 

- Realiza o exame primário da vítima, numa breve sucessão de ações, avaliando a sua 

reatividade, a permeabilização da via aérea e a ventilação;  

- Contacta os serviços de emergência (112) prestando a informação necessária (vítima, 

local, circunstâncias) de forma clara e eficiente;  

- Realiza as manobras de Suporte Básico de Vida e Desfibrilhação Automática Externa 

(SBVDAE), de acordo com o algoritmo atual, emanado pelo European Ressuscitation 

Council (ERC);  

- Reconhece uma obstrução grave e ligeira da via aérea, aplicando as medidas de socorro 

adequadas (encorajamento da tosse, remoção de qualquer obstrução visível, palmadas 

interescapulares, manobra de Heimlich). 

- Interpretar a dimensão sociocultural dos desportos e da atividade física na atualidade e ao 

longo dos tempos, identificando fenómenos associados a limitações e possibilidades de 

prática dos desportos e das atividades físicas, tais como: o sedentarismo e a evolução 

tecnológica, a poluição, o urbanismo e a industrialização, relacionando-os com a evolução 

das sociedades.  

- Ter conhecimento dos principais fundamentos técnico-táticos das matérias abordadas; 

- Revelar empenho/respeito pelo outro/colaboração/Interação com os outros. 

Teste teórico e/ou trabalho escrito 
e/ou fichas de avaliação e/ou 
questionamento oral. (avaliação 
formativa/sumativa) 
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CRITÉRIOS ESPECÍFICOS 
 

Departamento: Expressões Educação Física - Ensino Secundário 11.º Ano 

 

Alunos com condições regulares de avaliação 

Alunos sem qualquer impedimento à realização prática da disciplina 

PONDERAÇÃO 
(100%) 

DOMÍNIO/ 
TEMAS 

PERFIL APZ ESPECÍFICAS/DESCRITORES  INSTRUMENTOS E TÉCNICAS 

70% 
ÁREA DAS ATIVIDADES 

FÍSICAS 
 

O aluno desenvolve as aprendizagens essenciais com determinados níveis de desempenho 
(Introdutório, Ementar, Avançado) em matérias, de diferentes subáreas e de acordo com as 
regras de seleção, para cada ano de escolaridade.*1 
Ações (entre outras): 
- Técnico-táticas e regras; 
- Sequências/Coreografias; 
- Empenho/Respeito pelo outro/Colaboração e competição/Interação com os outros.  

- Grelha de observação para 
exercício critério e situação de 
jogo (avaliação 
formativa/sumativa); 
- Teste prático (avaliação 
formativa/sumativa); 
- Grelhas de observação direta 
(avaliação formativa/sumativa). 

20% 
ÁREA DA APTIDÃO 

FÍSICA 
 

O aluno desenvolve capacidades motoras evidenciando aptidão muscular e aptidão aeróbia, 
enquadradas na Zona Saudável de Aptidão Física da bateria de testes FITescola, para a sua idade 
e sexo. 
- Aptidão aeróbia; 
- Aptidão muscular; 
- Composição corporal. 

Bateria de testes FITescola® 
(avaliação formativa/sumativa) 

10% 
ÁREA DOS 

CONHECIMENTOS 

- Conhecer os métodos e meios de treino mais adequados ao desenvolvimento ou manutenção 
das diversas capacidades motoras. 

-  Conhecer e interpreta fatores de saúde e risco associados à prática das atividades físicas 
utilizando esse conhecimento de modo a garantir a realização de atividade física em 
segurança, nomeadamente: 
- Dopagem e riscos de vida e/ou saúde; 

- Doenças e lesões; 

- Condições materiais, de equipamentos e de orientação do treino. 

Teste teórico e/ou trabalho 
escrito e/ou fichas de avaliação 
e/ou questionamento oral. 
(avaliação formativa/sumativa) 

*1 - De acordo com as referências para o sucesso e referências para o ensino e aprendizagem em Educação Física do Projeto Curricular de Educação Física. 
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Alunos com condições alternativas de avaliação 

Alunos possuidores de atestado médico com prática limitada 

PONDERAÇÃO 
(100%) 

DOMÍNIO/ 
TEMAS 

PERFIL APZ ESPECÍFICAS/DESCRITORES  INSTRUMENTOS E TÉCNICAS 

55% 
ÁREA DAS ATIVIDADES 

FÍSICAS 
 

O aluno desenvolve as aprendizagens essenciais com determinados níveis de desempenho 
(Introdutório, Ementar, Avançado) em matérias, de diferentes subáreas e de acordo com as 
regras de seleção, para cada ano de escolaridade.*1 
Ações (entre outras): 
- Técnico-táticas e regras; 
- Sequências/Coreografias; 
- Empenho/Respeito pelo outro/Colaboração e competição/Interação com os outros.  

- Grelha de observação para 
exercício critério e situação de 
jogo (avaliação 
formativa/sumativa); 
- Teste prático (avaliação 
formativa/sumativa); 
- Grelhas de observação direta 
(avaliação formativa/sumativa). 

10% 
ÁREA DA APTIDÃO 

FÍSICA 
 

O aluno desenvolve capacidades motoras evidenciando aptidão muscular e aptidão aeróbia, 
enquadradas na Zona Saudável de Aptidão Física da bateria de testes FITescola, para a sua idade 
e sexo. 
- Aptidão aeróbia; 
- Aptidão muscular; 
- Composição corporal. 

Bateria de testes FITescola® 
(avaliação formativa/sumativa) 

35% 
ÁREA DOS 

CONHECIMENTOS 

- Conhecer os métodos e meios de treino mais adequados ao desenvolvimento ou manutenção 
das diversas capacidades motoras. 

-  Conhecer e interpreta fatores de saúde e risco associados à prática das atividades físicas 
utilizando esse conhecimento de modo a garantir a realização de atividade física em 
segurança, nomeadamente: 
- Dopagem e riscos de vida e/ou saúde; 

- Doenças e lesões; 

- Condições materiais, de equipamentos e de orientação do treino. 

Teste teórico e/ou trabalho 
escrito e/ou fichas de avaliação 
e/ou questionamento oral. 
(avaliação formativa/sumativa) 

*1 - De acordo com as referências para o sucesso e referências para o ensino e aprendizagem em Educação Física do Projeto Curricular de Educação Física. 

. 
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Alunos com condições alternativas de avaliação 

Alunos possuidores de atestado médico com prática impossibilitada 

PONDERAÇÃO 
(100%) 

DOMÍNIO/ 
TEMAS 

PERFIL APZ ESPECÍFICAS/DESCRITORES  INSTRUMENTOS E TÉCNICAS 

100% 
ÁREA DOS 

CONHECIMENTOS 

- Conhecer os métodos e meios de treino mais adequados ao desenvolvimento ou manutenção 
das diversas capacidades motoras. 

-  Conhecer e interpreta fatores de saúde e risco associados à prática das atividades físicas 
utilizando esse conhecimento de modo a garantir a realização de atividade física em 
segurança, nomeadamente: 
- Dopagem e riscos de vida e/ou saúde; 

- Doenças e lesões; 

- Condições materiais, de equipamentos e de orientação do treino. 

- Ter conhecimento dos principais fundamentos técnico-táticos das matérias abordadas; 

- Revelar empenho/respeito pelo outro/colaboração/Interação com os outros. 

Teste teórico e/ou trabalho escrito 
e/ou fichas de avaliação e/ou 
questionamento oral. (avaliação 
formativa/sumativa) 
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CRITÉRIOS ESPECÍFICOS 
Departamento: Expressões Educação Física - Ensino Secundário 12.º Ano 

 

Alunos com condições regulares de avaliação 

Alunos sem qualquer impedimento à realização prática da disciplina 

PONDERAÇÃO 
(100%) 

DOMÍNIO/ 
TEMAS 

PERFIL APZ ESPECÍFICAS/DESCRITORES  INSTRUMENTOS E TÉCNICAS 

70% 
ÁREA DAS ATIVIDADES 

FÍSICAS 
 

O aluno desenvolve as aprendizagens essenciais com determinados níveis de desempenho 
(Introdutório, Ementar, Avançado) em matérias, de diferentes subáreas e de acordo com as 
regras de seleção, para cada ano de escolaridade.*1 
Ações (entre outras): 
- Técnico-táticas e regras; 
- Sequências/Coreografias; 
- Empenho/Respeito pelo outro/Colaboração e competição/Interação com os outros.  

- Grelha de observação para 
exercício critério e situação de 
jogo (avaliação 
formativa/sumativa); 
- Teste prático (avaliação 
formativa/sumativa); 
- Grelhas de observação direta 
(avaliação formativa/sumativa). 

20% 
ÁREA DA APTIDÃO 

FÍSICA 
 

O aluno desenvolve capacidades motoras evidenciando aptidão muscular e aptidão aeróbia, 
enquadradas na Zona Saudável de Aptidão Física da bateria de testes FITescola, para a sua idade 
e sexo. 
- Aptidão aeróbia; 
- Aptidão muscular; 
- Composição corporal. 

Bateria de testes FITescola® 
(avaliação formativa/sumativa) 

10% 
ÁREA DOS 

CONHECIMENTOS 

- Conhecer e utiliza os métodos e meios de treino mais adequados ao desenvolvimento ou 

manutenção das diversas capacidades motoras, de acordo com a sua aptidão atual e o estilo 

de vida, cuidando o doseamento da intensidade e duração do esforço, respeitando em todas 

as situações os princípios básicos do treino; 

- Analisa criticamente aspetos gerais da ética na participação nas AFD, relacionando os 

interesses sociais, económicos, políticos e outros com algumas das suas “perversões”, 

nomeadamente: 

- Especialização precoce e exclusão ou abandono precoces; 

- Violência (dos espectadores e dos atletas) vs espírito desportivo; 

- Corrupção vs verdade desportiva 

Teste teórico e/ou trabalho 
escrito e/ou fichas de avaliação 
e/ou questionamento oral. 
(avaliação formativa/sumativa) 

*1 - De acordo com as referências para o sucesso e referências para o ensino e aprendizagem em Educação Física do Projeto Curricular de Educação Física. 
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Alunos com condições alternativas de avaliação 

Alunos possuidores de atestado médico com prática limitada 

PONDERAÇÃO 
(100%) 

DOMÍNIO/ 
TEMAS 

PERFIL APZ ESPECÍFICAS/DESCRITORES  INSTRUMENTOS E TÉCNICAS 

55% 
ÁREA DAS ATIVIDADES 

FÍSICAS 
 

O aluno desenvolve as aprendizagens essenciais com determinados níveis de desempenho 
(Introdutório, Ementar, Avançado) em matérias, de diferentes subáreas e de acordo com as 
regras de seleção, para cada ano de escolaridade.*1 
Ações (entre outras): 
- Técnico-táticas e regras; 
- Sequências/Coreografias; 
- Empenho/Respeito pelo outro/Colaboração e competição/Interação com os outros.  

- Grelha de observação para 
exercício critério e situação de 
jogo (avaliação 
formativa/sumativa); 
- Teste prático (avaliação 
formativa/sumativa); 
- Grelhas de observação direta 
(avaliação formativa/sumativa). 

10% 
ÁREA DA APTIDÃO 

FÍSICA 
 

O aluno desenvolve capacidades motoras evidenciando aptidão muscular e aptidão aeróbia, 
enquadradas na Zona Saudável de Aptidão Física da bateria de testes FITescola, para a sua idade 
e sexo. 
- Aptidão aeróbia; 
- Aptidão muscular; 
- Composição corporal. 

Bateria de testes FITescola® 
(avaliação formativa/sumativa) 

35% 
ÁREA DOS 

CONHECIMENTOS 

- Conhecer e utiliza os métodos e meios de treino mais adequados ao desenvolvimento ou 

manutenção das diversas capacidades motoras, de acordo com a sua aptidão atual e o estilo 

de vida, cuidando o doseamento da intensidade e duração do esforço, respeitando em todas 

as situações os princípios básicos do treino; 

- Analisa criticamente aspetos gerais da ética na participação nas AFD, relacionando os 

interesses sociais, económicos, políticos e outros com algumas das suas “perversões”, 

nomeadamente: 

- Especialização precoce e exclusão ou abandono precoces; 

- Violência (dos espectadores e dos atletas) vs espírito desportivo; 

- Corrupção vs verdade desportiva 

Teste teórico e/ou trabalho 
escrito e/ou fichas de avaliação 
e/ou questionamento oral. 
(avaliação formativa/sumativa) 

*1 - De acordo com as referências para o sucesso e referências para o ensino e aprendizagem em Educação Física do Projeto Curricular de Educação Física. 

. 
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Alunos com condições alternativas de avaliação 

Alunos possuidores de atestado médico com prática impossibilitada 

PONDERAÇÃO 
(100%) 

DOMÍNIO/ 
TEMAS 

PERFIL APZ ESPECÍFICAS/DESCRITORES  INSTRUMENTOS E TÉCNICAS 

100% 
ÁREA DOS 

CONHECIMENTOS 

- Conhecer e utiliza os métodos e meios de treino mais adequados ao desenvolvimento ou 

manutenção das diversas capacidades motoras, de acordo com a sua aptidão atual e o estilo 

de vida, cuidando o doseamento da intensidade e duração do esforço, respeitando em todas 

as situações os princípios básicos do treino; 

- Analisa criticamente aspetos gerais da ética na participação nas AFD, relacionando os 

interesses sociais, económicos, políticos e outros com algumas das suas “perversões”, 

nomeadamente: 

- Especialização precoce e exclusão ou abandono precoces; 

- Violência (dos espectadores e dos atletas) vs espírito desportivo; 

- Corrupção vs verdade desportiva 

- Ter conhecimento dos principais fundamentos técnico-táticos das matérias abordadas; 

- Revelar empenho/respeito pelo outro/colaboração/Interação com os outros. 

Teste teórico e/ou trabalho escrito 
e/ou fichas de avaliação e/ou 
questionamento oral. (avaliação 
formativa/sumativa) 
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1. ESPECIFICAÇÃO DOS CONTEÚDOS  

Os conteúdos de cada uma das matérias encontram-se especificados em três níveis:  

 

Parte do Introdutório, onde se incluem parte das habilidades, técnicas e conhecimentos que 

representam a aptidão específica ou preparação base (“parte dos fundamentos”);  

Introdutório, onde se incluem as todas as habilidades, técnicas e conhecimentos que 

representam a aptidão específica ou preparação base (“fundamentos”);  

 

Elementar, nível em que se discriminam os conteúdos que representam o domínio (“mestria”) 

da matéria nos seus elementos principais e já com caráter mais formal, relativamente aos 

modelos de prática e organização da atividade referente.  

 

2.  COMPETÊNCIAS/ OBJETIVOS  

 

Para cada matéria e nível de especificação foram definidas, no PCADEF, 

competências/objetivos, tendo como referência o PNEF. O grau de sucesso do aluno em cada 

matéria e no seu conjunto, corresponde ao nível na interpretação prática dessas 

competências, apreciadas numa escala qualitativa e/ou quantitativa.  

As competências são avaliadas segundo graus de consecução e níveis de eficiência, eficácia e 

consistência, tendo como referência indicadores de evidência gerais e específicos. 

 

GRAU DE CONSECUÇÃO INDICADORES DE EVIDÊNCIA GERAIS 

REALIAZAÇÃO FREQUÊNCIA 
QUALIDADE DE 

EXECUÇÃO 

• Nível de aplicação dos conhecimentos 
adquiridos; 

• Grau de oportunidade, 
intencionalidade, pertinência, 
adaptabilidade e correção na 
execução das situações de jogo 
(individuais e/ou coletivas); 

• Grau de execução, correção técnica e 
expressão na realização das destrezas 
da Ginástica; 

• Grau de execução e de expressividade 
na realização das coreografias de 
Dança; 

• Grau de execução dos saltos, corridas 
e lançamentos do Atletismo, de 
acordo com as exigências técnicas e 
regulamentares da modalidade; 

• Nível de aplicação das técnicas 
específicas das Atividades de 
Exploração da Natureza. 

NÃO REALIZA 
Nunca (N) 

Muito 

Insuficiente (MI) 

Raramente (R) Insuficiente (I) 

REALIZA 

Algumas Vezes (AV) 

Suficiente (S) 

Frequentemente 

(F) 
Boa (B) 

Sistematicamente 

(S) 
Muito Boa (MB) 
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3. MODOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO  

 

Os modos e instrumentos de avaliação e respetivos indicadores de evidência, destinados a 

avaliar as competências específicas de cada matéria, constam do PCADEF, sendo, 

preferencialmente, utilizados na avaliação diagnóstica, formativa e sumativa. 

 

4. REFERÊNCIA PARA O SUCESSO POR MATÉRIA/MÓDULO  

 

O Programa Nacional aponta como referência para o sucesso a concretização do nível 

Introdução ou do nível Elementar ao longo do percurso avaliativo do aluno. Face ao exposto, 

foi efetuado um ajustamento para a globalidade da escala de classificação, considerando os 

diferentes níveis de especificação das matérias e graus de consecução: 

 

 

 

5.  MÓDULO DE APTIDÃO FÍSICA E REFERÊNCIAS PARA O SUCESSO 

Na área da Aptidão Física, mantendo como referências os objetivos gerais de ciclo e também o 

programa FitEscola, optou-se por definir como essencial o trabalho de elevação e/ou 

manutenção de todas as capacidades que permitam ao aluno ter aptidão aeróbia e aptidão 

muscular em valores inscritos na Zona Saudável da Aptidão Física (ZSAF).  

 

O trabalho da aptidão física deve estruturar-se em torno da periodização do treino/elevação das 

capacidades motoras e, sempre que possível, constituirá uma componente da atividade 

formativa em todas as aulas. As preocupações metodológicas, ao nível do desenvolvimento das 

capacidades motoras, deverão seguir os mesmos princípios pedagógicos das restantes áreas. 

 

O nível de desenvolvimento das capacidades motoras, resultado da avaliação diagnóstica e 

formativa, deve permitir ao professor propor situações de treino visando o desenvolvimento das 

capacidades motoras em que os alunos apresentam níveis fracos, ou visando treinar as 

capacidades determinantes para aprendizagem numa próxima etapa de trabalho ou ainda 

recuperar níveis de aptidão física aceitáveis após períodos de interrupção letiva. 



ENSINO PROFISSIONAL – PLANO PLURIANUAL 

No processo de avaliação formativa, os valores inscritos na “Zona Saudável de Aptidão Física” 

para cada capacidade motora, devem ser considerados como uma referência fundamental. 

A intencionalidade do desenvolvimento da aptidão física condicionará a seleção das situações 

de aprendizagem, a forma como se organizam as situações e se estrutura cada uma, e o 

conjunto das aulas de EF. 

 

A avaliação da condição física dos alunos será feita mediante um conjunto de provas, 

aplicando-se para este efeito a bateria de testes FitEscola. 

 

Esta bateria define o Protocolo de Testes de Aptidão Física a adotar para o 2º/3º e ensino 

secundário e que pode ser consultado em documento à parte (ver anexo Protocolo de 

Avaliação de Educação Física) 

 

 

5. 1. Testes de Aptidão Física 

 

O programa do FitEscola avalia três componentes da aptidão física consideradas importantes 

pela sua estreita relação com a saúde em geral e com o bom funcionamento do organismo. As 

três componentes são a aptidão aeróbia, a composição corporal e a aptidão muscular (força e 

resistência muscular e a flexibilidade). Cada dimensão de Aptidão Física está relacionada com a 

saúde geral em crianças e adultos.  

 

A Aptidão Aeróbia está relacionada com a redução do risco de doença cardíaca, diabetes e 

acidentes cardiovasculares. 

 

 A Força e a Flexibilidade são importantes na redução do risco de osteoporose e no aumento 

da capacidade funcional. 

 

Dos vários testes disponíveis por este programa o GEF optou pelos seguintes: 

 

COMPOSIÇÃO CORPORAL 

• Índice da Massa Corporal 

• Massa Gorda 

 

APTIDÃO AERÓBIA  

• Resistência Aeróbia – Teste Vaivém 

 

APTIDÃO MUSCULAR 

• Força Média – Teste dos Abdominais 

• Força Superior – Teste das Extensões de Braços 

• Força Inferior – Impulsão Horizontal 

 

FLEXIBILIDADE 

• Flexibilidade Inferior – Teste Senta e Alcança 

 



ENSINO PROFISSIONAL – PLANO PLURIANUAL 

Peso relativo dos diferentes testes na classificação total no domínio da Aptidão 

Física 

% 

1 Vaivém 40% 

2 Força média (abdominais) 15% 

3 Força Superior (Flexões/extensões de braços) 15% 

4 Senta e alcança 15% 

5 Impulsão horizontal 15% 

5 Testes 100% 

 

Nota: O GEF definiu que os testes de composição corporal não entram para a avaliação 

sumativa. 

 

6. ATIVIDADES FÍSICAS/CONTEXTOS E SAÚDE  

 

A classificação a atribuir em cada módulo das Atividades Físicas / Contextos e Saúde resulta da 

realização de um trabalho, teste ou questionamento com ponderação de 70% da classificação  

e desenvolvimento e autonomia com ponderação de 30% da classificação, subordinado a 

temáticas especificados na parte II do programa, relativas ao desenvolvimento da condição 

física e aos contextos onde se realizam as atividades físicas e desportivas.  

As normas de elaboração do trabalho encontram-se definidas em documento próprio, o qual 

será divulgado aos alunos. 

7. DOMÍNIOS DESENVOLVIMENTO PESSOAL E AUTONOMIA E RELACIONAMENTO 

INTERPESSOAL 

O aluno é avaliado de acordo com os seguintes indicadores gerais, considerando cada um dos 

módulos que integram o currículo:  

 

DESENVOLVIMENTO PESSOAL AUTONOMIA E RELACIONAMENTO 
INTERPESSOAL 

É assíduo.  
Cumpre os horários.  
Traz o material necessário para a aula.  
É responsável.  
É autónomo.  
Assume um comportamento adequado às 
diferentes situações criadas na aula.  
Colabora na organização e gestão dos 
materiais.  
Revela empenhamento no trabalho.  
Esforça-se por superar as dificuldades e em 
evoluir. 

• Coopera com os colegas e com o grupo.  
• Tem espírito desportivo.  
• Cumpre as regras de segurança definidas na 
aula.  
• Reconhece a importância de um clima de 
aula que favoreça a aprendizagem e o 
relacionamento interpessoal.  
• Respeita os prazos definidos para 
entrega/apresentação dos trabalhos.  
• Participa em atividades desportivas do 
Projeto Curricular de Educação Física. 
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Avaliação Nas situações de aprendizagem e de avaliação, o aluno 

Fraco 

- revela fraca participação e desinteresse pelas atividades e dinâmica 
da aula;  
- integra-se com dificuldade e não coopera com os companheiros;  
- não se esforça em melhorar o seu nível de desempenho;  
- demonstra muita dificuldade em adequar a conduta às diferentes 
situações de aprendizagem. 

Não Satisfaz 

- revela deficiente participação e interesse pelas atividades e dinâmica 
da aula;  
- integra-se mas tem dificuldade em cooperar com os colegas;  
- esforça-se pouco para melhorar o seu nível de desempenho;  
- demonstra dificuldade em adequar a conduta às diferentes situações 
de aprendizagem. 

Satisfaz 

- revela interesse e participa nas atividades e dinâmica da aula;  
- integra-se e coopera com os colegas;  
- esforça-se para melhorar o seu nível de desempenho;  
- adequa, na generalidade, a sua conduta às diferentes situações de 
aprendizagem e revela espírito desportivo. 

Satisfaz Bem 

- revela bastante interesse e participa nas atividades, contribuindo 
para uma dinâmica da aula potenciadora de ambientes de 
aprendizagem;  
- integra-se, coopera e estimula a participação no grupo;  
- investe na melhoria do seu nível de desempenho;  
- adequa com interesse e entusiasmo, a sua conduta às diferentes 
situações de aprendizagem, revelando espírito desportivo. 

Satisfaz Muito Bem 

- revela empenhamento em todas as situações de trabalho na aula;  
- integra-se, colabora e estimula a participação no grupo;  
- investe na melhoria do seu nível de desempenho com espírito crítico 
e contribui para a melhoria de desempenho dos colegas;  
- adequa com interesse e entusiasmo, a sua conduta a todas as 
situações de aprendizagem, favorecendo o clima de aula. 

 

 

 

7. ALUNOS COM PRÁTICA IMPOSSIBILITADA E PRÁTICA IMPOSSIBILITADA 

 

No caso de os alunos apresentarem atestado médico está prevista a adequação do sistema de 

avaliação, não desvirtuando contudo a estrutura da própria disciplina. Para tal, será definido 

um Plano Individual de Educação Física (PIEF), prevendo as condições de aprendizagem e de 

avaliação do aluno, estruturado de acordo com as suas limitações e capacidades individuais, 

bem como a duração do Atestado Médico. Este documento será dado a conhecer ao aluno, ao 

encarregado de educação e ao diretor de turma. 
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Módulos a desenvolver nos Cursos Profissionais  

1
º 

an
o

 

M
ó

d
u

lo
s/

 N
ív

el
 d

e 
co

n
cr

et
iz

aç
ão

. 

JDC I 

Módulo 1 

Nível Int. 

1ª matéria 

GIN I 

Módulo 4 

Solo: Nív Int. 

1 Ap: Nív Int 

ATL/RAQ/ 

PAT I 

Módulo 7 

Nível Int. 

 

DAN I 

Módulo 10 

Uma dança 
Nível Int. 

Act. Fis. / Cont. 
Saúde I 

 
Módulo 13 

Objetivos  1, 2, 
3 específicados 
na parte II do  

programa 

 

2
º 

an
o

 

JDC II 

Módulo 2 

Nível Int 

2ª matéria 

GIN II 

Módulo 5 

Solo: Nív Elem 

2º Ap: Nív Int 

ATL/RAQ/ 

PAT II 

Módulo 8 

Nív Int.2ª mat 

DAN II 

Módulo 11 

2ª dança 

Nível Int. 

Act. Fis. / Cont. 
Saúde II 

 
Módulo 14 

Objetivos  4 e 5 
específicados 
na parte II do  

programa 

 

3
º 

an
o

 

JDC III 

Módulo 3 

Nível Elem. 

Qualquer mat. 

GIN III 

Módulo 6 

Acrobática 

Nível Int. 

AT EXP NAT 

Módulo 9 

Nível Int. 

DAN III 

Módulo 12 

Qq dança 

Nível Elem. 

Act. Fis. / Cont. 
Saúde III 

 
Módulo 15 

Objetivos 6 e 7 
específicados 
na parte II do 

programa 

APTIDÃO 

FÍSICA 

(16) 

5 testes 
por ano 
DZSAF 



   CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ENSINO PROFISSIONAL  ANO LETIVO 2020/ 2021 

Domínios Subdomínios 
Áreas de 

competência do 
perfil do aluno 

Descritores 
Pondera

ção 
Instrumentos de 

Avaliação 

Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 

Responsabilidade 
 

F, J, G Faz-se acompanhar do material necessário 

30% 

Grelhas de 
observação ou 

- Testes escritos ou 
- Testes de condição 

física ou 
- Testes de avaliação 

do desempenho 
psicomotor ou 
- Teste orais ou 
- Trabalhos de 

pesquisa, em grupo 
ou individuais ou 

- Relatórios e textos 
produzidos. 

F É pontual 

J Realiza as tarefas propostas 

F, G Revela hábitos de higiene 

Empenho 
 

F É participativo 

Autonomia 
 

F, C 
Revela espírito de iniciativa e interesse pela 

concretização de tarefas 

Relacionamento Interpessoal 
Cooperação 

 

E, F Respeita os outros 

Consciência e domínio do 
corpo 

E, F 
Demonstra capacidade para trabalhar em 

equipa 

70% 

Sensibilidade estética e 
artística 

Atividades físicas 

C, D, E, H, I, J 
Executa, conhece e aplica com correção e 

oportunidade os gestos técnicos motores e 
conceitos táticos constituintes das AFD. 

Raciocínio e resolução de 
problemas 

C, D, E, F, H, I, J 
Realiza as atividades de carácter motor com 

autonomia, empenho, cooperação e 
segurança 

Informação e comunicação 
 

Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

Conhecimentos 

A, B, D, F, G, I 
Utiliza o vocabulário da disciplina de forma 

correta e adequada nas formas oral e escrita 
com correção linguística 

Saber científico, técnico e 
tecnológico 

 
Linguagens e textos 

A, B, D, G, I 
Conhece, identifica e relaciona termos e 

conceitos regulamentares e organizacionais 
das AFD 

Bem-estar, saúde e ambiente Aptidão física E, F, G, I, J 
O aluno atinge a zona saudável de aptidão 

física (ZSAF) 

 



 

 

Agrupamento de Escolas de Benavente 
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1. Introdução 

O Projeto Curricular de Educação Física é um documento de caráter pedagógico que, tendo como base o 

Projeto Educativo do Agrupamento, as condições naturais que o Concelho oferece, a realidade concreta dos 

nossos alunos, dos colegas docentes de outras disciplinas, as aptidões do corpo docente de Educação Física 

e claro o Programa Nacional de Educação Física (PNEF), assim como as recentes Aprendizagens Essenciais de 

Educação Física (AEEF), pretende estabelecer uma identidade própria do nosso grupo de recrutamento não 

obscurante a abertura e transversalidade com as outras disciplinas e, claro, com todo o Agrupamento.  

Neste documento serão apresentadas as decisões tomadas no que respeita às referências a lecionar por 

matéria e por ano de escolaridade (desde do 5.º ao 12.º ano) para o desenvolvimento da Educação Física. O 

Grupo de Educação Física (GEF) tem plena consciência das alterações necessárias no final de cada ano letivo 

por forma a otimizar os recursos materiais e humanos disponíveis até ao momento. Estas adaptações são 

provocadas pela realização periódica de conferências curriculares que nos ajudam a balizar a nossa atuação 

de forma mais aproximada possível aos Programas Nacionais de Educação Física e tendo em conta as 

Aprendizagens Essenciais de Educação Física (AEEF) e a articulação com o Perfil dos Alunos (em vigor de 

acordo com o previsto no artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho). 

Este documento metodológico serve de apoio e orientação a todos os professores do Grupo de Educação 

Física, regulando toda a ação desenvolvida através de critérios de avaliação e objetivos claros e definidos.  

A filosofia e construção deste documento tem presente todas as orientações metodológicas dos 

programas nacionais da disciplina e AEEF, das quais se destacam as suas finalidades, objetivos e conceção. 

“Considera-se que os processos formativos são objeto de deliberação pedagógica ao nível da realidade 

concreta, cujas limitações e possibilidades particulares só podem ser apreciadas pelo próprio professor.” In 

Programas Nacionais de Educação Física (2001), Reajustamento. 

Reconhece-se, assim, ao professor a responsabilidade de escolher e aplicar as soluções pedagógicas e 

metodologicamente mais adequadas, investindo nas competências profissionais desenvolvidas na sua 

formação nesta especialidade, para que os efeitos da atividade do aluno correspondam aos objetivos dos 

programas, utilizando os meios que lhe são atribuídos para esse fim. 

“Os programas não substituem a capacidade de deliberação pedagógica do professor, quer no que 

respeita à seleção, organização e aplicação dos processos formativos, quer na periodização dos objetivos em 
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cada ano e até na definição dos níveis de exigência na realização desses objetivos.” In Programas Nacionais 

de Educação Física (2001), Reajustamento. 

Desta forma, “Os programas constituem (...) um guia para a ação do professor que, sendo motivado pelo 

desenvolvimento dos seus alunos, encontra aqui os indicadores para orientar a sua prática, em coordenação 

com os professores de EF da escola (e das “escolas em curso”) e também com os seus colegas das outras 

disciplinas.” In Programas Nacionais de Educação Física (2001), Reajustamento. 

Apostamos na avaliação formativa, pois desejamos o efetivo desenvolvimento dos nossos alunos, assim 

todo conceito de planeamento e avaliação assenta nesta aposta. 

Assim, na elaboração deste plano de EF da turma e nas tarefas que lhe estão associadas 

(operacionalização dos objetivos e realização de atividades, estratégias de ensino e avaliação), admite-se 

que o professor aplique Programas de anos anteriores e ou de anos seguintes, nas matérias e com os alunos 

sempre que essa decisão se justifique a que chamamos gestão flexível do currículo e ensino diferenciado. O 

que permite o aperfeiçoamento efetivo dos alunos, particularmente, nas prioridades identificadas pela 

avaliação formativa (inicial e contínua). Pois consideramos que o planeamento deve integrar a avaliação 

como fator de dinâmica em todo este processo, porque permite apreciar, no pormenor e no seu conjunto, a 

dinâmica real da aplicação da estratégia traçada. 

Para definir uma estratégia adequada torna-se necessário proceder à avaliação inicial, onde tentámos 

estabelecer as grandes etapas do ano letivo e as prioridades, organização e processos da etapa seguinte 

(segunda), de acordo com a seleção e operacionalização dos objetivos (ver anexo - Protocolo de Avaliação 

de Educação) 

Cada professor deverá definir o plano de turma com cada uma das suas turmas, definindo graus de 

desempenho para determinados prazos (fim das unidades didáticas e final de etapas), para o cumprimento 

das competências prioritárias (2º/3º ciclos e 10ºano) e de acordo com as matérias “negociadas” com as 

turmas de 11º e 12º anos. 

Consideraram-se portanto, que as competências explicitadas neste documento, bem como, os objetivos 

do planeamento, organizados por ano, como as grandes metas de final de ano, sejam a definição objetiva, 

clara e de critério do que é o sucesso de cada aluno. 
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2. Avaliação – sua importância 

O reconhecimento do valor pedagógico e formativo da disciplina de Educação Física (EF) reflete a 

mudança de atitude que a nível do Ministério de Educação se atribui à crescente importância que esta área 

curricular vem assumindo, no conjunto das disciplinas que integram o currículo dos alunos nos diversos 

ciclos de ensino. 

Deste modo, “a avaliação dos alunos em EF realiza-se de maneira equivalente às restantes disciplinas dos 

planos curriculares, aplicando-se as normas e princípios gerais que a regulam” (PNEF, 2001, pág. 27). 

A avaliação decorre de objetivos de Ciclo e de Ano, os quais explicitam as competências sobre as quais 

deve incidir a observação dos alunos, no que diz respeito a conhecimentos (saber), capacidades (saber fazer) 

e atitudes (saber estar), comuns às áreas e subáreas da EF, competências que “comungam” com o conceito 

de competência enunciado no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

Considerando que avaliar é interpretar informações recolhidas, de forma sistemática ou não, para tomar 

decisões adequadas, avalia-se para organizar, orientar, modificar ou reorganizar o processo de ensino-

aprendizagem, escolhendo os desafios a colocar aos alunos. Concretizando, o professor de EF avalia para: 

- Identificar dificuldades e possibilidades dos alunos e distinguir os que necessitam maior 

acompanhamento; 

- Selecionar as situações de aprendizagem mais adequadas, que forneçam a aprendizagem ou o 

aperfeiçoamento das habilidades motoras já aprendidas; 

- Identificar as causas de mau funcionamento de uma situação de exercício; 

- Compreender as causas de situações de indisciplina e escolher a intervenção mais pertinente; 

- Verificar o sucesso (cumprimento dos objetivos) no final de cada etapa, apreciando as conquistas dos 

alunos e/ou a distância a que estes se encontram do cumprimento dos objetivos definidos no 

programa. 
 

A Avaliação em Educação Física assume um caráter eminentemente formativo, em que o professor, após 

um período de avaliação inicial para identificação das possibilidades de aprendizagem dos alunos (caráter 

prognóstico da avaliação) de maneira a decidir por onde começar, quais as áreas do programa e os alunos a 

quem deve dar mais atenção, mantém uma intervenção pedagógica centrada na recolha regular de 

informações, uma avaliação contínua, de forma a acompanhar como os alunos progridem ao longo do 

processo de ensino-aprendizagem, procedendo oportunamente a eventuais reajustamentos, sempre que a 

situação o exija, não invalidando, no entanto, a existência de “momentos fortes” de avaliação dos 

resultados do processo, em termos do grau de concretização dos objetivos definidos para o final de cada 
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unidade, de cada etapa ou de cada ano. A formulação destes juízos de valor de forma criteriosa, em 

momentos chave, é determinante para a preparação da etapa seguinte no processo de ensino-

aprendizagem, de acordo com as características da evolução dos alunos. 

O Nível de sucesso (desenvolvimento) do aluno ao longo do percurso formativo em Educação Física 

corresponde preferencialmente à qualidade demonstrada na interpretação de três grandes áreas de 

avaliação específicas da EF, que representam as grandes áreas da extensão da mesma: 

A) Atividades Físicas, onde se incluem as diferentes áreas (Atividades Físicas e Desportivas, Atividades 

Rítmicas e Expressivas, Atividades de Exploração da Natureza, Jogos Tradicionais), subáreas (como jogos 

coletivos, ginástica ou atletismo) e matérias (como voleibol, ginástica de solo, danças sociais);  

B) Aptidão Física, com a demonstração das capacidades físicas com referência ao programa FitEscola;  

C) Conhecimentos, relativos aos processos de elevação e manutenção da condição física e à 

interpretação e participação nas estruturas e fenómenos sociais no seio dos quais se realizam as 

atividades físicas.  

Nota: Existem competências intrínsecas em todas as áreas e subáreas (demonstradas através do 

empenho nas diferentes matérias e situações de aprendizagem, do respeito pelo outro, da colaboração, do 

valor competição e interação com os outros) que serão devidamente operacionalizadas contribuindo para o 

desenvolvimento das competências gerais que definem o Perfil do Aluno ao Final da Escolaridade 

Obrigatória. 

 

3. Critérios de avaliação por ciclo de ensino e ano de escolaridade 
 

Tendo por base que as normas de referência para o sucesso da disciplina devem considerar as três áreas 

atrás mencionadas, o GEF determinou a avaliação final, que corresponde ao resultado da avaliação sumativa 

realizada no final de cada semestre escolar, será o resultado global, expresso em termos quantitativos, do 

conjunto das avaliações realizadas em cada área tendo em conta o peso relativo de cada uma delas e o seu 

objetivo formativo (durante o ano) e certificativo (no final do ano letivo). 

Em baixo, nos quadros nº 1 a 24, explicitamos as percentagens atribuídas a cada área (Atividades Físicas, 

Aptidão Física, Conhecimentos) da extensão de Educação Física enquadrando-as com descritores das 

aprendizagens essenciais que se pretendem trabalhar com operacionalização dessas mesmas áreas.  
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3.1 Critérios específicos de avaliação do 2º ciclo Básico 

3.1.1 5º Ano 

 

 

Quadro º 1 - Alunos com condições regulares de avaliação 

 
Alunos sem qualquer impedimento à realização prática da disciplina 

Ponderação 

(100%) 

DOMÍNIO/ 

TEMAS 
PERFIL APZ ESPECÍFICAS / DESCRITORES  INSTRUMENTOS E TÉCNICAS 

75%  

Á
R

EA
 D

A
S 

A
T

IV
ID

A
D

ES
 F

ÍS
IC

A
S 

Participar em JOGOS, ajustando a iniciativa própria e 

as qualidades motoras na prestação às 

possibilidades oferecidas pela situação de jogo e ao 

seu objetivo, realizando habilidades básicas e ações 

técnico-táticas fundamentais, com oportunidade e 

correção de movimentos. 

O aluno desenvolve as aprendizagens essenciais com 

determinados níveis de desempenho (Introdutório, 

Ementar, Avançado) em matérias, de diferentes 

subáreas e de acordo com as regras de seleção, para 

cada ano de escolaridade.*1 

Ações (entre outras): 

- Técnico-táticas e regras; 

- Sequências/Coreografias; 

- Empenho/Respeito pelo outro/Colaboração e 

competição/Interação com os outros. 

Grelha de observação para 

exercício critério e situação de 

jogo (avaliação 

formativa/sumativa); 

 

Teste prático (avaliação 

formativa/sumativa); 

 

Grelhas de observação direta 

(avaliação 

formativa/sumativa). 

15% 

Á
R

EA
 D

A
 A

P
TI

D
Ã

O
 

FÍ
SI

C
A

 

O aluno desenvolve capacidades motoras 

evidenciando aptidão muscular e aptidão aeróbia, 

enquadradas na Zona Saudável de Aptidão Física da 

bateria de testes FITescola, para a sua idade e sexo. 

- Aptidão aeróbia; 
- Aptidão muscular; 
- Composição corporal. 

Bateria de testes FITescola® 

(avaliação formativa/sumativa) 

10% 

Á
R

EA
 D

O
S 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S  Identificar as capacidades físicas: resistência, força, 

velocidade, flexibilidade, agilidade e coordenação 

(geral), de acordo com as características do esforço 

realizado. 

Teste teórico e/ou trabalho 

escrito e/ou fichas de 

avaliação e/ou 

questionamento oral. 

(avaliação formativa/sumativa) 

 

*1 - De acordo com as referências para o sucesso e referencias para o ensino e aprendizagem em Educação Física, ver pontos 6 e 8. 
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Quadro nº 2 - Alunos com condições alternativas de avaliação 

 
Alunos possuidores de atestado médico com prática limitada 

Ponderação 

(100%) 

DOMÍNIO/ 

TEMAS 
PERFIL APZ ESPECÍFICAS / DESCRITORES  INSTRUMENTOS E TÉCNICAS 

55%  

Á
R

EA
 D

A
S 

A
T

IV
ID

A
D

ES
 F

ÍS
IC

A
S 

Participar em JOGOS, ajustando a iniciativa própria e 

as qualidades motoras na prestação às 

possibilidades oferecidas pela situação de jogo e ao 

seu objetivo, realizando habilidades básicas e ações 

técnico-táticas fundamentais, com oportunidade e 

correção de movimentos. 

O aluno desenvolve as aprendizagens essenciais com 

determinados níveis de desempenho (Introdutório, 

Ementar, Avançado) em matérias, de diferentes 

subáreas e de acordo com as regras de seleção, para 

cada ano de escolaridade.*1 

Ações (entre outras): 

- Técnico-táticas e regras; 

- Sequências/Coreografias; 

- Empenho/Respeito pelo outro/Colaboração e 

competição/Interação com os outros. 

Grelha de observação para 

exercício critério e situação de 

jogo (avaliação 

formativa/sumativa); 

 

Teste prático (avaliação 

formativa/sumativa); 

 

Grelhas de observação direta 

(avaliação 

formativa/sumativa). 

10% 

Á
R

EA
 D

A
 A

P
TI

D
Ã

O
 

FÍ
SI

C
A

 

O aluno desenvolve capacidades motoras 

evidenciando aptidão muscular e aptidão aeróbia, 

enquadradas na Zona Saudável de Aptidão Física da 

bateria de testes FITescola, para a sua idade e sexo. 

- Aptidão aeróbia; 
- Aptidão muscular; 
- Composição corporal. 

Bateria de testes FITescola® 

(avaliação formativa/sumativa) 

35% 

Á
R

EA
 D

O
S 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S 

Identificar as capacidades físicas: resistência, força, 

velocidade, flexibilidade, agilidade e coordenação 

(geral), de acordo com as características do esforço 

realizado. 

Teste teórico e/ou trabalho 

escrito e/ou fichas de 

avaliação e/ou 

questionamento oral. 

(avaliação formativa/sumativa)  

 

*1 - De acordo com as referências para o sucesso e referencias para o ensino e aprendizagem em Educação Física, ver pontos 6 e 8. 
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Quadro nº 3 - Alunos com condições alternativas de avaliação 

 

 Alunos possuidores de atestado médico com prática impossibilitada 

Ponderação 

(100%) 

DOMÍNIO/ 

TEMAS 
PERFIL APZ ESPECÍFICAS / DESCRITORES  INSTRUMENTOS E TÉCNICAS 

100% 
 

Á
R

EA
 D

O
S 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S 

- Identificar as capacidades físicas: resistência, 

força, velocidade, flexibilidade, agilidade e 

coordenação (geral), de acordo com as 

características do esforço realizado; 

- Ter conhecimento dos principais fundamentos 

técnico-táticos das matérias abordadas; 

- Revelar empenho/respeito pelo 

outro/colaboração/Interação com os outros. 

Teste teórico e/ou trabalho 

escrito e/ou fichas de 

avaliação e/ou 

questionamento oral. 

 

Grelhas de observação direta 
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3.1.2 6º Ano 

 

 

Quadro º 4 - Alunos com condições regulares de avaliação 

 
Alunos sem qualquer impedimento à realização prática da disciplina 

Ponderação 

(100%) 

DOMÍNIO/ 

TEMAS 
PERFIL APZ ESPECÍFICAS / DESCRITORES  INSTRUMENTOS E TÉCNICAS 

75%  

Á
R

EA
 D

A
S 

A
T

IV
ID

A
D

ES
 F

ÍS
IC

A
S O aluno desenvolve as aprendizagens essenciais com 

determinados níveis de desempenho (Introdutório, 

Ementar, Avançado) em matérias, de diferentes 

subáreas e de acordo com as regras de seleção, para 

cada ano de escolaridade.*1 

Ações (entre outras): 

- Técnico-táticas e regras; 

- Sequências/Coreografias; 

- Empenho/Respeito pelo outro/Colaboração e 

competição/Interação com os outros. 

Grelha de observação para 

exercício critério e situação de 

jogo (avaliação 

formativa/sumativa); 

 

Teste prático (avaliação 

formativa/sumativa); 

 

Grelhas de observação direta 

(avaliação 

formativa/sumativa). 

15% 

Á
R

EA
 D

A
 A

P
TI

D
Ã

O
 

FÍ
SI

C
A

 

O aluno desenvolve capacidades motoras 

evidenciando aptidão muscular e aptidão aeróbia, 

enquadradas na Zona Saudável de Aptidão Física da 

bateria de testes FITescola, para a sua idade e sexo. 

- Aptidão aeróbia; 
- Aptidão muscular; 
- Composição corporal. 

Bateria de testes FITescola® 

(avaliação formativa/sumativa) 

10% 

Á
R

EA
 D

O
S 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S - Identificar as capacidades físicas: resistência, 

força, velocidade, flexibilidade, agilidade e 

coordenação (geral), de acordo com as 

características do esforço realizado. 

- Interpretar as principais adaptações do 
funcionamento do seu organismo durante a 
atividade física. 

Teste teórico e/ou trabalho 

escrito e/ou fichas de 

avaliação e/ou 

questionamento oral. 

(avaliação formativa/sumativa)  

 

*1 - De acordo com as referências para o sucesso e referencias para o ensino e aprendizagem em Educação Física, ver pontos 6 e 8. 
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Quadro nº 5 - Alunos com condições alternativas de avaliação 

 
Alunos possuidores de atestado médico com prática limitada 

Ponderação 

(100%) 

DOMÍNIO/ 

TEMAS 
PERFIL APZ ESPECÍFICAS / DESCRITORES  INSTRUMENTOS E TÉCNICAS 

55%  

Á
R

EA
 D

A
S 

A
T

IV
ID

A
D

ES
 F

ÍS
IC

A
S O aluno desenvolve as aprendizagens essenciais com 

determinados níveis de desempenho (Introdutório, 

Ementar, Avançado) em matérias, de diferentes 

subáreas e de acordo com as regras de seleção, para 

cada ano de escolaridade.*1 

Ações (entre outras): 

- Técnico-táticas e regras; 

- Sequências/Coreografias; 

- Empenho/Respeito pelo outro/Colaboração e 

competição/Interação com os outros. 

Grelha de observação para 

exercício critério e situação de 

jogo (avaliação 

formativa/sumativa); 

 

Teste prático (avaliação 

formativa/sumativa); 

 

Grelhas de observação direta 

(avaliação 

formativa/sumativa). 

10% 

Á
R

EA
 D

A
 A

P
TI

D
Ã

O
 

FÍ
SI

C
A

 

O aluno desenvolve capacidades motoras 

evidenciando aptidão muscular e aptidão aeróbia, 

enquadradas na Zona Saudável de Aptidão Física da 

bateria de testes FITescola, para a sua idade e sexo. 

- Aptidão aeróbia; 
- Aptidão muscular; 
- Composição corporal. 

Bateria de testes FITescola® 

(avaliação formativa/sumativa) 

35% 

Á
R

EA
 D

O
S 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S 

- Identificar as capacidades físicas: resistência, 

força, velocidade, flexibilidade, agilidade e 

coordenação (geral), de acordo com as 

características do esforço realizado. 

- Interpretar as principais adaptações do 

funcionamento do seu organismo durante a 

atividade física. 

Teste teórico e/ou trabalho 

escrito e/ou fichas de 

avaliação e/ou 

questionamento oral. 

(avaliação formativa/sumativa)  

 

*1 - De acordo com as referências para o sucesso e referencias para o ensino e aprendizagem em Educação Física, ver pontos 6 e 8. 
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Quadro nº 6 - Alunos com condições alternativas de avaliação 

 

 Alunos possuidores de atestado médico com prática impossibilitada 

Ponderação 

(100%) 

DOMÍNIO/ 

TEMAS 
PERFIL APZ ESPECÍFICAS / DESCRITORES  INSTRUMENTOS E TÉCNICAS 

100% 
 

Á
R

EA
 D

O
S 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S 

- Identificar as capacidades físicas: resistência, 

força, velocidade, flexibilidade, agilidade e 

coordenação (geral), de acordo com as 

características do esforço realizado; 

- Interpretar as principais adaptações do 

funcionamento do seu organismo durante a 

atividade física; 

- Ter conhecimento dos principais fundamentos 

técnico-táticos das matérias abordadas; 

- Revelar Empenho/respeito pelo 

outro/colaboração/Interação com os outros. 

Teste teórico e/ou trabalho 

escrito e/ou fichas de 

avaliação e/ou 

questionamento oral. 

 

Grelhas de observação direta 
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3.2 Critérios específicos de avaliação do 3º ciclo Básico 

3.2.1 7º Ano 

 

 

Quadro º 7 - Alunos com condições regulares de avaliação 

 
Alunos sem qualquer impedimento à realização prática da disciplina 

Ponderação 

(100%) 

DOMÍNIO/ 

TEMAS 
PERFIL APZ ESPECÍFICAS / DESCRITORES  INSTRUMENTOS E TÉCNICAS 

70%  

Á
R

EA
 D

A
S 

A
T

IV
ID

A
D

ES
 F

ÍS
IC

A
S O aluno desenvolve as aprendizagens essenciais com 

determinados níveis de desempenho (Introdutório, 

Ementar, Avançado) em matérias, de diferentes 

subáreas e de acordo com as regras de seleção, para 

cada ano de escolaridade.*1 

Ações (entre outras): 

- Técnico-táticas e regras; 

- Sequências/Coreografias; 

- Empenho/Respeito pelo outro/Colaboração e 

competição/Interação com os outros. 

Grelha de observação para 

exercício critério e situação de 

jogo (avaliação 

formativa/sumativa); 

 

Teste prático (avaliação 

formativa/sumativa); 

 

Grelhas de observação direta 

(avaliação 

formativa/sumativa). 

20% 

Á
R

EA
 D

A
 A

P
TI

D
Ã

O
 

FÍ
SI

C
A

 

O aluno desenvolve capacidades motoras 

evidenciando aptidão muscular e aptidão aeróbia, 

enquadradas na Zona Saudável de Aptidão Física da 

bateria de testes FITescola, para a sua idade e sexo. 

- Aptidão aeróbia; 
- Aptidão muscular; 
- Composição corporal. 

Bateria de testes FITescola® 

(avaliação formativa/sumativa) 

10% 

Á
R

EA
 D

O
S 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S - Relacionar aptidão física e saúde e identificar os 

benefícios do exercício físico para a saúde; 

- Interpretar a dimensão sociocultural dos 

desportos na atualidade e ao longo dos tempos, 

nomeadamente os jogos olímpicos e 

paralímpicos. 

Teste teórico e/ou trabalho 

escrito e/ou fichas de 

avaliação e/ou 

questionamento oral. 

(avaliação formativa/sumativa) 

 

*1 - De acordo com as referências para o sucesso e referências para o ensino e aprendizagem em Educação Física, ver pontos 6 e 8. 
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Quadro nº 8 - Alunos com condições alternativas de avaliação 

 
Alunos possuidores de atestado médico com prática limitada 

Ponderação 

(100%) 

DOMÍNIO/ 

TEMAS 
PERFIL APZ ESPECÍFICAS / DESCRITORES  INSTRUMENTOS E TÉCNICAS 

55%  

Á
R

EA
 D

A
S 

A
T

IV
ID

A
D

ES
 F

ÍS
IC

A
S O aluno desenvolve as aprendizagens essenciais com 

determinados níveis de desempenho (Introdutório, 

Ementar, Avançado) em matérias, de diferentes 

subáreas e de acordo com as regras de seleção, para 

cada ano de escolaridade.*1 

Ações (entre outras): 

- Técnico-táticas e regras; 

- Sequências/Coreografias; 

- Empenho/Respeito pelo outro/Colaboração e 

competição/Interação com os outros. 

Grelha de observação para 

exercício critério e situação de 

jogo (avaliação 

formativa/sumativa); 

 

Teste prático (avaliação 

formativa/sumativa); 

 

Grelhas de observação direta 

(avaliação 

formativa/sumativa). 

10% 

Á
R

EA
 D

A
 A

P
TI

D
Ã

O
 

FÍ
SI

C
A

 

O aluno desenvolve capacidades motoras 

evidenciando aptidão muscular e aptidão aeróbia, 

enquadradas na Zona Saudável de Aptidão Física da 

bateria de testes FITescola, para a sua idade e sexo. 

- Aptidão aeróbia; 
- Aptidão muscular; 
- Composição corporal. 

Bateria de testes FITescola® 

(avaliação formativa/sumativa) 

35% 

Á
R

EA
 D

O
S 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S - Relacionar aptidão física e saúde e identificar os 

benefícios do exercício físico para a saúde; 

- Interpretar a dimensão sociocultural dos 

desportos na atualidade e ao longo dos tempos, 

nomeadamente os jogos olímpicos e 

paralímpicos. 

Teste teórico e/ou trabalho 

escrito e/ou fichas de 

avaliação e/ou 

questionamento oral. 

(avaliação formativa/sumativa)  

 

*1 - De acordo com as referências para o sucesso e referencias para o ensino e aprendizagem em Educação Física, ver pontos 6 e 8. 
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Quadro nº 9 - Alunos com condições alternativas de avaliação 

 

 Alunos possuidores de atestado médico com prática impossibilitada 

Ponderação 

(100%) 

DOMÍNIO/ 

TEMAS 
PERFIL APZ ESPECÍFICAS / DESCRITORES  INSTRUMENTOS E TÉCNICAS 

100% 
 

Á
R

EA
 D

O
S 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S - Relacionar aptidão física e saúde e identificar 

os benefícios do exercício físico para a saúde; 

- Interpretar a dimensão sociocultural dos 

desportos na atualidade e ao longo dos 

tempos, nomeadamente os jogos olímpicos e 

paralímpicos; 

- Ter conhecimento dos principais fundamentos 

técnico-táticos das matérias abordadas; 

- Revelar empenho/respeito pelo 

outro/colaboração/Interação com os outros. 

Teste teórico e/ou trabalho 

escrito e/ou fichas de 

avaliação e/ou 

questionamento oral. 

 

Grelhas de observação direta 
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3.2.2 8º Ano 

 

 

Quadro º 10 - Alunos com condições regulares de avaliação 

 
Alunos sem qualquer impedimento à realização prática da disciplina 

Ponderação 

(100%) 

DOMÍNIO/ 

TEMAS 
PERFIL APZ ESPECÍFICAS / DESCRITORES  INSTRUMENTOS E TÉCNICAS 

70%  

Á
R

EA
 D

A
S 

A
T

IV
ID

A
D

ES
 F

ÍS
IC

A
S O aluno desenvolve as aprendizagens essenciais com 

determinados níveis de desempenho (Introdutório, 

Ementar, Avançado) em matérias, de diferentes 

subáreas e de acordo com as regras de seleção, para 

cada ano de escolaridade.*1 

Ações (entre outras): 

- Técnico-táticas e regras; 

- Sequências/Coreografias; 

- Empenho/Respeito pelo outro/Colaboração e 

competição/Interação com os outros. 

Grelha de observação para 

exercício critério e situação de 

jogo (avaliação 

formativa/sumativa); 

 

Teste prático (avaliação 

formativa/sumativa); 

 

Grelhas de observação direta 

(avaliação 

formativa/sumativa). 

20% 

Á
R

EA
 D

A
 A

P
TI

D
Ã

O
 

FÍ
SI

C
A

 

O aluno desenvolve capacidades motoras 

evidenciando aptidão muscular e aptidão aeróbia, 

enquadradas na Zona Saudável de Aptidão Física da 

bateria de testes FITescola, para a sua idade e sexo. 

- Aptidão aeróbia; 
- Aptidão muscular; 
- Composição corporal. 

Bateria de testes FITescola® 

(avaliação formativa/sumativa) 

10% 

Á
R

EA
 D

O
S 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S 

- Relacionar aptidão física e saúde e identificar os 

fatores associados a um estilo de vida saudável, 

nomeadamente o desenvolvimento das 

capacidades motoras. 

- Identificar e interpretar os valores olímpicos e 

paralímpicos, compreendendo a sua importância 

para a construção de uma sociedade moderna e 

inclusiva. 

Teste teórico e/ou trabalho 

escrito e/ou fichas de 

avaliação e/ou 

questionamento oral. 

(avaliação formativa/sumativa) 

 

*1 - De acordo com as referências para o sucesso e referencias para o ensino e aprendizagem em Educação Física, ver pontos 6 e 8. 
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Quadro nº 11 - Alunos com condições alternativas de avaliação 

 
Alunos possuidores de atestado médico com prática limitada 

Ponderação 

(100%) 

DOMÍNIO/ 

TEMAS 
PERFIL APZ ESPECÍFICAS / DESCRITORES  INSTRUMENTOS E TÉCNICAS 

55%  

Á
R

EA
 D

A
S 

A
T

IV
ID

A
D

ES
 F

ÍS
IC

A
S O aluno desenvolve as aprendizagens essenciais com 

determinados níveis de desempenho (Introdutório, 

Ementar, Avançado) em matérias, de diferentes 

subáreas e de acordo com as regras de seleção, para 

cada ano de escolaridade.*1 

Ações (entre outras): 

- Técnico-táticas e regras; 

- Sequências/Coreografias; 

- Empenho/Respeito pelo outro/Colaboração e 

competição/Interação com os outros. 

Grelha de observação para 

exercício critério e situação de 

jogo (avaliação 

formativa/sumativa); 

 

Teste prático (avaliação 

formativa/sumativa); 

 

Grelhas de observação direta 

(avaliação 

formativa/sumativa). 

10% 

Á
R

EA
 D

A
 A

P
TI

D
Ã

O
 

FÍ
SI

C
A

 

O aluno desenvolve capacidades motoras 

evidenciando aptidão muscular e aptidão aeróbia, 

enquadradas na Zona Saudável de Aptidão Física da 

bateria de testes FITescola, para a sua idade e sexo. 

- Aptidão aeróbia; 
- Aptidão muscular; 
- Composição corporal. 

Bateria de testes FITescola® 

(avaliação formativa/sumativa) 

35% 

Á
R

EA
 D

O
S 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S 

- Relacionar aptidão física e saúde e identificar os 

fatores associados a um estilo de vida saudável, 

nomeadamente o desenvolvimento das 

capacidades motoras. 

- Identificar e interpretar os valores olímpicos e 

paralímpicos, compreendendo a sua importância 

para a construção de uma sociedade moderna e 

inclusiva. 

Teste teórico e/ou trabalho 

escrito e/ou fichas de 

avaliação e/ou 

questionamento oral. 

(avaliação formativa/sumativa)  

 

*1 - De acordo com as referências para o sucesso e referencias para o ensino e aprendizagem em Educação Física, ver pontos 6 e 8. 

. 
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Quadro nº 12 - Alunos com condições alternativas de avaliação 

 

 Alunos possuidores de atestado médico com prática impossibilitada 

Ponderação 

(100%) 

DOMÍNIO/ 

TEMAS 
PERFIL APZ ESPECÍFICAS / DESCRITORES  INSTRUMENTOS E TÉCNICAS 

100% 
 

Á
R

EA
 D

O
S 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S 

- Relacionar aptidão física e saúde e identificar 

os fatores associados a um estilo de vida 

saudável, nomeadamente o desenvolvimento 

das capacidades motoras; 

- Identificar e interpretar os valores olímpicos e 

paralímpicos, compreendendo a sua 

importância para a construção de uma 

sociedade moderna e inclusiva; 

- Ter conhecimento dos principais fundamentos 

técnico-táticos das matérias abordadas; 

- Revelar empenho/respeito pelo 

outro/colaboração/Interação com os outros. 

Teste teórico e/ou trabalho 

escrito e/ou fichas de 

avaliação e/ou 

questionamento oral. 

 

Grelhas de observação direta 
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3.2.3 9º Ano 

 

 

Quadro º 13 - Alunos com condições regulares de avaliação 

 
Alunos sem qualquer impedimento à realização prática da disciplina 

Ponderação 

(100%) 

DOMÍNIO/ 

TEMAS 
PERFIL APZ ESPECÍFICAS / DESCRITORES  INSTRUMENTOS E TÉCNICAS 

70%  

Á
R

EA
 D

A
S 

A
T

IV
ID

A
D

ES
 F

ÍS
IC

A
S O aluno desenvolve as aprendizagens essenciais com 

determinados níveis de desempenho (Introdutório, 

Ementar, Avançado) em matérias, de diferentes 

subáreas e de acordo com as regras de seleção, para 

cada ano de escolaridade.*1 

Ações (entre outras): 

- Técnico-táticas e regras; 

- Sequências/Coreografias; 

- Empenho/Respeito pelo outro/Colaboração e 

competição/Interação com os outros. 

Grelha de observação para 

exercício critério e situação de 

jogo (avaliação 

formativa/sumativa); 

 

Teste prático (avaliação 

formativa/sumativa); 

 

Grelhas de observação direta 

(avaliação 

formativa/sumativa). 

20% 

Á
R

EA
 D

A
 A

P
TI

D
Ã

O
 

FÍ
SI

C
A

 

O aluno desenvolve capacidades motoras 

evidenciando aptidão muscular e aptidão aeróbia, 

enquadradas na Zona Saudável de Aptidão Física da 

bateria de testes FITescola, para a sua idade e sexo. 

- Aptidão aeróbia; 
- Aptidão muscular; 
- Composição corporal. 

Bateria de testes FITescola® 

(avaliação formativa/sumativa) 

10% 

Á
R

EA
 D

O
S 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S 

- Relacionar aptidão física e saúde e identificar os 

fatores associados a um estilo de vida saudável, 

nomeadamente o desenvolvimento das 

capacidades motoras, a composição corporal, a 

alimentação, o repouso, a higiene, afetividade e a 

qualidade do meio ambiente; 

- Interpretar a dimensão sociocultural dos 

desportos e da atividade física na atualidade e ao 

longo dos tempos, identificando fenómenos 

associados a limitações e possibilidades de 

prática dos desportos e das atividades físicas, tais 

como: o sedentarismo e a evolução tecnológica, a 

poluição, o urbanismo e a industrialização, 

relacionando-os com a evolução das sociedades. 

Teste teórico e/ou trabalho 

escrito e/ou fichas de 

avaliação e/ou 

questionamento oral. 

(avaliação formativa/sumativa) 

*1 - De acordo com as referências para o sucesso e referencias para o ensino e aprendizagem em Educação Física, ver pontos 6 e 8. 
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Quadro nº 14 - Alunos com condições alternativas de avaliação 

 
Alunos possuidores de atestado médico com prática limitada 

Ponderação 

(100%) 

DOMÍNIO/ 

TEMAS 
PERFIL APZ ESPECÍFICAS / DESCRITORES  INSTRUMENTOS E TÉCNICAS 

55%  

Á
R

EA
 D

A
S 

A
T

IV
ID

A
D

ES
 F

ÍS
IC

A
S O aluno desenvolve as aprendizagens essenciais com 

determinados níveis de desempenho (Introdutório, 

Ementar, Avançado) em matérias, de diferentes 

subáreas e de acordo com as regras de seleção, para 

cada ano de escolaridade.*1 

Ações (entre outras): 

- Técnico-táticas e regras; 

- Sequências/Coreografias; 

- Empenho/Respeito pelo outro/Colaboração e 

competição/Interação com os outros. 

Grelha de observação para 

exercício critério e situação de 

jogo (avaliação 

formativa/sumativa); 

 

Teste prático (avaliação 

formativa/sumativa); 

 

Grelhas de observação direta 

(avaliação 

formativa/sumativa). 

10% 

Á
R

EA
 D

A
 A

P
TI

D
Ã

O
 

FÍ
SI

C
A

 

O aluno desenvolve capacidades motoras 

evidenciando aptidão muscular e aptidão aeróbia, 

enquadradas na Zona Saudável de Aptidão Física da 

bateria de testes FITescola, para a sua idade e sexo. 

- Aptidão aeróbia; 
- Aptidão muscular; 
- Composição corporal. 

Bateria de testes FITescola® 

(avaliação formativa/sumativa) 

35% 

Á
R

EA
 D

O
S 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S 

- Relacionar aptidão física e saúde e identificar os 

fatores associados a um estilo de vida saudável, 

nomeadamente o desenvolvimento das 

capacidades motoras, a composição corporal, a 

alimentação, o repouso, a higiene, afetividade e a 

qualidade do meio ambiente; 

- Interpretar a dimensão sociocultural dos 

desportos e da atividade física na atualidade e ao 

longo dos tempos, identificando fenómenos 

associados a limitações e possibilidades de 

prática dos desportos e das atividades físicas, tais 

como: o sedentarismo e a evolução tecnológica, a 

poluição, o urbanismo e a industrialização, 

relacionando-os com a evolução das sociedades. 

Teste teórico e/ou trabalho 

escrito e/ou fichas de 

avaliação e/ou 

questionamento oral. 

(avaliação formativa/sumativa)  

*1 - De acordo com as referências para o sucesso e referencias para o ensino e aprendizagem em Educação Física, ver pontos 6 e 8. 
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Quadro nº 15 - Alunos com condições alternativas de avaliação 

 

 Alunos possuidores de atestado médico com prática impossibilitada 

Ponderação 

(100%) 

DOMÍNIO/ 

TEMAS 
PERFIL APZ ESPECÍFICAS / DESCRITORES  INSTRUMENTOS E TÉCNICAS 

100% 
 

Á
R

EA
 D

O
S 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S 

- Relacionar aptidão física e saúde e identificar 

os fatores associados a um estilo de vida 

saudável, nomeadamente o desenvolvimento 

das capacidades motoras, a composição 

corporal, a alimentação, o repouso, a higiene, 

afetividade e a qualidade do meio ambiente; 

- Interpretar a dimensão sociocultural dos 

desportos e da atividade física na atualidade e 

ao longo dos tempos, identificando 

fenómenos associados a limitações e 

possibilidades de prática dos desportos e das 

atividades físicas, tais como: o sedentarismo e 

a evolução tecnológica, a poluição, o 

urbanismo e a industrialização, relacionando-

os com a evolução das sociedades. 

- Ter conhecimento dos fundamentos técnico-

táticos das matérias abordadas; 

- Revelar empenho/respeito pelo 

outro/colaboração/Interação com os outros. 

Teste teórico e/ou trabalho 

escrito e/ou fichas de 

avaliação e/ou 

questionamento oral. 

 

Grelhas de observação direta 
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3.3 Critérios específicos de avaliação do Ensino Secundário Regular 

 

3.3.1 10º Ano 

 

 

Quadro º 16 - Alunos com condições regulares de avaliação 
 

Alunos sem qualquer impedimento à realização prática da disciplina 

Ponderação 

(100%) 

DOMÍNIO/ 

TEMAS 
PERFIL APZ ESPECÍFICAS / DESCRITORES  INSTRUMENTOS E TÉCNICAS 

70%  

Á
R

EA
 D

A
S 

A
T

IV
ID

A
D

ES
 F

ÍS
IC

A
S O aluno desenvolve as aprendizagens essenciais com 

determinados níveis de desempenho (Introdutório, 

Ementar, Avançado) em matérias, de diferentes 

subáreas e de acordo com as regras de seleção, para 

cada ano de escolaridade.*1 

Ações (entre outras): 

- Técnico-táticas e regras; 

- Sequências/Coreografias; 

- Empenho/Respeito pelo outro/Colaboração e 

competição/Interação com os outros. 

Grelha de observação para 

exercício critério e situação de 

jogo (avaliação 

formativa/sumativa); 

 

Teste prático (avaliação 

formativa/sumativa); 

 

Grelhas de observação direta 

(avaliação 

formativa/sumativa). 

20% 

Á
R

EA
 D

A
 A

P
TI

D
Ã

O
 

FÍ
SI

C
A

 

O aluno desenvolve capacidades motoras evidenciando 

aptidão muscular e aptidão aeróbia, enquadradas na 

Zona Saudável de Aptidão Física da bateria de testes 

FITescola, para a sua idade e sexo. 

- Aptidão aeróbia; 
- Aptidão muscular; 
- Composição corporal. 

Bateria de testes FITescola® 

(avaliação formativa/sumativa) 
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10% 

Á
R

EA
 D

O
S 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S 

- Relacionar Aptidão Física e Saúde e identifica os 

fatores associados a um estilo de vida saudável, 

nomeadamente o desenvolvimento das capacidades 

motoras, a composição corporal, a alimentação, o 

repouso, a higiene, afetividade e a qualidade do meio 

ambiente. 

- Saber realizar a prestação de socorro a uma vítima de 

paragem cardiorrespiratória, no contexto das 

atividades físicas ou outro, e interpretá-la como 

uma ação essencial, reveladora de responsabilidade 

individual e coletiva: 

- Cumpre e explica a importância da cadeia de 

sobrevivência (ligar 112, reanimar, desfibrilhar, 

estabilizar); 

- Assegura as condições de segurança para o 

reanimador, vítima e terceiros; 

- Realiza o exame primário da vítima, numa 

breve sucessão de ações, avaliando a sua 

reatividade, a permeabilização da via aérea e a 

ventilação;  

- Contacta os serviços de emergência (112) 

prestando a informação necessária (vítima, 

local, circunstâncias) de forma clara e eficiente;  

- Realiza as manobras de Suporte Básico de Vida 

e Desfibrilhação Automática Externa (SBVDAE), 

de acordo com o algoritmo atual, emanado 

pelo European Ressuscitation Council (ERC);  

-  Reconhece uma obstrução grave e ligeira da 

via aérea, aplicando as medidas de socorro 

adequadas (encorajamento da tosse, remoção 

de qualquer obstrução visível, palmadas 

interescapulares, manobra de Heimlich). 

- Interpretar a dimensão sociocultural dos desportos e 

da atividade física na atualidade e ao longo dos 

tempos, identificando fenómenos associados a 

limitações e possibilidades de prática dos desportos 

e das atividades físicas, tais como: o sedentarismo e 

a evolução tecnológica, a poluição, o urbanismo e a 

industrialização, relacionando-os com a evolução 

das sociedades. 

Teste teórico e/ou trabalho 

escrito e/ou fichas de 

avaliação e/ou 

questionamento oral. 

(avaliação formativa/sumativa) 

*1 - De acordo com as referências para o sucesso e referencias para o ensino e aprendizagem em Educação Física, ver pontos 6 e 8. 
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Quadro nº 17 - Alunos com condições alternativas de avaliação 

 
Alunos possuidores de atestado médico com prática limitada 

Ponderação 

(100%) 

DOMÍNIO/ 

TEMAS 
PERFIL APZ ESPECÍFICAS / DESCRITORES  INSTRUMENTOS E TÉCNICAS 

55%  

Á
R

EA
 D

A
S 

A
T

IV
ID

A
D

ES
 F

ÍS
IC

A
S O aluno desenvolve as aprendizagens essenciais com 

determinados níveis de desempenho (Introdutório, 

Ementar, Avançado) em matérias, de diferentes 

subáreas e de acordo com as regras de seleção, para 

cada ano de escolaridade.*1 

Ações (entre outras): 

- Técnico-táticas e regras; 

- Sequências/Coreografias; 

- Empenho/Respeito pelo outro/Colaboração e 

competição/Interação com os outros. 

Grelha de observação para 

exercício critério e situação de 

jogo (avaliação 

formativa/sumativa); 

 

Teste prático (avaliação 

formativa/sumativa); 

 

Grelhas de observação direta 

(avaliação 

formativa/sumativa). 

10% 

Á
R

EA
 D

A
 A

P
TI

D
Ã

O
 

FÍ
SI

C
A

 

O aluno desenvolve capacidades motoras 

evidenciando aptidão muscular e aptidão aeróbia, 

enquadradas na Zona Saudável de Aptidão Física da 

bateria de testes FITescola, para a sua idade e sexo. 

- Aptidão aeróbia; 
- Aptidão muscular; 
- Composição corporal. 

Bateria de testes FITescola® 

(avaliação formativa/sumativa) 
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35% 

Á
R

EA
 D

O
S 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S 

- Relacionar Aptidão Física e Saúde e identifica os 

fatores associados a um estilo de vida saudável, 

nomeadamente o desenvolvimento das capacidades 

motoras, a composição corporal, a alimentação, o 

repouso, a higiene, afetividade e a qualidade do 

meio ambiente. 

- Saber realizar a prestação de socorro a uma vítima 

de paragem cardiorrespiratória, no contexto das 

atividades físicas ou outro, e interpretá-la como 

uma ação essencial, reveladora de 

responsabilidade individual e coletiva: 

- Cumpre e explica a importância da cadeia de 

sobrevivência (ligar 112, reanimar, 

desfibrilhar, estabilizar); 

- Assegura as condições de segurança para o 

reanimador, vítima e terceiros; 

- Realiza o exame primário da vítima, numa 

breve sucessão de ações, avaliando a sua 

reatividade, a permeabilização da via aérea e 

a ventilação;  

- Contacta os serviços de emergência (112) 

prestando a informação necessária (vítima, 

local, circunstâncias) de forma clara e 

eficiente;  

- Realiza as manobras de Suporte Básico de 

Vida e Desfibrilhação Automática Externa 

(SBVDAE), de acordo com o algoritmo atual, 

emanado pelo European Ressuscitation 

Council (ERC);  

-  Reconhece uma obstrução grave e ligeira da 

via aérea, aplicando as medidas de socorro 

adequadas (encorajamento da tosse, 

remoção de qualquer obstrução visível, 

palmadas interescapulares, manobra de 

Heimlich). 

- Interpretar a dimensão sociocultural dos 

desportos e da atividade física na atualidade e ao 

longo dos tempos, identificando fenómenos 

associados a limitações e possibilidades de 

prática dos desportos e das atividades físicas, tais 

como: o sedentarismo e a evolução tecnológica, a 

poluição, o urbanismo e a industrialização, 

relacionando-os com a evolução das sociedades. 

Teste teórico e/ou trabalho 

escrito e/ou fichas de 

avaliação e/ou 

questionamento oral. 

(avaliação formativa/sumativa)  

*1 De acordo com as referências para o sucesso e referencias para o ensino e aprendizagem em Educação Física, ver pontos 6 e 8. 
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Quadro nº 18 - Alunos com condições alternativas de avaliação 

 Alunos possuidores de atestado médico com prática impossibilitada 

Ponderação 

(100%) 

DOMÍNIO/ 

TEMAS 
PERFIL APZ ESPECÍFICAS / DESCRITORES  

INSTRUMENTOS E 

TÉCNICAS 

100% 
 

Á
R

EA
 D

O
S 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S 

- Relacionar Aptidão Física e Saúde e identifica os fatores 

associados a um estilo de vida saudável, nomeadamente o 

desenvolvimento das capacidades motoras, a composição 

corporal, a alimentação, o repouso, a higiene, afetividade 

e a qualidade do meio ambiente. 

- Saber realizar a prestação de socorro a uma vítima de 

paragem cardiorrespiratória, no contexto das 

atividades físicas ou outro, e interpretá-la como uma 

ação essencial, reveladora de responsabilidade 

individual e coletiva: 

- Cumpre e explica a importância da cadeia de 

sobrevivência (ligar 112, reanimar, desfibrilhar, 

estabilizar); 

- Assegura as condições de segurança para o 

reanimador, vítima e terceiros; 

- Realiza o exame primário da vítima, numa breve 

sucessão de ações, avaliando a sua reatividade, a 

permeabilização da via aérea e a ventilação;  

- Contacta os serviços de emergência (112) 

prestando a informação necessária (vítima, local, 

circunstâncias) de forma clara e eficiente;  

- Realiza as manobras de Suporte Básico de Vida e 

Desfibrilhação Automática Externa (SBVDAE), de 

acordo com o algoritmo atual, emanado pelo 

European Ressuscitation Council (ERC);  

-  Reconhece uma obstrução grave e ligeira da via 

aérea, aplicando as medidas de socorro 

adequadas (encorajamento da tosse, remoção de 

qualquer obstrução visível, palmadas 

interescapulares, manobra de Heimlich). 

- Interpretar a dimensão sociocultural dos desportos e da 

atividade física na atualidade e ao longo dos tempos, 

identificando fenómenos associados a limitações e 

possibilidades de prática dos desportos e das atividades 

físicas, tais como: o sedentarismo e a evolução 

tecnológica, a poluição, o urbanismo e a industrialização, 

relacionando-os com a evolução das sociedades. 

- Ter conhecimento dos fundamentos técnico-táticos das 

matérias abordadas; 

- Revelar empenho/respeito pelo 

outro/colaboração/Interação com os outros. 

Teste teórico e/ou 

trabalho escrito e/ou 

fichas de avaliação e/ou 

questionamento oral. 

 

Grelhas de observação 

direta 
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3.3.2 11º Ano 

 

 

Quadro º 19 - Alunos com condições regulares de avaliação 
 

Alunos sem qualquer impedimento à realização prática da disciplina 

Ponderação 

(100%) 

DOMÍNIO/ 

TEMAS 
PERFIL APZ ESPECÍFICAS / DESCRITORES  INSTRUMENTOS E TÉCNICAS 

70%  

Á
R

EA
 D

A
S 

A
T

IV
ID

A
D

ES
 F

ÍS
IC

A
S O aluno desenvolve as aprendizagens essenciais com 

determinados níveis de desempenho (Introdutório, 

Ementar, Avançado) em matérias, de diferentes 

subáreas e de acordo com as regras de seleção, para 

cada ano de escolaridade.*1 

Ações (entre outras): 

- Técnico-táticas e regras; 

- Sequências/Coreografias; 

- Empenho/Respeito pelo outro/Colaboração e 

competição/Interação com os outros. 

Grelha de observação para 

exercício critério e situação de 

jogo (avaliação 

formativa/sumativa); 

 

Teste prático (avaliação 

formativa/sumativa); 

 

Grelhas de observação direta 

(avaliação 

formativa/sumativa). 

20% 

Á
R

EA
 D

A
 A

P
TI

D
Ã

O
 

FÍ
SI

C
A

 

O aluno desenvolve capacidades motoras evidenciando 

aptidão muscular e aptidão aeróbia, enquadradas na 

Zona Saudável de Aptidão Física da bateria de testes 

FITescola, para a sua idade e sexo. 

- Aptidão aeróbia; 
- Aptidão muscular; 
- Composição corporal. 

Bateria de testes FITescola® 

(avaliação formativa/sumativa) 

10% 

Á
R

EA
 D

O
S 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S - Conhecer os métodos e meios de treino mais 
adequados ao desenvolvimento ou manutenção das 
diversas capacidades motoras. 
 - Conhecer e interpreta fatores de saúde e risco 
associados à prática das atividades físicas utilizando 
esse conhecimento de modo a garantir a realização de 
atividade física em segurança, nomeadamente: 

- Dopagem e riscos de vida e/ou saúde; 
- Doenças e lesões; 
- Condições materiais, de equipamentos e de 

orientação do treino. 

Teste teórico e/ou trabalho 

escrito e/ou fichas de 

avaliação e/ou 

questionamento oral. 

(avaliação formativa/sumativa) 

 

*1 De acordo com as referências para o sucesso e referencias para o ensino e aprendizagem em Educação Física, ver pontos 6 e 8. 
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Quadro nº 20 - Alunos com condições alternativas de avaliação 

 
Alunos possuidores de atestado médico com prática limitada 

Ponderação 

(100%) 

DOMÍNIO/ 

TEMAS 
PERFIL APZ ESPECÍFICAS / DESCRITORES  INSTRUMENTOS E TÉCNICAS 

55%  

Á
R

EA
 D

A
S 

A
T

IV
ID

A
D

ES
 F

ÍS
IC

A
S O aluno desenvolve as aprendizagens essenciais com 

determinados níveis de desempenho (Introdutório, 

Ementar, Avançado) em matérias, de diferentes 

subáreas e de acordo com as regras de seleção, para 

cada ano de escolaridade.*1 

Ações (entre outras): 

- Técnico-táticas e regras; 

- Sequências/Coreografias; 

- Empenho/Respeito pelo outro/Colaboração e 

competição/Interação com os outros. 

Grelha de observação para 

exercício critério e situação de 

jogo (avaliação 

formativa/sumativa); 

 

Teste prático (avaliação 

formativa/sumativa); 

 

Grelhas de observação direta 

(avaliação 

formativa/sumativa). 

10% 

Á
R

EA
 D

A
 A

P
TI

D
Ã

O
 

FÍ
SI

C
A

 

O aluno desenvolve capacidades motoras 

evidenciando aptidão muscular e aptidão aeróbia, 

enquadradas na Zona Saudável de Aptidão Física da 

bateria de testes FITescola, para a sua idade e sexo. 

- Aptidão aeróbia; 
- Aptidão muscular; 
- Composição corporal. 

Bateria de testes FITescola® 

(avaliação formativa/sumativa) 

35% 

Á
R

EA
 D

O
S 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S - Conhecer os métodos e meios de treino mais 
adequados ao desenvolvimento ou manutenção das 
diversas capacidades motoras. 
 - Conhecer e interpreta fatores de saúde e risco 
associados à prática das atividades físicas utilizando 
esse conhecimento de modo a garantir a realização 
de atividade física em segurança, nomeadamente: 

- Dopagem e riscos de vida e/ou saúde; 
- Doenças e lesões; 
- Condições materiais, de equipamentos e de 

orientação do treino. 

Teste teórico e/ou trabalho 

escrito e/ou fichas de 

avaliação e/ou 

questionamento oral. 

(avaliação formativa/sumativa)  

*1 De acordo com as referências para o sucesso e referencias para o ensino e aprendizagem em Educação Física, ver pontos 6 e 8. 
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Quadro nº 21 - Alunos com condições alternativas de avaliação 

 Alunos possuidores de atestado médico com prática impossibilitada 

Ponderação 

(100%) 

DOMÍNIO/ 

TEMAS 
PERFIL APZ ESPECÍFICAS / DESCRITORES  

INSTRUMENTOS E 

TÉCNICAS 

100% 
 

Á
R

EA
 D

O
S 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S 

- Conhecer os métodos e meios de treino mais 
adequados ao desenvolvimento ou manutenção das 
diversas capacidades motoras. 
 - Conhecer e interpreta fatores de saúde e risco 
associados à prática das atividades físicas utilizando 
esse conhecimento de modo a garantir a realização 
de atividade física em segurança, nomeadamente: 

- Dopagem e riscos de vida e/ou saúde; 
- Doenças e lesões; 
- Condições materiais, de equipamentos e de 

orientação do treino. 
- Ter conhecimento dos fundamentos técnico-

táticos das matérias abordadas; 

- Revelar empenho/respeito pelo 

outro/colaboração/Interação com os outros.  

Teste teórico e/ou 

trabalho escrito e/ou 

fichas de avaliação e/ou 

questionamento oral. 

 

Grelhas de observação 

direta 
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3.3.3 12º Ano 

 

 

Quadro º 22 - Alunos com condições regulares de avaliação 
 

Alunos sem qualquer impedimento à realização prática da disciplina 

Ponderação 

(100%) 

DOMÍNIO/ 

TEMAS 
PERFIL APZ ESPECÍFICAS / DESCRITORES  INSTRUMENTOS E TÉCNICAS 

70%  

Á
R

EA
 D

A
S 

A
T

IV
ID

A
D

ES
 F

ÍS
IC

A
S O aluno desenvolve as aprendizagens essenciais com 

determinados níveis de desempenho (Introdutório, 

Ementar, Avançado) em matérias, de diferentes 

subáreas e de acordo com as regras de seleção, para 

cada ano de escolaridade.*1 

Ações (entre outras): 

- Técnico-táticas e regras; 

- Sequências/Coreografias; 

- Empenho/Respeito pelo outro/Colaboração e 

competição/Interação com os outros. 

Grelha de observação para 

exercício critério e situação de 

jogo (avaliação 

formativa/sumativa); 

 

Teste prático (avaliação 

formativa/sumativa); 

 

Grelhas de observação direta 

(avaliação 

formativa/sumativa). 

20% 

Á
R

EA
 D

A
 A

P
TI

D
Ã

O
 

FÍ
SI

C
A

 

O aluno desenvolve capacidades motoras evidenciando 

aptidão muscular e aptidão aeróbia, enquadradas na 

Zona Saudável de Aptidão Física da bateria de  

FITescola, para a sua idade e sexo. 

- Aptidão aeróbia; 
- Aptidão muscular; 
- Composição corporal. 

Bateria de testes FITescola® 

(avaliação formativa/sumativa) 

10% 

Á
R

EA
 D

O
S 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S 

- Conhecer e utiliza os métodos e meios de treino 
mais adequados ao desenvolvimento ou 
manutenção das diversas capacidades motoras, de 
acordo com a sua aptidão atual e o estilo de vida, 
cuidando o doseamento da intensidade e duração 
do esforço, respeitando em todas as situações os 
princípios básicos do treino; 

- Analisa criticamente aspetos gerais da ética na 
participação nas AFD, relacionando os interesses 
sociais, económicos, políticos e outros com 
algumas das suas “perversões”, nomeadamente: 
- Especialização precoce e exclusão ou 

abandono precoces; 
- Violência (dos espectadores e dos atletas) vs 

espírito desportivo; 
- Corrupção vs verdade desportiva 

Teste teórico e/ou trabalho 

escrito e/ou fichas de 

avaliação e/ou 

questionamento oral. 

(avaliação formativa/sumativa) 

*1 De acordo com as referências para o sucesso e referencias para o ensino e aprendizagem em Educação Física, ver pontos 6 e 8. 
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Quadro nº 23 - Alunos com condições alternativas de avaliação 

 
Alunos possuidores de atestado médico com prática limitada 

Ponderação 

(100%) 

DOMÍNIO/ 

TEMAS 
PERFIL APZ ESPECÍFICAS / DESCRITORES  INSTRUMENTOS E TÉCNICAS 

55%  

Á
R

EA
 D

A
S 

A
T

IV
ID

A
D

ES
 F

ÍS
IC

A
S O aluno desenvolve as aprendizagens essenciais com 

determinados níveis de desempenho (Introdutório, 

Ementar, Avançado) em matérias, de diferentes 

subáreas e de acordo com as regras de seleção, para 

cada ano de escolaridade.*1 

Ações (entre outras): 

- Técnico-táticas e regras; 

- Sequências/Coreografias; 

- Empenho/Respeito pelo outro/Colaboração e 

competição/Interação com os outros. 

Grelha de observação para 

exercício critério e situação de 

jogo (avaliação 

formativa/sumativa); 

 

Teste prático (avaliação 

formativa/sumativa); 

 

Grelhas de observação direta 

(avaliação 

formativa/sumativa). 

10% 

Á
R

EA
 D

A
 A

P
TI

D
Ã

O
 

FÍ
SI

C
A

 

O aluno desenvolve capacidades motoras 

evidenciando aptidão muscular e aptidão aeróbia, 

enquadradas na Zona Saudável de Aptidão Física da 

bateria de testes FITescola, para a sua idade e sexo. 

- Aptidão aeróbia; 
- Aptidão muscular; 
- Composição corporal. 

Bateria de testes FITescola® 

(avaliação formativa/sumativa) 

35% 

Á
R

EA
 D

O
S 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S 

- Conhecer e utiliza os métodos e meios de treino 
mais adequados ao desenvolvimento ou 
manutenção das diversas capacidades motoras, 
de acordo com a sua aptidão atual e o estilo de 
vida, cuidando o doseamento da intensidade e 
duração do esforço, respeitando em todas as 
situações os princípios básicos do treino; 

- Analisa criticamente aspetos gerais da ética na 
participação nas AFD, relacionando os interesses 
sociais, económicos, políticos e outros com 
algumas das suas “perversões”, nomeadamente: 
- Especialização precoce e exclusão ou 

abandono precoces; 
- Violência (dos espectadores e dos atletas) vs 

espírito desportivo; 
Corrupção vs verdade desportiva 

Teste teórico e/ou trabalho 

escrito e/ou fichas de 

avaliação e/ou 

questionamento oral. 

(avaliação formativa/sumativa)  

*1 - De acordo com as referências para o sucesso e referencias para o ensino e aprendizagem em Educação Física, ver pontos 6 e 8. 
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Quadro nº 24 - Alunos com condições alternativas de avaliação 

 Alunos possuidores de atestado médico com prática impossibilitada 

Ponderação 

(100%) 

DOMÍNIO/ 

TEMAS 
PERFIL APZ ESPECÍFICAS / DESCRITORES  

INSTRUMENTOS E 

TÉCNICAS 

100% 
 

Á
R

EA
 D

O
S 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S 

- Conhecer os métodos e meios de treino mais 
adequados ao desenvolvimento ou manutenção das 
diversas capacidades motoras. 
 - Conhecer e interpreta fatores de saúde e risco 
associados à prática das atividades físicas utilizando 
esse conhecimento de modo a garantir a realização 
de atividade física em segurança, nomeadamente: 

- Dopagem e riscos de vida e/ou saúde; 
- Doenças e lesões; 
- Condições materiais, de equipamentos e de 

orientação do treino. 
- Ter conhecimento dos fundamentos técnico-

táticos das matérias abordadas; 

- Revelar empenho/respeito pelo 

outro/colaboração/Interação com os outros.  

Teste teórico e/ou 

trabalho escrito e/ou 

fichas de avaliação e/ou 

questionamento oral. 

 

Grelhas de observação 

direta 
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4. Modelo de avaliação 
 

    4.1. Área das Atividades Físicas 

   O modelo de avaliação das Atividades Físicas adotado pelo GEF baseia-se numa avaliação por níveis de 

aprendizagem. Cada um dos alunos é avaliado nas matérias previstas no Plano de Turma e situado no 

respetivo nível de proficiência motora e intelectual, de acordo com o especificado no PNEF – Nível Não 

Introdutório, Introdutório, Elementar e Avançado. Para o cumprimento de cada um destes níveis o aluno 

deve demonstrar em simultâneo desempenhos, conhecimentos e atitudes representativos do nível 

considerado, numa lógica integrada da aprendizagem e alinhada com o conceito de competência enunciado 

no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. Estes níveis de aprendizagem definem graus de 

aprofundamento da competência do aluno em cada matéria de ensino, de acordo com os Programas de EF 

(3º Ciclo, 2001, p. 6), deste modo, um aluno encontra-se num determinado nível quando demonstra o 

domínio global das competências e conteúdos a ele inerentes.  

Assim sendo, a operacionalização das normas da área das Atividades Físicas tem como referência a 

especificação de cada matéria do programa em três níveis, considerando-se que cada aluno pode situar-se 

em relação a cada matéria num dos seguintes níveis:  

a) Não Atinge o Nível Introdução (NI); 

b) Nível introdução (I), onde se incluem as habilidades, técnicas e conhecimentos que representam a 

aptidão específica ou preparação de base (fundamentos); 

c) Nível Elementar (E), nível em que se discriminam os conteúdos que representam o domínio (mestria) 

da matéria nos seus elementos principais e já com carácter mais formal, relativamente aos modelos de 

prática e organização da atividade referente; 

d) Nível Avançado (A), que estabelece os conteúdos e formas de participação nas situações típicas da 

atividade referente, correspondentes ao nível superior que poderá ser atingido no âmbito da disciplina de 

Educação Física. 

Um aluno é considerado de nível Introdução quando está apto a aprender um nível mais exigente do 

programa, neste caso o nível elementar. Os conteúdos e competências que definem cada nível para cada 

uma das diferentes matérias, Indicadores de observação, foram definidos pelo GEF tendo como base o PNEF 

(ver mais à frente, ponto 8). Importa ainda referir que, muitas vezes, os alunos podem encontrar-se em 

situações parciais de transição para determinado nível de aprendizagem, quando não atingem todas as 



Projeto Curricular de Educação Física 2020/2021 

 

35 

 

referências de ensino e aprendizagem e/ou não são observados todos os indicadores de observação no 

respetivo nível, podemos falar de Parte Introdutório (PI), Parte elementar (PE) e Parte Avançado (PA). 

Para efetivar a necessidade de “quantificar” a avaliação dos alunos para efeitos de classificação, o GEF 

considerou a seguinte escala de conversão de nível para pontos: 

 

Conversão de níveis em pontos 

Níveis 

Não 

introdutório 

(NI) 

Parte Nível 

Introdutório 

 (PI) 

Nível 

Introdutório  

(I) 

Parte Nível 

Elementar 

 (PE) 

Nível 

Elementar  

(E) 

Parte Nível 

Avançado  

(PA) 

Nível 

Avançado 

(A) 

Pontos 0pt 0,5pt 1pt 1,5 pt 2pt 2,5 pt 3pt 

 

A pontuação crescente corresponde a um aumento da complexidade inerente a cada nível de 

desempenho motor, sendo que a pontuação mínima é de 0 pontos (NI) para um aluno que não domine as 

competências mais básicas em determinada matéria, e a pontuação máxima é de 3 pontos (A) para um 

aluno que se enquadre no nível mais complexo de desempenho motor dessa mesma matéria. 

Importa referir que para efetivar a avaliação dos alunos, seleciona-se um conjunto de matérias, que 

servirão de referência para o sucesso, de dentro do conjunto de matérias avaliadas, de acordo com as regras 

explicitadas mais adiante no ponto 6 – Referências para o sucesso na Área das Atividades Físicas.  Sendo 

assim, a avaliação dos alunos resulta do somatório dos pontos resultantes das suas melhores prestações 

num número pré-definido de matérias de diferentes subáreas, selecionadas de acordo com as regras 

definidas para os diferentes ciclos ou anos de escolaridade. 

 

4.2. Área da Aptidão Física e referências para o sucesso 

Na área da Aptidão Física, mantendo como referências os objetivos gerais de ciclo e também o programa 

FitEscola, optou-se por definir como essencial o trabalho de elevação e/ou manutenção de todas as 

capacidades que permitam ao aluno ter aptidão aeróbia e aptidão muscular em valores inscritos na Zona 

Saudável da Aptidão Física (ZSAF).  

O trabalho da aptidão física deve estruturar-se em torno da periodização do treino/elevação das 

capacidades motoras e, sempre que possível, constituirá uma componente da atividade formativa em todas 

as aulas. As preocupações metodológicas, ao nível do desenvolvimento das capacidades motoras, deverão 

seguir os mesmos princípios pedagógicos das restantes áreas. 
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O nível de desenvolvimento das capacidades motoras, resultado da avaliação diagnóstica e formativa, 

deve permitir ao professor propor situações de treino visando o desenvolvimento das capacidades motoras 

em que os alunos apresentam níveis fracos, ou visando treinar as capacidades determinantes para 

aprendizagem numa próxima etapa de trabalho ou ainda recuperar níveis de aptidão física aceitáveis após 

períodos de interrupção letiva. 

No processo de avaliação formativa, os valores inscritos na “Zona Saudável de Aptidão Física” para cada 

capacidade motora, devem ser considerados como uma referência fundamental. 

A intencionalidade do desenvolvimento da aptidão física condicionará a seleção das situações de 

aprendizagem, a forma como se organizam as situações e se estrutura cada uma, e o conjunto das aulas de 

EF. 

A avaliação da condição física dos alunos será feita mediante um conjunto de provas, aplicando-se para 

este efeito a bateria de testes FitEscola. 

Esta bateria define o Protocolo de Testes de Aptidão Física a adotar para o 2º/3º e ensino secundário e 

que pode ser consultado em documento à parte (ver anexo Protocolo de Avaliação de Educação Física) 

 

 4.2.1. Testes de Aptidão Física 

O programa do FitEscola avalia três componentes da aptidão física consideradas importantes pela sua 

estreita relação com a saúde em geral e com o bom funcionamento do organismo. As três componentes são 

a aptidão aeróbia, a composição corporal e a aptidão muscular (força e resistência muscular e a 

flexibilidade). Cada dimensão de Aptidão Física está relacionada com a saúde geral em crianças e adultos.  

A Aptidão Aeróbia está relacionada com a redução do risco de doença cardíaca, diabetes e acidentes 

cardiovasculares. 

 A Força e a Flexibilidade são importantes na redução do risco de osteoporose e no aumento da 

capacidade funcional. 

Dos vários testes disponíveis por este programa o GEF optou pelos seguintes: 

 

COMPOSIÇÃO CORPORAL 
– Índice da Massa Corporal 
– Massa Gorda 

 

APTIDÃO AERÓBIA  
– Resistência Aeróbia – Teste Vaivém 
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APTIDÃO MUSCULAR 
– Força Média – Teste dos Abdominais 
– Força Superior – Teste das Extensões de Braços 
– Força Inferior – Impulsão Horizontal 

 

FLEXIBILIDADE 
– Flexibilidade Inferior – Teste Senta e Alcança 

 

4.2.2. Critérios de avaliação da Aptidão Física 

  Uma vez que Aptidão Física é uma da área mensurável na avaliação final, houve a necessidade do GEF, 

criar também critérios para a avaliação deste domínio/área (já anteriormente especificado nos critérios de 

avaliação). 

 

 

APTIDÃO FÍSICA Percentagem relativa na avaliação total da disciplina de EF 

CICLOS DE ENSINO 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino secundário 

Alunos sem limitações 15% 20% 20% 

Alunos com prática limitada 10% 

Alunos c/ prática 

impossibilitada 
0% 

 

 

 

Peso relativo dos diferentes testes na classificação total no domínio da Aptidão Física % 

1 Vaivém 40% 

2 Força média (abdominais) 15% 

3 Força Superior (Flexões/extensões de braços) 15% 

4 Senta e alcança 15% 

5 Impulsão horizontal 15% 

5 Testes 100% 

 

Nota: O GEF definiu que os testes de composição corporal não entram para a avaliação sumativa. 
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4.3. Área dos Conhecimentos 
 

4.3.1. Objetivos e conteúdos por ano de escolaridade 

Tendo como base o PNEF e AEEF, em baixo especificamos os objetivos por ano para a área dos 

conhecimentos. 

Ano  Objetivos pretendidos na Área dos Conhecimentos 

5º Ano 

 Aprendizagem dos processos de desenvolvimento e manutenção da condição física 
- Identifica as capacidades físicas: Resistência, Força, Velocidade, Flexibilidade, Agilidade e Coordenação 
(Geral), de acordo com as características do esforço realizado. 
 
Aprendizagens dos fundamentos das Atividades Físicas 
- Conhece regras principais das matérias abordadas; 
- Conhece as principais regras de segurança. 

6º Ano 

 Aprendizagem dos processos de desenvolvimento e manutenção da condição física 
- Identifica as capacidades físicas: Resistência, Força, Velocidade, Flexibilidade, Agilidade e Coordenação 
(Geral), de acordo com as características do esforço realizado. 
 - Interpreta as principais adaptações do funcionamento do seu organismo durante a atividade física. 
 
Aprendizagens dos fundamentos das atividades físicas 
Os anteriores mais: 
 - Conhece os aspetos fundamentais na realização correta da componente técnica de cada matéria 
abordada. 

7º Ano 

Aprendizagem dos processos de desenvolvimento e manutenção da condição física 
- Relaciona Aptidão Física e Saúde e identifica os benefícios do exercício físico para a saúde 
  
Aprendizagem dos conhecimentos relativos à interpretação nas estruturas e fenómenos sociais 
extraescolares, no seio dos quais se realizam as atividades físicas 
- Interpreta a dimensão sociocultural dos desportos na atualidade e ao longo dos tempos, nomeadamente 
os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. 
 
Aprendizagens dos fundamentos das atividades físicas 
- Conhece os elementos técnico-táticos elementares de cada matéria abordada. 
- Conhece e sabe aplicar as regras como jogador e árbitro 

8º Ano 

Aprendizagem dos processos de desenvolvimento e manutenção da condição física  
- Relaciona Aptidão Física e Saúde e identifica os fatores associados a um estilo de vida saudável, 
nomeadamente o desenvolvimento das capacidades motoras. 
 
Aprendizagem dos conhecimentos relativos à interpretação nas estruturas e fenómenos sociais 
extraescolares, no seio dos quais se realizam as atividades físicas 
- Identifica e interpreta os valores olímpicos e paralímpicos, compreendendo a sua importância para a 
construção de uma sociedade moderna e inclusiva. 
 
Aprendizagens dos fundamentos das atividades físicas 
- Conhece os elementos técnico-táticos elementares de cada matéria abordada. 
- Conhece e sabe aplicar as regras como jogador e árbitro 
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Ano Objetivos pretendidos na Área dos Conhecimentos 

9º Ano 

Aprendizagem dos processos de desenvolvimento e manutenção da condição física 
- Relaciona Aptidão Física e Saúde e identifica os fatores associados a um estilo de vida saudável, 
nomeadamente o desenvolvimento das capacidades motoras, a composição corporal, a alimentação, o 
repouso, a higiene, afetividade e a qualidade do meio ambiente; 
 
Aprendizagem dos conhecimentos relativos à interpretação nas estruturas e fenómenos sociais 
extraescolares, no seio dos quais se realizam as atividades físicas 
 - Interpreta a dimensão sociocultural dos desportos e da atividade física na atualidade e ao longo dos 
tempos, identificando fenómenos associados a limitações e possibilidades de prática dos desportos e das 
atividades físicas, tais como: o sedentarismo e a evolução tecnológica, a poluição, o urbanismo e a 
industrialização, relacionando-os com a evolução das sociedades. 
 
Aprendizagens dos fundamentos das atividades físicas 
- Conhece os elementos técnico-táticos elementares de cada matéria abordada; 
- Conhece e sabe aplicar as regras como jogador e árbitro. 

10º Ano 

Aprendizagem dos processos de desenvolvimento e manutenção da condição física 
- Relaciona Aptidão Física e Saúde e identifica os fatores associados a um estilo de vida saudável, 
nomeadamente o desenvolvimento das capacidades motoras, a composição corporal, a alimentação, o 
repouso, a higiene, afetividade e a qualidade do meio ambiente. 
 
Sabe realizar a prestação de socorro a uma vítima de paragem cardiorrespiratória, no contexto das 
atividades físicas ou outro, e interpretá-la como uma ação essencial, reveladora de responsabilidade 
individual e coletiva: 

- Cumpre e explica a importância da cadeia de sobrevivência (ligar 112, reanimar, desfibrilhar, 
estabilizar); 

- Assegura as condições de segurança para o reanimador, vítima e terceiros; 
- Realiza o exame primário da vítima, numa breve sucessão de ações, avaliando a sua reatividade, a 

permeabilização da via aérea e a ventilação;  
- Contacta os serviços de emergência (112) prestando a informação necessária (vítima, local, 

circunstâncias) de forma clara e eficiente;  
- Realiza as manobras de Suporte Básico de Vida e Desfibrilhação Automática Externa (SBVDAE), de 

acordo com o algoritmo atual, emanado pelo European Ressuscitation Council (ERC);  
-  Reconhece uma obstrução grave e ligeira da via aérea, aplicando as medidas de socorro 

adequadas (encorajamento da tosse, remoção de qualquer obstrução visível, palmadas 
interescapulares, manobra de Heimlich). 

 
Aprendizagem dos conhecimentos relativos à interpretação nas estruturas e fenómenos sociais 
extraescolares, no seio dos quais se realizam as atividades físicas 
 - Interpreta a dimensão sociocultural dos desportos e da atividade física na atualidade e ao longo dos 
tempos, identificando fenómenos associados a limitações e possibilidades de prática dos desportos e das 
atividades físicas, tais como: o sedentarismo e a evolução tecnológica, a poluição, o urbanismo e a 
industrialização, relacionando-os com a evolução das sociedades. 
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Ano Objetivos pretendidos na Área dos Conhecimentos 

11º Ano 

Aprendizagem dos processos de desenvolvimento e manutenção da condição física 
- Conhece os métodos e meios de treino mais adequados ao desenvolvimento ou manutenção das diversas 
capacidades motoras. 
 
Aprendizagem dos conhecimentos relativos à interpretação nas estruturas e fenómenos sociais 
extraescolares, no seio dos quais se realizam as atividades físicas 
 - Conhece e interpreta fatores de saúde e risco associados à prática das atividades físicas utilizando esse 
conhecimento de modo a garantir a realização de atividade física em segurança, nomeadamente: 
             - Dopagem e riscos de vida e/ou saúde; 
             - Doenças e lesões; 
             - Condições materiais, de equipamentos e de orientação do treino. 

12º Ano 

Aprendizagem dos processos de desenvolvimento e manutenção da condição física 
- Conhece e utiliza os métodos e meios de treino mais adequados ao desenvolvimento ou manutenção das 
diversas capacidades motoras, de acordo com a sua aptidão atual e o estilo de vida, cuidando o 
doseamento da intensidade e duração do esforço, respeitando em todas as situações os princípios básicos 
do treino. 
 
Aprendizagem dos conhecimentos relativos à interpretação nas estruturas e fenómenos sociais 
extraescolares, no seio dos quais se realizam as atividades físicas 
- Analisa criticamente aspetos gerais da ética na participação nas AFD, relacionando os interesses sociais, 
económicos, políticos e outros com algumas das suas “perversões”, nomeadamente: 

- Especialização precoce e exclusão ou abandono precoces; 
- Violência (dos espectadores e dos atletas) vs espírito desportivo; 
- Corrupção vs verdade desportiva 

Sec. 

Aprendizagens dos fundamentos das atividades físicas 
- Todos os anteriores mais os seguintes: 
- Conhece os princípios táticos elementares (objetivos, fases, princípios de jogo) dos jogos desportivos 
coletivos 

 

Salientamos que, para que as aprendizagens possam ser significativas e contextualizadas, deve privilegiar-

se uma lógica de trabalho de projeto, numa estreita relação com conteúdos afins de outras disciplinas que 

permitam uma abordagem interdisciplinar. A definição dos contributos para esta relação interdisciplinar 

está dependente das propostas curriculares a serem apresentadas por todas as disciplinas. 

Para avaliação formativa deste domínio podem ser utilizados testes escritos, questionamento oral, 

trabalhos escritos de pesquisa, apresentações orais, etc.  

 

4.3.2. Critérios de classificação  

No 2º e 3º ciclos a avaliação formativa expressa-se de forma quantitativa, em %, e pode ser acompanhada 

por uma menção qualitativa e /ou uma descrição. 

No ensino secundário e no vocacional a avaliação formativa expressa-se numa escala de 1 a 20 valores e 

pode ser acompanhada por uma menção qualitativa e/ou uma descrição. 
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Correspondência entre os diferentes níveis de ensino 

Ensino Básico (2º e 3º Ciclos) Ensino Secundário Menção qualitativa  

90 a 100% 17,5 a 20 valores Satisfaz muito bem 

80 a 89% 

70 a 79% 
13,5 a 17,4 valores Satisfaz bem 

55 a 69% 

50 a 54% 
9,5 a 13,4 valores Satisfaz 

20 a 49% 4,5 a 9,4 valores Não Satisfaz 

0 a 19% 0 a 4,4 valores Fraco 

 

Em baixo especificamos a percentagem que é atribuída a esta área  

(já anteriormente mencionada nos critérios de avaliação) 

Conhecimentos Percentagem relativa na avaliação total da disciplina de EF 

Ciclos de ensino 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino secundário 

Alunos sem limitações 10% 10% 10% 

Alunos com prática limitada 35% 

Alunos com prática 
impossibilitada 

100% 100% 

 

5. Plano Plurianual da disciplina de Educação Física 
 

5.1. Distribuição das matérias pelos três ciclos de escolaridade 

Tendo como referência o PNEF elaborado em 2001, e Aprendizagens Essenciais em EF, as conferências 

curriculares que foram efetuadas, o professor de EF, contando com os recursos físicos e humanos que 

dispõe e depois da avaliação prévia dos seus alunos em todas as matérias, faz a sua planificação da turma 

tendo como base a planificação geral em baixo apresentada e que foi discutida pelo GEF no final do ano 

transato.
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Planificação Geral da disciplina de Educação Física 

ÁREA DAS ATIVIDADES FÍSICAS  

Anos de 
escolaridade 

5º Ano 6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano 10º Ano 11º Ano 12º Ano 

SUBÁREAS Matérias por Subárea 

JOGOS (1) 
Jogos (Rabia; Jogo de Passes; Bola Ao 
Capitão e Bola no Fundo; Mata…) 

 

JOGOS 
DESPORTIVOS 

COLETIVOS 

Voleibol 
Futebol/Futsal 

Futebol/Futsal 
Voleibol 
Basquetebol* 
Andebol* 

Voleibol* 
Futebol/Futsal* 
Andebol 
  

Basquetebol* 
Andebol* 
Voleibol 
Futebol/Futsal-  

Basquetebol* 
Voleibol* 
Futebol/Futsal - 
Andebol- 

Futebol/Futsal 
Voleibol 
Basquetebol 
Andebol/ Tag-
Rugby  
(obrigatório 2DC) 

Futebol/Futsal 
Voleibol 
Basquetebol 
Andebol 
Tag-Rugby 
Corfebol (obrigatório 2DC) 

GINÁSTICA Solo Aparelhos – bock; pinto; Mini-tramplim; Trave, argolas, paralelas, barra  Aparelhos; Acrobática 

ATLETISMO (1) 
Corridas 
Saltos.  

Corridas  
Saltos   

Corridas 
Saltos  
Lançamentos 

Corridas 
Saltos 
Lançamentos 

Corridas 
Saltos 

Corridas 
Saltos 

Corridas 
Saltos 

Corridas 
Saltos 

ATIVIDADES 
RÍTMICAS 

EXPRESSIVAS 
Danças Tradicionais Danças Tradicionais 

Danças 
Tradicionais/outras 

Tradicionais/Sociais/
outras 

Danças Sociais 
Livre escolha (Dança; Danças tradicionais, Sociais, 

Outras) 

NATAÇÃO (2) 
Adaptação ao meio 
aquático/iniciação à 
técnica 

Crol, Costas 
(introdução/element
ar) 

Crol, Costas  Crol, Costas  Crol, Costas, bruços  
Crol, Costas, 
Bruços  

Crol, Costas, 
Bruços, 
mariposa  

Todas as técnicas, 
Técnicas de 
salvamento, Pólo 
Aquático… 

RAQUETAS (3) Jogos de Raquetas Jogos de Raquetas; Jogos de Raquetas; Jogos de Raquetas; Raquetas Raquetas 

OUTRAS Escalada Orientação   Outras Outras Outras Outras 

 * Matérias prioritárias  
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(1) OS JOGOS e O ATLETISMO constitui-se, simultaneamente, como uma subárea e como uma matéria. 
(2) A Natação foi considerada pelo Grupo de Educação Física, simultaneamente, como uma subárea e como uma 

matéria obrigatória, isto porque a escola possui infraestruturas adequadas para a lecionar. 
(3) As Raquetas no 5º, 6º, 7º e 8º ano estão incluídas na Subárea de "Outras" 

(4) Nas subáreas JOGOS DESPORTIVOS COLETIVOS, GINÁSTICA, RAQUETAS e ATIVIDADES RÍTMICAS E 
EXPRESSIVAS cada uma das opções apresentadas é considerada como uma matéria. 

No 11º e 12º ano A Ginástica e o Atletismo passam a ser uma única Subárea “Ginástica/Atletismo” 

 

Convém referir que a calendarização das matérias terá em conta a rotação de espaços proposta pelo 

Grupo de Educação Física, o docente delineará as matérias a abordar em cada período letivo de acordo 

com o espaço que lhe é atribuído, planeando as suas atividades e em função do espaço e das caraterísticas 

da turma. 
 

Tendo como base as conferências curriculares realizadas ao longo do ano letivo, nomeadamente na 

avaliação inicial, avaliação sumativa do 1º, 2º e 3º período do ano transato, o GEF conseguiu reunir as 

informações necessárias, por ano de escolaridade, de modo a dar uma visão do prognóstico das 

competências, por níveis de aprendizagem pretendidas para os nossos alunos dando o perfil por ano e 

ciclo. 
 

Prognóstico dos níveis de Aprendizagem nas matérias 

PLANEAMENTO PLURIANUAL 

SUBÁREAS MATÉRIAS 5º Ano 6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano 10º Ano 11º Ano 12º Ano 

JOGOS (1) E E             

JOGOS 
DESPORTIVOS 

COLETIVOS 
(4) 

ANDEBOL     I I PE I   PE 

BASQUETEBOL PI I PI I PE I PE E 

FUTSAL PI   PI PI PE     PE 

VOLEIBOL PI I PI PI I I PE PE 

TAG-RUGBY               PE 
CORFEBOL                 

 GINÁSTICA (4) 

SOLO I PE I I I I PE   

APARELHOS I I PI I I I PE E 
ACROBÁTICA           PE PE PE 

ATLETISMO (1) PI PE I PE I I PE PE 

ATIVIDADES 
RÍTMICAS 

EXPRESSIVAS (4) 

DANÇA I   E E PE E PE E 

DANÇAS TRADICINAIS I     E PI       

DANÇAS SOCIAIS     E   PE E PE E 

NATAÇÃO (2) PI I PE PE E I E PE 

RAQUETAS 
(3) 

BADMINTON     PI I PE I PE PE 

TÉNIS                 

TÉNIS DE MESA PI PI             

Outras 

ESCALADA                 
ORIENTAÇÃO                 

DESPORTOS DE COMBATE         PI       
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6. Referência para o sucesso em Educação Física 

            Sabemos que é impossível garantir o mesmo currículo a todos os alunos, é todavia desejável que 

se procure determinar um patamar no qual se possam inserir todos os alunos que demonstrem possuir as 

competências essenciais para esta disciplina, numa lógica integrada da aprendizagem e alinhada com o 

conceito de competência enunciado no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

As normas de referência, quer para a seleção das matérias, como para a definição do sucesso, surgem 

como uma oposta na formação eclética do aluno, bem como o apelo e a valorização da flexibilidade de 

tratamento dos conteúdos programáticos. 

Em baixo apresentamos, tendo como base as AEEF e PNEF, as regras para a seleção das matérias a 

bordar em cada ano de escolaridade, regras que vão facilitar uma avaliação mais flexível, indo ao encontro 

do desenvolvimento até ao limite do potencial de todos ou de cada aluno em particular e as normas para o 

sucesso, que têm o propósito de tornar mais claras e visíveis (e coerentes) as condições genéricas de 

obtenção do nível 3 (no Ensino Básico) ou classificação de 10 valores (no Ensino Secundário), 

independentemente doutros parâmetros de avaliação definidos pelo Agrupamento. 

 

Áreas de avaliação  

2º Ciclo 

    Área - Atividades Físicas  

Regras de seleção das matérias 

5º Ano 
O aluno desenvolve competências essenciais em 3 matérias de 3 subáreas diferentes. A Natação foi 
considerada pelo GEF como uma matéria obrigatória. 

6º Ano 
O aluno tem que desenvolver competências essenciais em 4 matérias com as seguintes condições: 1 
matéria da subárea Jogos Desportos Coletivos, 1 matéria da subárea de Ginástica, a Natação + 1 de 
subárea diferente. 

Subáreas (Matérias) 

Jogos (1) 

Jogos Desportos Coletivos (Futebol, Voleibol, Basquetebol, Andebol; Rugby-tag; Corfebol 

Ginástica (solo, aparelhos) 

Atletismo (1) 

Atividades Rítmicas Expressivas (Dança, Danças Sociais, Danças Tradicionais) 

Natação (2) 

Outras: Raquetas (Ténis de Mesa, Badminton); Orientação, Desportos de Combate (Luta, Judo)…) 

 

 

 



Projeto Curricular de Educação Física 2020/2021 

 

45 

 

Normas/regras de referência para o sucesso (obter nível 3) 

no final do ano 

Pontuação 
(tendo em conta os níveis PI, 

I, PE, E, PA e A) 

Exemplo 

5º Ano 
O aluno desenvolve as competências essenciais de nível 
INTRODUÇÃO em três matérias de diferentes subáreas do 
conjunto das possibilidades atrás apresentadas.  

O aluno nas matérias 
selecionadas para obter 
nível 3 no 5º ano 
precisa de 3 pontos 

Ex: 3 Níveis I  
Futebol – I 
Ginást. de Solo – I 
Natação – I 
 

6º Ano 
O aluno desenvolve as competências essenciais de nível 
INTRODUÇÃO em quatro matérias de diferentes subáreas do 
conjunto de possibilidades atrás apresentadas.  

O aluno nas matérias 
selecionadas para obter 
nível 3 no 6º ano 
precisa de 4 pontos 

Ex: 4 Níveis I  
Basquetebol – I 
Ginást de Solo – I 
Natação – I 
Badminton – I 

Área - Aptidão Física 

Do 5º ao 
12º ano 

Desenvolve capacidades motoras evidenciando aptidão muscular e aptidão aeróbia, enquadradas na Zona 
Saudável de Aptidão Física do programa FITescola, para a sua idade e sexo. 
Dos vários testes disponíveis por este programa o GEF optou pelos seguintes: 

APTIDÃO AERÓBIA  

• Resistência Aeróbia – Teste Vaivém 

APTIDÃO MUSCULAR 

– Força Média – Teste dos Abdominais 

– Força Superior – Teste das Extensões de Braços 

– Força Inferior – Impulsão Horizontal 

FLEXIBILIDADE 

– Flexibilidade Inferior – Teste Senta e Alcança 

Área - Conhecimentos 

5º Ano 

 - Identifica as capacidades físicas: Resistência, Força, Velocidade, Flexibilidade, Agilidade e 
Coordenação (Geral), de acordo com as características do esforço realizado. 
 
Aprendizagens dos fundamentos das Atividades Físicas 
- Conhece regras principais das matérias abordadas; 
- Conhece as principais regras de segurança. 

6º Ano 

 - Identifica as capacidades físicas: Resistência, Força, Velocidade, Flexibilidade, Agilidade e 
Coordenação (Geral), de acordo com as características do esforço realizado. 
 - Interpreta as principais adaptações do funcionamento do seu organismo durante a atividade física. 
 
Aprendizagens dos fundamentos das atividades físicas 
Os anteriores mais: 
 - Conhece os aspetos fundamentais na realização correta da componente técnica de cada matéria 
abordada. 
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Áreas de avaliação  

3º Ciclo 

    Área - Atividades Físicas 

Regras de seleção das matérias 

7º ANO 
O aluno tem que desenvolver competências essenciais em 5 matérias com as seguintes condições: 1 matéria da 

subárea Jogos Desportos Coletivos, 1 matéria da subárea de Ginástica, a Natação + 2 de subáreas diferentes. 

8º ANO 

O aluno tem que desenvolver competências essenciais em 6 matérias com as seguintes condições: 1 matéria da 

subárea Jogos Desportos Coletivos, 1 matéria da subárea de Ginástica, a Natação + 3 matérias de subáreas 

diferentes. 

9º ANO 

O aluno tem que desenvolver competências essenciais em 6 matérias com as seguintes condições: 2 matérias 

da subárea Jogos Desportos Coletivos, 1 matéria da subárea de Ginástica, a Natação + 1 matéria da subárea de 

Atividades Rítmicas Expressivas+ 1 matéria de subáreas diferentes. 

    Subáreas/Matérias 

Jogos Desportos Coletivos (Futebol, Voleibol, Basquetebol, Andebol; Rugby-tag; Corfebol 

Ginástica (solo, aparelhos) 

Atletismo (1) 

Atividades Rítmicas Expressivas (Dança, Danças Sociais, Danças Tradicionais) 

Natação (2) 

Raquetas (3) (Ténis de Mesa, Badminton) 

Outras (3) Orientação, Desportos de Combate (Luta, Judo)…) 

Normas/regras de referência para o sucesso (obter nível 3) 
no final do ano  

Pontuação 
(tendo em conta os níveis 

PI, I, PE, E, PA e A) 
Exemplo 

7º Ano 
O aluno desenvolve as competências essenciais de nível 
INTRODUÇÃO em cinco matérias de diferentes subáreas do 
conjunto de possibilidades atrás apresentadas.  

Para obter nível 3 no 
7º ano precisa de 5 
pontos 

Ex: 5 Níveis I  
Voleibol – I 
Ginástica de Solo – I 
Natação – I 
Badminton – I 
Danças Tradicionais – I 

Normas/regras de referência para o sucesso (obter nível 3) 
no final do ano  

Pontuação 
(tendo em conta os níveis 

PI, I, PE, E, PA e A) 
Exemplo 

8º Ano 
O aluno desenvolve as competências essenciais de nível 
INTRODUÇÃO em seis matérias de diferentes subáreas do 
conjunto de possibilidades atrás apresentadas.  

Para obter nível 3 no 
8º ano precisa de 6 
pontos 

Ex: 6 Níveis I 
Andebol – I 
Ginástica de Solo – I 
Natação – I 
Badminton – I 
Danças Sociais – I 
Atletismo – I 

9º Ano 

O aluno desenvolve as competências essenciais de nível 
INTRODUÇÃO em 5 matérias e de nível ELEMENTAR numa 
matéria, de diferentes subáreas e de acordo com o conjunto 
de possibilidades atrás presentadas.  

Para obter nível 3 no 
9º ano precisa de 7 
pontos  

Ex: 5 Níveis I + 1 E  
Andebol – I 
Basquetebol - E 
Ginástica de Solo – I 
Natação – I 
Badminton – I 
Danças Sociais – I 

Área - Aptidão Física 

Desenvolve capacidades motoras evidenciando aptidão muscular e aptidão aeróbia, enquadradas na Zona Saudável 
de Aptidão Física do programa FITescola, para a sua idade e sexo (tal como já referido anteriormente). 
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Área – conhecimentos 

7º Ano 

- Relaciona Aptidão Física e Saúde e identifica os benefícios do exercício físico para a saúde 
  
- Interpreta a dimensão sociocultural dos desportos na atualidade e ao longo dos tempos, 
nomeadamente os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. 
 
Aprendizagens dos fundamentos das atividades físicas 
- Conhece os elementos técnico-táticos elementares de cada matéria abordada. 
- Conhece e sabe aplicar as regras como jogador e árbitro 

8º Ano 

- Relaciona Aptidão Física e Saúde e identifica os fatores associados a um estilo de vida saudável, 
nomeadamente o desenvolvimento das capacidades motoras. 
 
- Identifica e interpreta os valores olímpicos e paralímpicos, compreendendo a sua importância para a 
construção de uma sociedade moderna e inclusiva. 
 

Aprendizagens dos fundamentos das atividades físicas 
- Conhece os elementos técnico-táticos elementares de cada matéria abordada. 
- Conhece e sabe aplicar as regras como jogador e árbitro 

9º Ano 

- Relaciona Aptidão Física e Saúde e identifica os fatores associados a um estilo de vida saudável, 
nomeadamente o desenvolvimento das capacidades motoras, a composição corporal, a alimentação, o 
repouso, a higiene, afetividade e a qualidade do meio ambiente; 
 
- Interpreta a dimensão sociocultural dos desportos e da atividade física na atualidade e ao longo dos 
tempos, identificando fenómenos associados a limitações e possibilidades de prática dos desportos e das 
atividades físicas, tais como: o sedentarismo e a evolução tecnológica, a poluição, o urbanismo e a 
industrialização, relacionando-os com a evolução das sociedades. 
 

Aprendizagens dos fundamentos das atividades físicas 
- Conhece os elementos técnico-táticos elementares de cada matéria abordada; 
- Conhece e sabe aplicar as regras como jogador e árbitro. 
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Áreas de avaliação  

Secundário 

Área - Atividades Físicas 

Regras de seleção das matérias 

10º ANO 

 

O aluno tem que desenvolver competências essenciais em 6 matérias com as seguintes condições: 2 
matérias da subárea Jogos Desportos Coletivos, 1 matéria da subárea de Ginástica, a Natação + 1 matéria 
da subárea de Atividades Rítmicas Expressivas+ 1 matéria subáreas diferentes (consolidação do 9º ano) 
 

11º ANO 
 

O aluno tem que desenvolver competências essenciais em 6 matérias com as seguintes condições: 2 

matérias da subárea Jogos Desportos Coletivos, 1 matéria da subárea de Ginástica/Atletismo, a 

Natação + 1 matéria da subárea de Atividades Rítmicas Expressivas + 1 matéria subáreas diferentes. 
  

12º ANO 

    Subáreas/Matérias 

Jogos Desportos Coletivos (Futebol, Voleibol, Basquetebol, Andebol; Rugby-tag; Corfebol 

Ginástica (solo, aparelhos, acrobática) 

Atletismo (1) 

Ginástica/Atletismo (4) (Ginástica de Solo, Ginástica de Aparelhos, Ginástica Acrobática, Atletismo) 

Atividades Rítmicas Expressivas (Dança, Danças Sociais, Danças Tradicionais) 

Natação (2) 

Raquetas (Ténis de Mesa, Badminton) 

Outras: Orientação, Desportos de Combate (Luta, Judo)…) 

Normas/regras de referência para o sucesso (10 valores) 
Pontuação 

(tendo em conta os níveis 
PI, I, PE, E, PA e A) 

Exemplo 

10º Ano 

O aluno desenvolve as competências essenciais de 
nível INTRODUÇÃO em 5 matérias e de nível 
ELEMENTAR numa matéria, de diferentes subáreas e 
de acordo com o conjunto de possibilidades atrás 
presentadas.  

Para obter nível 10 no 
10º ano precisa de 7 
pontos (igual ao 
9ºano) 
 

Ex: 5 Níveis I + 1 E 
Andebol – I 
Basquetebol – E 
Ginástica de Solo – I 
Natação – I 
Badminton – I 
Danças Sociais – I 

11º Ano 

O aluno demonstra competências essenciais de nível 
Introdução em 4 matérias e de nível Elementar em 2 
matérias de diferentes subáreas e de acordo com o 
conjunto de possibilidades atrás apresentadas.  

Para obter valor 10 no 
11º precisa de 8 
pontos 

Ex: 4 Níveis I + 2 E  
Voleibol – Elementar 
Basquetebol – E 
Ginástica de Solo – I 
Natação – I 
Badminton – I 
Danças Sociais – I 

12º Ano 

O aluno demonstra competências essenciais de nível 
Introdução em 3 matérias e de nível Elementar em 3 
matérias de diferentes subáreas e de acordo com o 
conjunto de possibilidades atrás apresentadas.  

Para obter valor 10 no 
12º precisa de 9 
pontos 

Ex: 3 Níveis I + 3 E  
Voleibol – E 
Futebol – E 
Ginástica de Solo – E 
Natação – I 
 Luta – I 
Danças Sociais – I 
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Área - Aptidão Física 
 

Desenvolve capacidades motoras evidenciando aptidão muscular e aptidão aeróbia, enquadradas na Zona Saudável 

de Aptidão Física do programa FITescola, para a sua idade e sexo (tal como já referido anteriormente). 
 

Área - conhecimentos  

10º Ano 

- Relaciona Aptidão Física e Saúde e identifica os fatores associados a um estilo de vida 
saudável, nomeadamente o desenvolvimento das capacidades motoras, a composição corporal, 
a alimentação, o repouso, a higiene, afetividade e a qualidade do meio ambiente. 
 
- Sabe realizar a prestação de socorro a uma vítima de paragem cardiorrespiratória, no contexto 
das atividades físicas ou outro, e interpretá-la como uma ação essencial, reveladora de 
responsabilidade individual e coletiva. 
 
- Interpreta a dimensão sociocultural dos desportos e da atividade física na atualidade e ao 
longo dos tempos, identificando fenómenos associados a limitações e possibilidades de prática 
dos desportos e das atividades físicas, tais como: o sedentarismo e a evolução tecnológica, a 
poluição, o urbanismo e a industrialização, relacionando-os com a evolução das sociedades. 

11º Ano 

- Conhece os métodos e meios de treino mais adequados ao desenvolvimento ou manutenção das 
diversas capacidades motoras. 
 

 - Conhece e interpreta fatores de saúde e risco associados à prática das atividades físicas utilizando esse 
conhecimento de modo a garantir a realização de atividade física em segurança, nomeadamente: 
             - Dopagem e riscos de vida e/ou saúde; 
             - Doenças e lesões; 
             - Condições materiais, de equipamentos e de orientação do treino. 

12º Ano 

- Conhece e utiliza os métodos e meios de treino mais adequados ao desenvolvimento ou manutenção 
das diversas capacidades motoras, de acordo com a sua aptidão atual e o estilo de vida, cuidando o 
doseamento da intensidade e duração do esforço, respeitando em todas as situações os princípios 
básicos do treino. 
 
- Analisa criticamente aspetos gerais da ética na participação nas AFD, relacionando os interesses sociais, 
económicos, políticos e outros com algumas das suas “perversões”, nomeadamente: 
- Especialização precoce e exclusão ou abandono precoces; 
- Violência (dos espectadores e dos atletas) vs espírito desportivo; 
- Corrupção vs verdade desportiva 

Sec. 

Aprendizagens dos fundamentos das atividades físicas 
- Todos os anteriores mais os seguintes: 
- Conhece os princípios táticos elementares (objetivos, fases, princípios de jogo) dos jogos desportivos 
coletivos 

(1) OS JOGOS e o ATLETISMO constitui-se, simultaneamente, como uma subárea e como uma matéria. 

(2) A Natação foi considerada pelo Grupo de Educação Física, simultaneamente, como uma subárea e como uma 

matéria obrigatória, isto porque a escola possui infraestruturas adequadas para a lecionar. 

(3) As Raquetas no 5º, 6º, 7º e 8º ano estão incluídas na Subárea de "Outras" 

(4) No 11º e 12º ano A Ginástica e o Atletismo passam a ser uma única Subárea “Ginástica/Atletismo” 
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7.  Tabelas de referência para o sucesso nas Atividades Físicas  

Sabendo que a avaliação tem que ser expressa por níveis (1 a 5) e valores (1 a 20), para o ensino básico 

e secundário respetivamente e, tendo em atenção a escala de conversão de nível para pontos, indicada em 

baixo, e os critérios de referência para o sucesso, o GEF realizou uma correspondência entre o somatório 

das pontuações obtidas e as percentagens/valores finais a obter pelo aluno. Após a avaliação de cada uma 

das matérias é feita uma correspondência entre o somatório das pontuações obtidas e 

classificação/valores final a obter pelo aluno, tal como ilustram as tabelas abaixo. 

Para efetivar a necessidade de “quantificar” a avaliação dos alunos para efeitos de classificação, o GEF 

considerou a seguinte escala de conversão de nível para pontos: 

 

Conversão de níveis em pontos 

Níveis 
Não 

Introdutório 
(NI) 

Parte Nível 
Introdutório 

 (PI) 

Nível 
Introdutório  

(I) 

Parte Nível 
Elementar 

 (PE) 

Nível 
Elementar  

(E) 

Parte Nível 
Avançado  

(PA) 

Nível 
Avançado 

(A) 

Pontos 0pt 0,5pt 1pt 1,5 pt 2pt 2,5 pt 3pt 
 

7.1 Ensino Básico  

7.1.1 2ºCiclo 

 

Tabela de conversão de Pontos a percentagens/níveis (reajustamento) 
 

5º Ano  6º Ano 

Pontos % Nível   
Pontos % Nível 

0 0,0 0  0 0,0 0 

0,5 5,0 1  0,5 5,0 1 

1 10,0 1  1 10,0 1 

1,5 20,0 2  1,5 15,0 1 

2 30,0 2  2 25,0 2 

2,5 40,0 2  2,5 35,0 2 

3 50,0 3  3 40,0 2 

3,5 60,0 3  3,5 45,0 2 

4 70,0 4  4 50,0 3 

4,5 89,0 4  4,5 65,0 3 

5 100,0 5  5 75,0 4 

      5,5 89,0 4 
  

  6 100,0 5 
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Exemplos de avaliações  

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

efeitos de classificação de 1 a 5 em EF, de acordo com os exemplos do quadro em baixo. 

 Anos 

Níveis 5º Ano 6º Ano 

R
eg

ra
s 

d
e 

se
le

çã
o

 
d

as
 

m
at

ér
ia

s 3 Níveis de subáreas diferentes sendo que a 
Natação é matéria prioritária 
 

4 Níveis  
1 matéria de JDC, 
1 de GIN, 
Natação 
1 matéria de subárea diferente. 

Nível 1 
O aluno reúne menos das condições 
exigidas para o nível 2 
(0 a 1 pontos) 

O aluno reúne menos das condições exigidas para 
o nível 2  
(0 a 1,5 pontos) 

Nível 2 
Tem mais de 1 nível I e 1 PI e menos dos 
níveis exigidos para obter 3.  
(1,5 a 2,5 pontos) 

Tem mais de 2 níveis I e menos dos níveis exigidos 
para obter 3 (2 a 3,5 pontos) 

Nível 3 3 Níveis I (3 a 3,5 pontos) 4 Níveis I (4 a 4,5 pontos) 

Nível 4 

3 Níveis: 
1 I + 2 PE (4 pontos); 
3 PE (4,5 pontos)  
(4 a 4,5 pontos) 

4 Níveis: 
2 I + 2 PE (5 pontos); 
2 I+ 1 PE + E (5,5pontos)   
(5 a 5,5 pontos) 

Nível 5 

3 Níveis de subáreas diferentes sendo que a 
Natação é matéria prioritária: 
1I + 2E 
 (mais de 5 pontos) 

4 Níveis - 1 matéria de JDC, 1 de GIN, Natação 
1 matéria de subárea diferente: 
4 PE (6 pontos) 
(mais de 6 pontos) 

 

7.1.2 3ºCiclo 

Tabela de conversão de Pontos a Percentagens/Níveis  

7º Ano  8º Ano  9º Ano 

Pontos % Nível 
 

Pontos % Nível 
 

Pontos % Nível  

0 0,0 0  0 0,0 0  0 0,0 0 

0,5 2,5 1  0,5 1,0 1  0,5 1,0 1 

1 5,0 1  1 2,0 1  1 1,0 1 

1,5 10,0 1  1,5 2,5 1  1,5 1,0 1 

2 15,0 1  2 5,0 1  2 2,0 1 

2,5 20,0 2  2,5 10,0 1  2,5 2,5 1 

3 30,0 2  3 15,0 1  3 5,0 1 

3,5 35,0 2  3,5 20,0 2  3,5 10,0 1 

4 40,0 2  4 30,0 2  4 15,0 2 

4,5 45,0 2  4,5 35,0 2  4,5 20,0 2 

5 50,0 3  5 40,0 2  5 30,0 2 

5,5 55,0 3  5,5 45,0 2  5,5 35,0 2 

6 65,0 3  6 50,0 3  6 40,0 2 

6,5 70,0 4  6,5 55,0 3  6,5 45,0 2 

7 80,0 4  7 65,0 3  7 50,0 3 

7,5 89,0 4  7,5 70,0 4  7,5 55,0 3 
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Continuação 

7º Ano  8º Ano  9º Ano 

Pontos % Nível 
 

Pontos % Nível 
 

Pontos % Nível  

8 100,0 5  8 80,0 4  8 65,0 3 

   8,5 89,0 4  8,5 70,0 4 

 9 100,0 5  9 80,0 4 

          9,5 89,0 4 
  

   10 100,0 5 

 
 

Exemplos de avaliações  

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

efeitos de classificação de 1 a 5 em EF, de acordo com os exemplos do quadro em baixo 

 Anos 

Níveis 7º Ano 8º Ano 9º Ano 

R
eg

ra
s 

d
e 

se
le

çã
o

 d
as

 

m
at

ér
ia

s 

1 matéria de JDC, 
1 de GIN, 
Natação 
2 matérias de subáreas diferentes 

1 matéria de JDC, 
1 de GIN, 
Natação 
2 matérias de subáreas 
diferentes 

2 matérias de JDC, 
1 de GIN, 
Natação, 
1 de Ativ. Rítmicas Expressivas 
1 matéria de subárea diferentes 

Nível 1 
O aluno reúne condições abaixo 
das exigidas para o nível 2 
(0 a 2 pontos) 

O aluno reúne condições 
abaixo das exigidas para o nível 
2   (0 a 3 pontos) 

O aluno reúne condições abaixo 
das exigidas para o nível 2   (0 a 
3,5 pontos) 

Nível 2 

Tem mais de 2I e 1PI e menos dos 
níveis exigidos para obter 3 
(2,5 a 4,5 pontos) 

Tem mais de 3I e 1PI e menos 
dos níveis exigidos para obter 3     
(3,5 a 5,5 pontos) 

Tem mais de 4I e menos dos 
níveis exigidos para obter 3 
(4 a 6,5 pontos) 

Nível 3 5 I  (5 a 6 pontos) 6 I  (6 a 7 pontos) 
6 Níveis:  

5 I + 1 E (7 a 8 pontos) 

Nível 4 

5 Níveis: 
3PE + 2I (6,5 Pontos); 
4PE + 1I (7 Pontos); 
5PE (7,5 pontos) 
(6,5 a 7,5 pontos) 

6 Níveis: 
3I+ 3PE 
(7,5 a 8,5 pontos) 

6 Níveis:  
1I+ 5PE 
 (8,5 a 9,5 pontos) 

Nível 5 
5 Níveis: 
4PE+ 1E (mais de 8 pontos) 

6 Níveis: 
3I + 3E (mais de 9 pontos) 

6 Níveis:  
2I + 4E  (mais de 10 pontos) 
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7.2 Ensino Secundário  

Escala de conversão de PONTUAÇÃO a VALORES  

10º Ano  11º Ano  12º Ano 

Pontos Valores  Pontos Valores  Pontos Valores 

0 0  0 0  0 0 

0,5 1  0,5 1  0,5 1 

1 1  1 1  1 1 

1,5 2  1,5 1  1,5 1 

2 3  2 2  2 1 

2,5 4  2,5 3  2,5 2 

3 4  3 4  3 3 

3,5 5  3,5 4  3,5 3 

4 5  4 5  4 4 

4,5 6  4,5 5  4,5 5 

5 7  5 6  5 5 

5,5 8  5,5 7  5,5 6 

6 9  6 8  6 6 

6,5 9  6,5 8  6,5 7 

7 10  7 9  7 8 

7,5 10  7,5 9  7,5 8 

8 11  8 10  8 9 

8,5 11  8,5 10  8,5 9 

9 12  9 11  9 10 

9,5 13  9,5 12  9,5 10 

10 14  10 13  10 11 

10,5 15  10,5 14  10,5 12 

11 16  11 15  11 13 

11,5 17  11,5 16  11,5 14 

12 18  12 17  12 15 

12,5 19  12,5 18  12,5 16 

13 20  13 19  13 17 
   13,5 20  13,5 18 

        14 19 
      14,5 19 
      15 20 
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Exemplos de avaliações  

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

efeitos de classificação de 1 a 20 valores em EF, de acordo com os exemplos do quadro em baixo: 

 Anos 

Valores 10º Ano 11º Ano 12º Ano 

R
eg

ra
s 

d
e 

se
le

çã
o

 d
as

 
m

at
ér

ia
s 

6 Níveis:  
2 matérias de JDC, 

1 de GIN, 
Natação, 

1 de Ativ. Rítmicas Expressivas 
1 matéria de subárea diferentes 

6 Níveis: 
2 matérias de JDC, 

1 de GIN ou Atletismo 
Natação, 

1 de Ativ. Rítmicas Expressivas 
1 matéria de subárea diferentes 

1 

Menos ou apenas 1I 
(< 1 Ponto) 

Menos ou apenas 1I e 1PI         (< 
1,5 Ponto)  

Menos ou apenas 2I  
(< 2,5 Ponto) 

2 

2 Níveis:  
1I+1PI  
(1,5 pontos) 

2 Níveis:  
2 Introdutórios 
(2 pontos) 

6 Níveis:  

5 Níveis PI + 1 NI ou 2I + 1 PI 
 (2,5 pontos) 

3 

 
2 Níveis:  
2I 
(2 pontos) 

 
6 Níveis:  

5 PI + 1 NI ou 2 I + 1 PI  
(2,5 pontos)  

 
6 Níveis:  
6 PI  
(3 a 3,5 pontos) 

4 
6 Níveis:  

5 PI + 1 NI ou 6 PI ou 3I 
(2,5 a 3 pontos) 
 

 

6 Níveis:  
6 PI  
(3 a 3,5 pontos)  

 

6 Níveis:  
2I + 4PI  
(4 pontos) 

5 

6 Níveis:  
2I + 4PI ou 1I+ 5 PI 
(3,5 a 4 pontos) 

6 Níveis:  
2I + 4PI  
(4 a 4,5 pontos) 

6 Níveis:  
4I+ 2PI  
(4,5 a 5 pontos) 

6 
6 Níveis:  
3I + 3PI  
(4,5 pontos) 

6 Níveis:  
4I + 2PI  
(5 pontos) 

6 Níveis:  
6I 
(5,5 a 6 pontos) 

7 
6 Níveis:  
4I+ 2PI  
(5 pontos) 

6 Níveis:  
5I+ 1PI 
(5,5 pontos) 

6 Níveis: 
5I + 1PE 
(6,5 pontos) 

8 
6 Níveis:  
5I + 1PI  
(5,5 pontos) 

6 Níveis:  

6I ou 5I+ 1PE  
(6 a 6,5 pontos) 

6 Níveis:  
5I+ 1E  
(7 a 7,5 pontos) 

9 

6 Níveis:  

6I ou 5I + 1PE  
(6 a 6,5 pontos) 

6 Níveis:  
5I+ 1E 
(7 a 7,5 pontos) 

6 Níveis:  
4I+ 2E 
 (8 a 8,5 pontos) 

10 

6 Níveis:  

5I + 1E (7 a 7,5 pontos) 

6 Níveis:  

4I + 2E (8 a 8,5 pontos) 

6 Níveis:  

3 3I + 3E (9 a 9,5 pontos) 
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Valores 10º Ano 11º Ano 12º Ano 

11 

6 Níveis:  
4I + 2E 
8 a 8,5 pontos) 

6 Níveis:  
3I + 3E  
(9 pontos) 

6 Níveis:  
2I+ 4E  
(10 pontos) 

12 

6 Níveis:  
3I+3E 
(9 pontos) 

6 Níveis:  
1I+1PI+4E 
(9,5 pontos) 

6 Níveis:  
1PI+5E 
 (10,5 pontos) 

13 

6 Níveis:  
1I+1PI+4E 
(9,5 pontos) 

6 Níveis:  
2I+4E 
(10 pontos) 

6 Níveis:  
1I+5E 
(11 pontos) 

14 

6 Níveis:  
2I+4E 
(10 pontos) 

6 Níveis:  
1PI+5E 
(10,5 pontos) 

6 Níveis:  
1PE+5E 
(11,5 pontos) 

15 
6 Níveis:  
1PI+5E  
(10,5 pontos)  

6 Níveis:  
1 Introdutório + 5 Elementar  
(11 pontos) 

6 Níveis:  
6 Elementar 
(12 pontos) 

16 

6 Níveis:  
1I+5E 
(11 pontos) 

6 Níveis:  
1PE+5E 
(11,5 pontos) 

6 Níveis:  
5E+1PA 
(12,5 pontos) 

17 
6 Níveis:  
1PE+5E 
(11,5 pontos) 

6 Níveis:  
6E 
(12 pontos) 

6 Níveis:  
4E+2PA 
(13 pontos) 

18 

6 Níveis:  
6E  
(12 pontos) 

6 Níveis:  
5E+1PA 
(12,5 pontos) 

6 Níveis:  
3E+3PA 
(13,5 pontos) 

19 

6 Níveis:  
5E+1PA  
(12,5 pontos)  

6 Níveis:  
4E+2PA  
(13 pontos) 

6 Níveis:  
2E+4PA  
(14 a 14,5 pontos) 

20 
6 Níveis:  
4E+2PA 
(13 pontos) 

6 Níveis:  
3E+3PA  
(13,5 pontos) 

6 Níveis:  
3E+3A  
(15 pontos) 
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8. Referências de Ensino e Aprendizagem e Indicadores de Observação 

 
Referências de Aprendizagem –“que jogo os alunos têm que realizar para ter… I; PE; E ou PA; A” 

Referências de Ensino – “o que ensinar para obter aquele jogo” 

Indicadores de observação – “o que pretendo ver dentro do nível I, E; A” – aspeto eu se encontra nas grelhas de avaliação 

O aluno considera-se em PI; PI; PE ou PA quando não atinge todas as referencias de ensino e aprendizagem e/ou não são observados todos os indicadores de 

observação. 
 

Jogos  

Nível 
Referências de Ensino – 

Aprendizagem  
Indicadores de observação 

PI/I 

 
- Domínio da relação eu bola 
- Passe e receção 
- Drible 
- Marcação/desmarcação 

 

Nos jogos Desportivos com bola (Rabia; Jogo de Passes; Bola Ao Capitão e Bola no Fundo): 
1- Recebe a bola com as duas mãos; 
2- Desmarca-se, criando linhas de passe ofensivas; 
3- Dribla para ultrapassar o adversário, para rematar ou passar (quando aplicável); 
4- Marca o adversário, quando a sua equipa perde a posse de bola. 

PE/E 

As anteriores mais: 
- Passe e vai 
 - Ocupação equilibrada do 
espaço – amplitude e 
profundidade 
- Criação de linhas de passe 
- Engradamento/impedir a 
progressão 

 

Nos jogos Desportivos com bola (Rabia; Jogo de Passes; Bola Ao Capitão e Bola no Fundo): 
1- Recebe a bola com as duas mãos; 
2- Desmarca-se, criando linhas de passe ofensivas; 
3- Dribla para ultrapassar o adversário, para rematar ou passar (quando aplicável); 
4- Marca o adversário, quando a sua equipa perde a posse de bola. 
 
No jogo do Mata: 
1. De Posse de bola opta por passar com precisão a um companheiro ou rematar para acertar num adversário; 
2. Procura intercetar a bola ou esquivar-se dela, quando a sua equipa não está de posse da bola; 
3. Cria linhas de passe para receber a bola; 

PA/A 
As anteriores mais: 
- Movimentação ofensiva e 
defensiva 
- Finta 

Nos jogos Desportivos com bola (Rabia; Jogo de Passes; Bola Ao Capitão e Bola no Fundo): 
1. Recebe a bola com as duas mãos, enquadra-se ofensivamente e passa a um colega; 
2. Desmarca-se, criando linhas de passe ofensivas, fintando o adversário; 
3. Dribla para ultrapassar o adversário, para rematar ou passar (quando aplicável); 
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4. Marca o adversário escolhido, procurando dificultar a receção, o passe, o drible ou a finalização, tentando recuperar a bola. 
No jogo do Mata: 
1. De Posse de bola opta por passar com precisão a um companheiro ou rematar para acertar num adversário; 
2. Procura intercetar a bola ou esquivar-se dela, quando a sua equipa não está de posse da bola; 
3. Cria linhas de passe para receber a bola;  
 
No jogo da Bola Oval ou Bola Azeitona: 
1. De posse de bola, de acordo com a sua leitura de jogo opta por progredir com a bola e finalizar 
“Ensaio” ou passar com precisão a um companheiro; 
2. Passa a bola a um companheiro e deixa-a cair na vertical, quando agarrado por um adversário; 
3. Cria linhas de passe para receber a bola; 
4. Quando a sua equipa não está de posse da bola desloca-se procurando intercetar o passe ou agarrar o adversário, obrigando-o à perda da 
posse de bola; 
5. Após perda da posse de bola, tenta reconquistá-la em luta1x1 com o adversário. 

 

Jogos (outra forma de apresentação) 

 O êxito na situação de avaliação indicia que o aluno cumpre os objetivos do nível Avançado, podendo trabalhar objetivos de outras matérias, tais como Basquetebol, 

Raquetes. (Reajustamento) 

Situação de Realização Referencias para a aprendizagem Indicadores de observação 
JOGO BOLA AO CAPITÃO 3X3  

 

- Desmarcação; 
- Passe e receção em segurança; 
- Finalização quando tem situação; 
- Acompanhamento do seu adversário direto; 

1. Não perde a bola, orienta-se para o cesto; 
2. Após passe, desmarca-se; 
3. Abre linhas de passe, procurando espaços vazios; 
4. Na defesa está perto do seu atacante (procura colocar-se entre o 
jogador e a bola e/ou entre a bola e o cesto); 
5. Não aglomeração em torno da bola; jogo “esclarecido” 

RAQUETAS (madeira) 
(num espaço limitado e banco sueco ou rede a 
dividir os dois campos a uma altura de cerca de 50 
cm) 

 
 

- Desloca-se e posiciona-se para dar continuidade ao jogo; 
- Bate a bola num plano em frente do corpo; 
- Devolve a bola, após ressalto, em condições favoráveis; 
- Serve por baixo, colocando bola em condições favoráveis. 

1. A bola é “muitas jogadas”; 
2. Coloca a bola jogável, não perde a bola; 
3. Bate a bola após ressalto à frente do corpo. 
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Andebol 

 

Nível Referências de Aprendizagem Referências de Ensino Indicadores de Observação 

PI 

Em situação de Jogo 5x5 (Gr + 4 x 4 + Gr - Campo Basquetebol): 

No Ataque: 

Com bola: Recebe com as duas mãos, enquadra-se ofensivamente e 

opta por: 

Rematar em apoio; passar a um colega em posição mais ofensiva ou 

finalizar 

Ataque: inserir conceito de desmarcação (quebra de alinhamento) no 

jogador sem bola. 

 

Na Defesa:  

Marca H x H (enquadramento defensivo) para tentar recuperar 

imediatamente a bola. (no meio-campo defensivo) 

Domínio das competências a nível técnico/tático:  

- Receção; 

- Passe (ombro/picado – Armação do Braço); 

- Drible; 

- Remate em apoio; 

- Ocupação dos três corredores; 

- Desmarcação (deslocamento do aluno sem bola, de trás para 

a frente da linha da bola); 

- Enquadramento defensivo (coloca-se entre o portador da 

bola e a baliza). 

Ataque: 

1. Ocupação Equilibrada do Espaço e 

Continuidade do jogo 

 

Defesa:  

2. Enquadramento Defensivo / Posição 

Diagonal 

 

 

 

 

 

I 

Em situação de Jogo 5x5 (G.R.+4 x 4 + G.R.): 

No Ataque: 

Com bola: Recebe com as duas mãos, enquadra-se ofensivamente e 

opta por: 

Rematar em apoio e em salto; passar a um colega em posição mais 

ofensiva; driblar p/progredir (corredor central) ou finalizar 

Sem bola: Desmarca-se para um espaço livre à frente da bola. 

Na Defesa: Marca H x H para tentar recuperar imediatamente a bola. 

 Domínio das competências a nível técnico/tático:  

- Receção; 

- Passe (ombro/picado – Separação tronco/ pernas); 

- Drible; 

- Remate em salto (Armação do Braço); 

- Ocupação dos três corredores; 

- Desmarcação (deslocamento do aluno sem bola, de trás para 

a frente da linha da bola); 

- Enquadramento defensivo (coloca-se entre o portador da 

bola e a baliza). 

Ataque: 

1. Ocupação Equilibrada do Espaço e 

Continuidade do jogo; 

2. Remate em Salto; 

 

Defesa: 

3. Enquadramento Defensivo/Posição 

Diagonal 

 

 

 

PE 

Em situação de Jogo 5x5 (G.R.+ 4 x 4 + G.R.): 

No ataque: 

Contra-Ataque: Com bola: Recebe com a duas mãos, enquadra-se 

ofensivamente e opta por: 

passar a um colega numa posição mais ofensiva ou driblar para 

ultrapassar o adversário e passar ao colega em posição + ofensiva; 

Domínio das competências a nível técnico/tático:  

- Remate em Suspensão; 

- Desmarcação rápida – Exploração de zonas livres de forma 

equilibrada e/ou organizada e regresso à formação inicial após 

uma atitude ofensiva; 

- Na organização do jogo, colabora na circulação de bola; 

Ataque: 

1. Contra-Ataque Imediato e Finalização; 

2. Circulação de bola na área adversária; 

3. Movimentação em sentido oposto. 

Defesa:  

4. Recuperação e enquadramento 



Projeto Curricular de Educação Física 2020/2021 

  

59 

 

Sem bola: Desmarca-se, criando linhas de passe ofensivas (junto da 

baliza adversário) 

 

Ataque organizado:  

Com bola: Recebe com as duas mãos, enquadra-se ofensivamente e 

opta por: 

- Rematar em salto; passar a um colega desmarcado;  

- 11.ºANO - Ultrapassar o seu adversário direto – Exploração 

Horizontal (através de drible, passe ou fixar o adv.), e Exploração 

Vertical (através de remate em suspensão ou passe a um colega em 

posição mais ofensiva) 

 

Sem bola: Desmarca-se, em direção à baliza adversária e em direção 

ao portador da bola. 

 

Defesa: Marca H x H para tentar recuperar imediatamente a bola. (no 

meio-campo defensivo) 

- Atitude defensiva HxH, e/ou à Zona – regresso à formação 

inicial após uma atitude defensiva. 

defensivo; 

5. Não ultrapassa 10m da zona espacial da 

sua área.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 

Em situação de Jogo 5x5 (G.R.+4  x 4 + G.R.) e/ou 6x6: 

No ataque: 

Contra-Ataque: Com bola: Recebe com a duas mãos, enquadra-se 

ofensivamente e opta por: 

passar a um colega numa posição mais ofensiva ou driblar para 

ultrapassar o adversário e passar ao colega em posição + ofensiva 

Sem bola: Desmarca-se p/ corredores laterais, criando linhas de passe 

ofensivas (junto da baliza adversário) 

 

Ataque organizado:  

Com bola: Recebe com as duas mãos, enquadra-se ofensivamente e 

opta por: 

Rematar em salto; passar a um colega desmarcado; ultrapassar o seu 

adversário direto – Exploração Horizontal (através de drible ou passe), 

ou Exploração Vertical (através de remate em suspensão ou passe a 

um colega em posição mais ofensiva) 

Domínio das competências a nível técnico/tático:  

- Remate em Suspensão; 

- Desmarcação rápida – Exploração de zonas livres de forma 

equilibrada e/ou organizada e regresso à formação inicial 

após uma atitude ofensiva; 

- Na organização do jogo, colabora na circulação de bola; 

- Atitude defensiva HxH, e/ou à Zona – regresso à formação 

inicial após uma atitude defensiva. 

Ataque: 

1. Contra-Ataque Imediato e Finalização;                                                                                                             

2. Circulação de bola na área adversária; 

3. Movimentação em sentido oposto; 

4. Ultrapassar o adversário direto em apoio 

(E. Horizontal) e em suspensão (E. Vertical). 

 

Defesa:  

5. Marcação à distância (sem pressão) e 

próximo do adversário (com pressão). 
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Sem bola: Desmarca-se, num dos corredores em direção à baliza 

adversária e no outro, em direção ao portador da bola. 

 

Na Defesa: Marcação H x H, realizando de acordo c/ a situação 

Marcação de Vigilância (mantendo a visão simultânea da bola e do 

movimento do adversário direto) ou Marcação de Controlo (ao 

adversário direto procurando desarmá-lo) 

 

PA 

Em situação de jogo 7x7: 

No ataque: 

1º Tempo Ataque Rápido com Desmarcação Rápida facilitando a 

continuidade da “Transição Defesa-Ataque”; Finalização em 

vantagem numérica ou posicional na Zona Central. 

 

 Na Defesa: 

Na perca da bola Recuperação Rápida para o meio-campo para 

recuperação da bola ou Impedimento da Finalização Rápida 

utilizando diversos Recursos Defensivos; após, reposicionamento 

rápido na defesa à ZONA 5:1 ABERTA;  

Como Guarda-redes – igual ao Elementar. 

 

Ataque:  
- Ataque Rápido - Intenção de Finalização Rápida e em 
Vantagem com, Desmarcações Rápidas, Passe ou Drible para 
continuidade na Transição Defesa-Ataque; 
Reposicionamento do Equilíbrio Ofensivo Individual e 
Coletivo 
 
Defesa: 

- Defesa ao Ataque Rápido - Impedimento de Finalização 
Rápida com:  Atitude Defensiva, (controlo visual da bola e 
ocupação do espaço e recuo rápido para o meio-campo); 
utilização de diversos Recursos Defensivos Individuais e 
Coletivos;  
- Utilização de diversos Recursos Defensivos Individuais e/ou 
em Cooperação. 

Ataque:  

1. Transição defesa-ataque (Ataque Rápido 

- Intenção de Finalização Rápida e em 

Vantagem com, Desmarcações Rápidas); 

2. Reposicionamento do Equilíbrio 

Ofensivo Individual e Coletivo.    

 

Defesa: 

3. Enquadramento defensivo ativo (Defesa 

ao Ataque Rápido - Impedimento de 

Finalização Rápida com: Atitude Defensiva e 

utilização de diversos Recursos Defensivos 

Individuais e Coletivos); 

4. Utilização de diversos Recursos 

Defensivos Individuais e/ou em 

Cooperação.                                                                  

A 

Em situação de jogo 7x7:                                                                                                                           

No Ataque: 

2º Tempo Ataque Organizado, Circulação Rápida da bola com 

mudanças também rápidas de sentido e ritmo; Deslocamentos e 

utilização de Recursos Muito Ofensivos com e sem bola, para 

Superioridade Numérica ou Posicional; Finalização em Zona Central. 

Reorganização em equilíbrio e continuidade  

Na Defesa: 

Na perca da bola Recuperação Rápida para o meio-campo para 

recuperação da bola ou Impedimento da Finalização Rápida 

Domínio das competências a nível técnico/tático:  

Ataque:  
- Ataque Organizado - Criação de Vantagem com, Circulação 
Rápida da Bola (mudanças rápidas de sentido e ritmo), 
Deslocamentos Ofensivos com Passe e Remate;  
- Utilização de diversos Recursos Muito Ofensivos, Individuais 
e/ou em Cooperação c/ e s/ bola, conforme posição. 
- Após movimentações ofensivas, Reposicionamento do 
Equilíbrio Ofensivo Individual e Coletivo 
 
Defesa: 

Ataque:  

1. Transição defesa-ataque (Ataque 

Organizado - Criação de Vantagem com, 

Circulação Rápida da Bola);  

2. Utilização de diversos Recursos Muito 

Ofensivos, Individuais e/ou em Cooperação 

c/ e s/ bola, conforme posição; 

3. Reposicionamento do Equilíbrio Ofensivo 

Individual e Coletivo. 

Defesa: 
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Futsal/Futebol 

 
Nível Referências de Aprendizagem Referências de Ensino Indicadores de Observação 

PI 

Em situação de jogo 4x4, ocupação equilibrada do espaço, 
garantindo continuidade do jogo. 

No ataque: progride com e sem bola, desmarcando-se, criando 

situações favoráveis à sua equipa, finalizando se tiver 

oportunidade. 

Na defesa: H x H posiciona-se entre o adversário e a baliza 
tentando recuperar a bola. 

Domínio das competências a nível 
técnico/tático: 

- Receção (pé) 
- Passe 
- Condução de bola 
- Remate (pé) 
- Desmarcação 

Ataque: 
1. Ocupação equilibrada do espaço de jogo; 
2. Contribui para a continuidade da posse de bola (do jogo); 
3. Desmarcação de rotura (linha de passe ofensiva). 
 
Defesa: 
4. Marcação HxH  ao portador da bola. 

I 

Em situação de jogo 4x4, ocupação equilibrada do espaço, 
garantindo continuidade do jogo. 

No ataque: progride com e sem bola, desmarcando-se, criando 

situações favoráveis à sua equipa, finalizando se tiver 

oportunidade. 

Na defesa: H x H posiciona-se entre o adversário e a baliza 
tentando recuperar a bola. 

Domínio das competências a nível 
técnico/tático: 

- Receção (pé) 
- Passe 
- Condução de bola 
- Remate (pé) 
- Desmarcação 

Ataque: 
1. Ocupação equilibrada do espaço de jogo; 
2. Contribui para a continuidade da posse de bola (do jogo); 
3. Desmarcação de rotura e apoio; 
4. Aclaramento (à condução de bola do colega de equipa). 
 
Defesa: 
5. Marcação HxH (com e sem bola). 

utilizando diversos Recursos Defensivos; após, reposicionamento 

rápido na defesa à ZONA 5:1 ABERTA; utilização de recursos 

defensivos individuais e em cooperação na defesa ao jogador com e 

sem bola e conforme as técnicas ofensivas utilizadas. Guarda-redes – 

igual ao Elementar 

- Defesa ao Ataque Organizado – Retoma Rápida da sua 
posição na Defesa à Zona 5:1 Aberta  
- Utilização de diversos Recursos Defensivos Individuais e/ou 

em Cooperação. 

4. Enquadramento defensivo ativo (Defesa 

ao Ataque Organizado – Retoma Rápida da 

sua posição na Defesa à Zona 5:1 Aberta);  

5. Utilização de diversos Recursos 

Defensivos Individuais e/ou em 

Cooperação.                                                                         
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PE 

Em situação de jogo 5x5; ocupa equilibradamente o espaço 
(amplitude e profundidade) colaborando na circulação da bola 
enquanto procura de soluções ofensivas. 

No ataque: enquadra ofensivamente, ocupa equilibradamente o 

espaço procurando realizar a ação mais ofensiva.  

Na defesa: HxH, realiza recuperação e enquadramento defensivos.                                                                   

Domínio das competências a nível 
técnico/tático: 
 

- Receção 
- Remate 
- Interceção/ desarme 

Ataque: 
1. Explora o jogo 1x1 com fintas e mudanças de direção; 
2. Passa e corta/passa e vai receber (continuidade na ação de 
2x2) 
 
Defesa:      
3. Pressiona o portador da bola;                                                                                                               
4. Pressiona as linhas de passe. 

E 

Em situação de jogo 5x5; ocupa equilibradamente o espaço 
(amplitude e profundidade) colaborando na circulação da bola 
enquanto procura de soluções ofensivas. 

No ataque:, enquadra ofensivamente, ocupa equilibradamente o 

espaço procurando realizar a ação mais ofensiva.  

Na defesa: HxH, realiza recuperação e enquadramento defensivos;                                                                                                                  

 

Domínio das competências a nível 
técnico/tático: 

- Receção 
- Remate 
- Interceção/ desarme 

 
 

Ataque: 
1. Explora o jogo 1x1 com fintas e mudanças de direção; 
2. Passa e corta/passa e vai receber; 
ou 3. Aclara espaços para o portador da bola ou desmarcações 
de colegas de equipa (ocupação equilibrada de espaços). 
4. GR: passa aos jogadores desmarcados. 
 
Defesa: 
 5. Pressiona o portador da bola; 
 6. Pressiona as linhas de passe; 
 7. Enquadra-se como GR. 

PA 

Em situação de jogo 5x5, progride rapidamente procurando 

ocupar racionalmente o espaço através da abertura de linhas de 

passe. Explora situações de vantagem numérica escolhendo a 

situação mais eficaz para a equipa. 

No ataque: progride fitando ou driblando para finalizar ou passar. 

Sem bola desmarca-se ou aclara o espaço de penetração do 

jogador da bola. 

 Na defesa: H x H, reage rapidamente impedindo ações ofensivas, 
realizando dobras 

Domínio das competências a nível 
técnico/tático: 

- Aclaramento 
- Finta 
- Dobras 
- Tabela (jogo 2x2) 

 
 
 
 
 
 

Ataque: 
1. Explora a superioridade numérica 2x1 e 3x2. 
2. Explora o jogo 1x1; 
3. Fixa um defensor para provocar um desequilíbrio defensivo; 
4. Desmarca-se explorando as linhas de passe diagonais e 
paralelas. 
Defesa: 
5. Pressiona o portador da bola; 
6. Pressiona as linhas de passe; 
7. Dobra; 
8. Enquadra-se como GR. 
 

A 
Em situação de jogo 5x5, progride rapidamente procurando 

ocupar racionalmente o espaço através da abertura de linhas de 

passe. Explora situações de vantagem numérica escolhendo a 

Domínio das competências a nível 
técnico/tático: 
- Aclaramento 
- Finta 

Ataque: 
1. Explora a superioridade numérica 2x1 e 3x2; 
2. Explora o jogo 1x1; 
3. Fixa um defensor para provocar um desequilíbrio defensivo; 
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situação mais eficaz para a equipa. 

No ataque: progride fitando ou driblando para finalizar ou passar. 

Sem bola desmarca-se ou aclara o espaço de penetração do 

jogador da bola. 

 Na defesa: H x H, reage rapidamente impedindo ações ofensivas, 
realizando dobras. 

- Dobras 
- Tabela (jogo 2x2) 
 
 
 
 

 

4. Desmarca-se explorando as linhas de passe diagonais e 
paralelas. 
Defesa: 
5. Pressiona o portador da bola; 
6. Pressiona as linhas de passe; 
7. Dobra e compensação dos colegas de equipa; 
8. Enquadra-se como GR. 

 

Voleibol  
 

Nível Referências de Aprendizagem Referências de Ensino Indicadores de Observação 

PI 

Jogo de Cooperação 

Em situação de jogo 2+2 com progressiva utilização de 3+3: 

Inicia o jogo através de toque de dedos, realiza passe e manchete, 
cooperando com os colegas de maneira a manter a bola no ar, durante 
o máximo de tempo possível. 

Domínio das competências a nível 

técnico/tático:  

- Passe - Toque de dedos; 
- Manchete; 
- Posição base fundamental; 
- Deslocamento para baixo da bola. 

1. Sustentação da bola no ar utilizando as técnicas 

adequadas; 

2. A maior parte dos toques são por cima da rede. 

 

 

 

I 

Jogo de Cooperação 

Em situação de jogo 2+2: 

Inicia o jogo através de serviço por baixo, realiza passe e manchete, 

cooperando com os colegas de maneira a manter a bola no ar, durante 

o máximo de tempo possível. 

Domínio das competências a nível 

técnico/tático:  

- Serviço por baixo;  
- Passe - Toque de dedos; 
- Manchete; 
- Posição base fundamental; 
- Deslocamento para baixo da bola. 

 

1. Sustentação da bola no ar utilizando as técnicas 

adequadas; 

2. A maior parte dos toques são por cima da rede 

diferenciando passe para bolas altas e manchete 

para bolas baixas; 

3. Utiliza frequentemente o deslocamento. 

4. Realiza o serviço por baixo em situação de 

exercício critério a 3 a 4,5 m da rede e com rede a 

2 m de altura  

PE 

Jogo dos Três Toques 

Em situação de jogo 3x3 ou 4x4 (10.º e 11.º ANOS): 

Ataque:  

Inicia o jogo utilizando o serviço por baixo ou por cima. 

1º toque - recebe passando a bola p/ o passador (junto à rede), o qual 

- Serviço por cima 
- Remate em apoio 
- Transição ataque/ defesa 
- Comunicação 
- Deslocamento em antecipação 

1. Jogo com 3 toques; 

2. Receção para finalização ao 3.º toque em passe 

com remate em apoio; 

3. Deslocamento (defesa baixa - manchete) para 

dar continuidade às ações da equipa. 
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efetua o 2º toque - passe ao longo da rede (Zona de ataque) p/ o colega 

realizar o 3º toque - colocando a bola  no campo adversário, 

dificultando a sua ação. 

Defesa: Posiciona-se para realizar passe ou manchete dando 

continuidade às ações da equipa. 

 

No jogo 4x4 - receção: disposição em losango,  

4. Em exercício critério, a 6 metros da rede, realiza 

serviço por cima. 

E 

Em situação de jogo 4x4 ou 6x6: 

Inicia o jogo: através de serviço por cima  

Receção: disposição em losango (4x4); disposição em W (6x6); 

  

Ataque: Recebe, (1º toque) passando a bola p/ o passador (junto à 

rede), o qual efetua o passe (2º toque) ao longo da rede p/ o colega 

colocar a bola (2º ou 3º toque - passe, remate ou amorti) no campo 

adversário, dificultando a sua ação. 

 

Defesa: Faz bloco (1 jogador) ao ataque adversário; posiciona-se para 

realizar passe ou manchete dando continuidade às ações da equipa. 

Domínio das competências a nível 

técnico/tático:  

- Remate em Suspensão; 

- Serviço por cima 
- Remate em apoio 
- Transição ataque/ defesa 
- Comunicação 
- Deslocamento em antecipação 

1. Rotina dos 3 toques; 

2. Receção para finalização ao 3º toque em passe 

colocado, remate ou amorti (2º ou 3º toque); 

3. Deslocamento (defesa baixa - manchete) para 

dar continuidade às ações da equipa; 

4. Realiza a transposição ataque/defesa 

(recuperação das posições para ações ofensivas ou 

defensivas). 

5. Realiza serviço por baixo e por cima colocando a 

bola numa zona de difícil receção. 

PA 

Em situação de jogo 6X6: 

Receção do serviço em W. 

 

Domínio das competências a nível 

técnico/tático: 

- Remate em suspensão; 
- Serviço intencional; 
- Bloco. 

1. Jogo com 3 toques; 
2. Receção para o passador;  
3. Finalização ao 3º toque em passe colocado ou 
remate em salto/suspensão;  
4. Bloco. 

A 

Em situação de jogo 6X6: 

Receção do serviço em W, proteção ao ataque com 6 avançado. 

Domínio das competências a nível 

técnico/tático:  

- Remate em suspensão; 
- Serviço intencional; 
- Proteção ao ataque; 
- Bloco. 

1. Jogo com 3 toques; 
2. Receção para o passador; 
3. Finalização ao 3º toque em passe colocado ou 
remate em salto/suspensão; 
4. Bloco e proteção ao próprio ataque.                                                                    
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Basquetebol 

Nível Referências de Aprendizagem Referências de Ensino Indicadores de Observação 

PI 

Em jogo 3x3 em ½ campo, ocupação equilibrada do espaço, garantindo 

continuidade do jogo. 

No ataque:  

- Com bola: progride em drible para o cesto; finaliza em lançamento. 

- Sem bola: Desmarca-se com cortes para o cesto e para a bola (mantando 

o conceito de espaço entre jogadores atacantes). 

Na defesa:  

Jogador da Bola: H x H Enquadra-se defensivamente, posicionando-se 

entre o adversário e o cesto tentando recuperar a bola. 

Domínio das competências a nível técnico/tático:  

- Receção; 

- Passe (peito/picado); 

-  Drible; 

- Lançamento na passada /  ou parado; 

- Desmarcação (cortes para o cesto e para a bola) 

- Enquadramento defensivo ao portador da bola. 

Ataque: 

1. Dribla sem perder a bola; 

2. Lançamento quando está livre; 

3. Desmarca-se para cesto ou para a bola. 

 

Defesa:  

4. Enquadrado com o portador da bola.                                                        

I 

Em jogo 3x3 em ½ campo, ocupação equilibrada do espaço, garantindo 

continuidade do jogo. 

No ataque:  

- Com bola: progride em drible para o cesto; finaliza em lançamento. 

- Sem bola: Desmarca-se com cortes para o cesto e para a bola (mantando 

o conceito de espaço entre jogadores atacantes). 

Na defesa:  

Defesa do Jogador da Bola: H x H Enquadra-se defensivamente, 

posicionando-se entre o adversário e o cesto tentando recuperar a bola. 

Defesa do Jogador sem bola: HxH posiciona-se num triângulo bola-

atacante sem bola-defesa, sempre com as costas voltadas para o cesto. 

Domínio das competências a nível técnico/tático:  

- Receção; 

- Passe (peito/picado); 

- Drible; 

- Lançamento na passada / ou parado; 

- Desmarcação (cortes para o cesto e para a bola) 

- Passe e corte 

- Enquadramento defensivo ao portador da bola e 

não portador da bola. 

Ataque: 

1. Dribla sem perder a bola;  

2. Lançamento quando está livre; 

3. Desmarca-se para cesto ou para a bola; 

4. Passa e corta para o cesto; 

5. Participa no ressalto. 

 

Defesa:  

6 Enquadrado com o portador da bola; 

7. Triângulo na defesa ao atacante sem bola.                                             
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Nível Referências de Aprendizagem Referências de Ensino Indicadores de Observação 

PE 

Na situação de jogo 3x3 em campo inteiro. 

Em transição defesa-ataque (TDA): 

Sem bola: Abre uma linha de passe na 1ª estação de receção. 

Com bola: Passa à 1ª estação ou progredir em drible. 

 

No ataque:  

- Joga 1x1 com o seu adversário direto e finaliza em lançamento; 

- Passa e corta para o cesto, ocupando uma área livre; 

Na defesa: 

Ao portador da bola: 

- Pressiona o atacante com bola (drible, passe ou lançamento) quer no meio 

campo ofensivo, quer defensivo. 

Ao jogar sem bola: 

- Pressiona as linhas de 1º passe 

- Participa no ressalto defensivo. 

Domínio das competências a nível 

técnico/tático:  

- Receção/ enquadramento; 

- Paragens a um e dois tempos; 

- Passe e corta; 

- Enquadramento/posição básica defensiva; 

- Mudança direção (frente); 

- Oferece linha de 1º passe; 

- Lançamento na passada e parado; 

- Participa no ressalto. 

Ataque: 

1. Abre linhas de passe na transição defesa-

ataque (TDA); 

2. Ultrapassa o seu adversário direto - Jogo 

1x1; 

3. Passa e corta para o cesto (RPO); 

 

 Defesa:  

4. Pressiona o portador da bola; 

5. Pressiona as linhas de 1º passe; 

6. Participa no ressalto defensivo. 

E 

Na situação de jogo 4x4 ou 5x5 em campo inteiro. 

Em transição defesa-ataque (TDA): 

Sem bola: Abre uma linha de passe na 1ª ou 2ª estação de receção. 

Com bola: Passa à 1ª estação/2ª estação ou progredir em drible. 

 

No ataque:  

- Joga 1x1 com o seu adversário direto e finaliza em lançamento; 

- Passa e corta para o cesto, ocupando uma área livre; 

- Aclara para o cesto. 

 

Na defesa: 

Ao portador da bola: 

- Pressiona o atacante com bola (drible, passe ou lançamento) quer no meio 

campo ofensivo, quer defensivo. 

Ao jogar sem bola: 

- Pressiona as linhas de 1º passe 

- Participa no ressalto defensivo. 

Domínio das competências a nível 

técnico/tático:  

- Receção/ enquadramento; 

- Paragens a um e dois tempos; 

- Passe e corta; 

- Enquadramento/posição básica defensiva; 

- Mudança direção (frente); 

- Oferece linha de 1º e 2º passe; 

- Aclaramento; 

- Lançamento na passada e parado; 

- Participa no ressalto. 

Ataque: 

1. Abre linhas de passe na TDA; 

2. Ultrapassa o seu adversário direto; 

3. Passa e corta para o cesto (RPO); 

4. Aclara para o cesto 

5. Participa no ressalto ofensivo. 

 

Defesa:  

6 Pressiona o portador da bola; 

7 Pressiona as linhas de 1º passe; 

8 Participa no ressalto defensivo. 
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Nível Referências de Aprendizagem Referências de Ensino Indicadores de Observação 

PA 

Em situação de jogo 5x5: 

No ataque: 

- Em TDA, explora a superioridade numérica; 

- Posiciona-se nos espaços (Spots) com os colegas do ataque; 

- Explora o 1x1 quando tem a bola, Passa e corta e Aclara para 

deixar livre um espaço quando não tem a bola; 

Na defesa: 

- Defende o portador da bola devidamente enquadrado, e recupera 

a sua posição quando é ultrapassado; 

- Ajuda o colega quando é ultrapassado 

Domínio das competências a nível técnico/tático:  

- Arranque cruzado e direto; 

- Lançamento em suspensão; 

- Ocupação correta dos três corredores; 

 

 

Ataque: 

1. Reconhece a superioridade numérica na TDA; 

2. Ultrapassa o seu adversário direto – jogo 1x1 

 

Defesa: 

3. Ajuda defensiva 

A 

Em situação de jogo 5x5: 

No ataque: 

- Em TDA, explora a superioridade numérica; 

- Posiciona-se nos espaços (Spots) com os colegas do ataque; 

- Explora o 1x1 quando tem a bola, Passa e corta e Aclara para 

deixar livre um espaço quando não tem a bola; 

Na defesa: 

- Defende o portador da bola devidamente enquadrado, e recupera 

a sua posição quando é ultrapassado; 

- Ajuda o colega quando é ultrapassado; 

- Concretiza a rotação defensiva se necessário. 

 

Domínio das competências a nível técnico/tático:  

- Arranque cruzado e direto; 

- Lançamento em suspensão; 

- Ocupação correta dos três corredores; 

- Bloqueio defensivo antes do ressalto.  

 

 

 

Ataque: 

1. Reconhece a superioridade numérica na TDA; 

2. Ultrapassa o seu adversário direto – jogo 1x1; 

3. Participa no ressalto ofensivo com bloqueio 

defensivo; 

 

Defesa: 

4. Ajuda defensiva 

5. Rotação defensiva. 
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Atletismo 
 

Nível Referências de Aprendizagem Indicadores de Observação 

PI 

Fluidez e coordenação global na execução técnica: 
 
C. de Veloci/Estafetas: Prova de 4 x 40 m c/ partida de pé, acelera até à velocidade 
máxima recebendo o testemunho na zona de transmissão e em mov., c/ controlo 
visual, terminando s/ desaceleração nítida. 
 
 
 
S. em Comprimento: Em concurso, c/ corrida de balanço de 6 a 10 passadas, 
acelera progressivamente a corrida, eleva a perna livre e cai a pés juntos. 
 
 
 
S. Altura - Técnica de tesoura - Chamada a um pé; Pernas em extensão; Receção 
em equilíbrio. 
 
 

Velocidade: 

1. Acelera até à velocidade máxima, mantendo a elevada frequência de movimentos, com 

ligeira desaceleração. 

  

Estafetas:  

1. Recebe o testemunho em movimento, sem o deixar cair  

 

Salto em Comprimento: 

1. Acelera progressivamente a corrida; 

2. Ligação da corrida com a chamada. 

 

Salto em Altura: 

1. Acelera progressivamente a corrida; 

2. Apoio ativo e extensão completa da perna de impulsão com elevação enérgica e 

simultânea dos braços e da perna de balanço;  

3. Receção em equilíbrio no colchão de quedas ou caixa de saltos. 

 

Lançamento da bola (tipo hóquei ou ténis): 

 1. Dá três passadas de balanço em aceleração progressiva; 

 2. Tem o braço fletido e o cotovelo mais alto que o ombro (na direção do lançamento). 
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Nível Referências de Aprendizagem Indicadores de Observação 

I 

Fluidez e coordenação global na execução técnica: 
C. de Veloci/Estafetas: Prova de 4 x 40 m c/ partida de pé, acelera até à velocidade máxima 
recebendo o testemunho na zona de transmissão e em mov., c/ controlo visual, terminando 
s/ desaceleração nítida. 
 
 
 
 
S. em Comprimento: Em concurso, c/ corrida de balanço de 6 a 10 passadas, acelera 
progressivamente a corrida, eleva a perna livre e cai a pés juntos. 
 
 

 

 
S. Altura - Técnica de tesoura - Chamada a um pé; Pernas em extensão; receção em 
equilíbrio. 
 

 

 

 

 

 

L. do Peso: Em concurso de lado e sem balanço, coloca o peso junto ao pescoço, c/ cotovelo 

afastado, avança a bacia, empurra o peso p/ a frente e p/ cima, esticando a perna e o braço 

do lado do lançamento. 

Velocidade: 
1. Acelera até à velocidade máxima, mantendo a elevada frequência de 
movimentos, sem desaceleração nítida.  
 
Estafetas:  
1. Recebe o testemunho em movimento, na zona de transmissão. 
2. Transmissão em movimento com controlo visual 
 
Salto em Comprimento: 
1. Acelera progressivamente a corrida. 
2. Elevação da coxa da perna livre projetando-a para a frente. Ligação da corrida 
com a chamada, com abaixamento do Centro de massa no penúltimo apoio. 
3. Queda a pés juntos. 
 
Salto em Altura: 
1. Acelera progressivamente a corrida com quatro a seis passadas de balanço; 
2. Apoio ativo e extensão completa da perna de impulsão com elevação enérgica e 
simultânea dos braços e da perna de balanço;  
3. Transposição da fasquia com pernas em extensão; 
4. Receção em equilíbrio no colchão de quedas ou caixa de saltos. 
 
Lançamento do Peso: 
1. Pega com dedos junto ao pescoço; 
2. Cotovelo afastado do tronco; 
 3. Extensão da perna e do braço do lado do lançamento. 
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Nível Referências de Aprendizagem Indicadores de Observação 

PE 

Amplitude e coordenação global na execução das técnicas: 

 

C. de Veloci/Estafetas: Prova de 4 x 40 m c/ partida de tacos, acelera até à velocidade máxima 

recebendo o testemunho na zona de transmissão e em movimento, após sinal sonoro e termina sem 

desaceleração nítida, inclinando o tronco à frente nas duas últimas passadas. 

 

C. de Barreiras: Prova de Barreiras com partida de tacos, eleva o joelho e estica a perna de ataque, 

mantendo o equilíbrio nas receções ao solo. 

S. em Comprimento: Em concurso, c/ corrida de balanço de 8 a 12 passadas, acelera progressiva/ a 

corrida, puxa a perna de impulsão p/ junto da perna livre, fletido o tronco à frente p/ receção à caixa 

de saltos. 

 

S. Altura - Aproximação da fasquia, em curva; Elevação enérgica da coxa da perna livre; Transposição 
com costas em arco; receção de costas. 
 

L. do Peso: Em concurso de costas s/ balanço, coloca o peso junto ao pescoço, c/ cotovelo afastado, 

roda e avança a bacia, esticando o braço e a perna do lado do lançamento, empurra o peso p/ a frente 

e p/ cima. 

Corridas/Estafetas: 

1. Inclinação do tronco para a frente nas 2 últimas passadas; 

2. Transmissão em movimento, após sinal sonoro, sem desaceleração 

nítida. 

 

Corrida de Barreiras: 

1. Elevação do joelho da perna de ataque; 

2. Mantém o equilíbrio nas receções ao solo. 

 

Salto em Comprimento:   

1. Manutenção da perna livre (contrária à chamada) à frente; 

2. Flexão do tronco à frente e junção dos pés à frente. 

 

Salto em Altura:  

1. Corrida com cinco a oito passadas de balanco (sendo as últimas 

três/quatro em curva); 

 2. Apoia ativamente o pé ́de chamada no sentido da corrida, com 

elevação enérgica da coxa da perna livre, conduzindo o joelho para 

dentro (provocando a rotação da bacia); 

3. Transpõe a fasquia com o corpo ligeiramente “arqueado”; 

4. Flexão das coxas e extensão das pernas na fase descendente do voo; 

5. Receção caindo de costas no colchão com os braços afastados 

lateralmente.  

 

Lançamento do peso: 

1. Rotação e avanço/elevação da bacia; 

2. Rotação sobre a parte anterior dos pés. 
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Nível Referências de Aprendizagem Indicadores de Observação 

E 

Amplitude e coordenação global na execução das técnicas: 
 
C. de Veloci/Estafetas: Prova de 4 x 40 m c/ partida de tacos, acelera até à velocidade máxima 
recebendo o testemunho na zona de transmissão e em movimento, após sinal sonoro e termina sem 
desaceleração nítida, inclinando o tronco à frente nas duas últimas passadas. 

C. de Barreiras: Prova de Barreiras com partida de tacos, eleva o joelho e estica a perna de ataque, 
passando a barreira com trajetória rasante, mantendo o equilíbrio nas receções ao solo e s/ 
desacelerar. 

S. em Comprimento: Em concurso, c/ corrida de balanço de 8 a 12 passadas, acelera progressiva/ a 
corrida, puxa a perna de impulsão p/ junto da perna livre, fletido o tronco à frente p/ receção à 
caixa de saltos. 

S. em Altura: Aproximação da fasquia, em curva; Elevação enérgica da coxa da perna livre; 
Transposição com costas em arco; Receção de costas. 
 

L. do Peso: Em concurso de costas s/ balanço, coloca o peso junto ao pescoço, c/ cotovelo afastado, 
roda e avança a bacia, esticando o braço e a perna do lado do lançamento, empurra o peso p/ a 
frente e p/ cima. 

C. de Veloci/Estafetas:  

1. Inclinação do tronco para a frente nas 2 últimas passadas; 

2. Transmissão em movimento, após sinal sonoro, sem desaceleração nítida 

e sem controlo visual; 

 

C. de Barreiras:  

1. Elevação do joelho da perna de ataque; 

2. Trajetória rasante, mantendo o equilíbrio nas receções ao solo, sem 

desaceleração. 

 

Salto em Comprimento:  

1. Puxar a perna de impulsão para junto da perna livre; 

2. Flexão do tronco à frente. 

 

Salto em Altura:  

1. Corrida com cinco a oito passadas de balanco (sendo as últimas 

três/quatro em curva); 

 2. Apoia ativamente o pé de chamada no sentido da corrida, com elevação 

enérgica da coxa da perna livre, conduzindo o joelho para dentro 

(provocando a rotação da bacia); 

3. Transpõe a fasquia com o corpo ligeiramente “arqueado”; 

4. Flexão das coxas e extensão das pernas na fase descendente do voo; 

5. Receção caindo de costas no colchão com os braços afastados 

lateralmente. 

 

Lançamento do Peso: 

1. Rotação e avanço/elevação da bacia; 

2. Rotação sobre a parte anterior dos pés; 

3. Ângulo de saída do engenho a 45º. 
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Nível Referências de Aprendizagem Indicadores de Observação 

PA/A 

Amplitude e coordenação global na execução das técnicas: 
C. de Veloci/Estafetas: Prova de 40 x 40 m partindo agachado em tacos, acelera até à 
veloc. máxima recebendo o testemunho na zona de transmissão em aceleração, sem 
controlo visual, utilizando a técnica descendente e/ou ascendente e termina sem 
desaceleração nítida inclinando o tronco à frente. 
 
C. de Barreiras: Prova de 40 m em competição com partida de tacos, mantém o ritmo das 3 
passadas entre as barreiras, passando-as com trajetória rasante, mantendo o equilíbrio sem 
desacelerar. 
 
S. Comprimento: Em competição, c/ corrida de balanço ajustada, puxa pernas p/ a frente e 
os braços p/ a frente e para baixo na parte final do voo, inclinando o tronco à frente p/ 
receção à caixa de saltos. 
 
S. Altura: Aproximação da fasquia, acelerando em curva com tronco inclinado (interior); 
Elevação enérgica da coxa da perna livre; Transposição com costas em arco; Receção de 
costas, perpendicularmente à fasquia. 
 
T. Salto: Com corrida de balanço ajustada, realiza salto em pé-coxinho (1º salto), salto para 
o outro pé (2º salto), projetando os braços para a frente aquando da técnica de passada (3º 
salto) com queda a pés juntos. 
 
L. do Peso: Em competição com deslizamento (de costas), com o ritmo de apoios curto e 
longo rasante ao solo, roda e avança a bacia com extensão da perna, empurra o peso 
esticando o braço e dobrando a mão, termina trocando os pés após saída do peso. 
 
L. do Dardo: Em competição após 6 a 10 passadas de balanço. Ritmo das 5 passadas finais, 
avança a bacia e o ombro do lado do dardo, mantém o cotovelo e o dardo atrás para forte 
ação de “chicotada” do braço, trocando a posição dos pés na parte final. 
 

Corrida de Velocidade/Estafetas:  
1. Transmissão em aceleração sem controlo visual; 
2. Utilizando a técnica ascendente e/ou descendente. 
 
Corrida de Barreiras:  
1. Manutenção do ritmo das 3 passadas entre as barreiras, sem desacelerar. 
 
Salto em Comprimento:  
1. Puxa as pernas para a frente e os braços paralelos para a frente e para baixo; 
2. Inclinação do tronco à frente. 
 
Salto em Altura:  
1. Aumenta a velocidade da corrida na entrada da curva e inclinando o corpo para o interior 
desta; 
2. Acompanha a impulsão enérgica e vertical com a elevação ativa dos ombros e braços; 
3. “Puxa “energicamente as coxas com extensão das pernas (corpo em L) na fase descendente 
do voo; 
4.Recepção de costas no colchão com braços afastados lateralmente. 
 
Triplo Salto  
1. Ação circular da perna de impulsão (1º salto) – “HOP” 
2. Elevação da perna livre fletida para grande amplitude do 2º salto – “STEP” 
3. Projeção dos braços para a frente, executando a técnica de passada (3° salto) – “JUMP”. 
 
Lançamento do Peso:  
1. Deslize c/ ritmo de apoios curto e longo; 
2. Encadeamento Deslizamento/ Lançamento; 
3. Troca de pés, após a saída do peso, em equilíbrio. 
 
Lançamento do Dardo:  
1. Passadas cruzadas amplas e rasantes; 
2. Avança bacia e ombro do lado do dardo: bloqueio do mov. sobre eixo do pé da frente; 
3. Cotovelo e dardo atrás p/ forte mov. de “chicotada” do braço (por cima do ombro). 
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Raquetas 

 

Badminton 

 

Nível Referências de Aprendizagem Referências de Ensino Indicadores de Observação 

PI 

Em situação de cooperação 1x1, realiza o 

máximo de batimentos possível sem que o 

volante toque no solo. 

 

 

Domínio das competências a nível 

técnico/tático:  

- Pega clássica/universal 
- Posição base (defensiva) 
- Deslocamentos 
- Serviço longo 
- Clear 

1. Pega na raqueta (universal); 
Ataque: 
2. Serviço (colocando o volante do outro lado da rede); 
3. Executa Clear 
 
Defesa: 
4. Posição Base 

I 

Em situação de cooperação 1x1, realiza o 

máximo de batimentos possível sem que o 

volante toque no solo. 

 

 

Domínio das competências a nível 

técnico/tático:  

- Pega clássica/universal 
- Posição base (defensiva) 
- Deslocamentos 
- Serviço longo e curto 
- Lob e Clear 

1. Pega na raqueta (universal); 
Ataque: 
2. Serviço Curto e Longo (à esquerda e direita do adversário) 
dando continuidade ao rally (exemplo de 20 batimentos); 
3. Executa Lob e Clear 
 
Defesa: 
4. Posição Base; 
5. Regresso à posição T central (deslocamentos). 

PE 

Em situação de jogo 1X1, coloca o volante em 

situação de difícil acesso para o adversário. 

 

Domínio das competências a nível 

técnico/tático:  

- Drive, amorti alto e baixo, remate;  
- Serviço para a área diagonal 

respetiva (curto e longo); 
- Recupera a posição central T; 
- Deslocamentos laterais e 

frente/trás. 

Ataque: 
1. Serviço Curto e Longo (à esquerda e direita do adversário) 
dando continuidade ao rally; 
2. Executa o drive, amorti baixo; 
3. Dificulta ação do adversário. 
 
Defesa: 
4. Deslocamento lateral; 
5. Recupera posição no T central. 
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Nível Referências de Aprendizagem Referências de Ensino Indicadores de Observação 

E 

Em situação de jogo 1X1, coloca o volante em 

situação de difícil acesso para o adversário. 

 

Domínio das competências a nível 

técnico/tático:  

- Drive, amorti alto e baixo; 
- Serviço para a área diagonal respetiva 

(curto e longo); 
- Recupera a posição central T; 
- Deslocamentos laterais e frente/trás. 

Ataque: 
1. Serviço Curto e Longo (à esquerda e direita do 
adversário) dando continuidade ao rally; 
2. Executa o drive (com ombros perpendiculares à rede), 
amorti baixo e amorti alto; 
3. Dificulta ação do adversário. 
 
Defesa: 
4. Deslocamento lateral e frente/trás; 
5. Recupera posição no T central. 

PA 

Em situação de jogo 1X1 e 2X2, coloca volante em 

situação de difícil acesso para o adversário, tendo em 

conta as referências de ensino. 

 

Domínio das competências a nível técnico/tático:  

- Serviço Flick 

Ataque: 
1. Serviço Curto, Longo e Flick (com efeito) (à esquerda e 
direita do 
adversário) dando continuidade ao rally; 
2. Executa o drive, amorti baixo, amorti alto; 
3. Dificulta ação do adversário utilizando as ações mais 
adequadas (tomada de decisão); 
 
Defesa: 
4. Deslocamento lateral e frente/trás; 
5. Recupera posição no T central. 

A 

Em situação de jogo 1X1 e 2X2, coloca volante 

em situação de difícil acesso para o 

adversário, tendo em conta as referências de 

ensino. 

 

 

Domínio das competências a nível 

técnico/tático:  

- Remate 
- Serviço Flick 

Ataque: 
1. Serviço Curto, Longo e Flick (à esquerda e direita do 
adversário) dando continuidade ao rally (exemplo de 20 
batimentos); 
2. Executa o drive, amorti baixo, amorti alto e remate; 
3. Dificulta ação do adversário utilizando as ações mais 
adequadas (tomada de decisão); 
 
Defesa: 
4. Deslocamento lateral e frente/trás; 
5. Recupera posição no T central. 
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Nível 
Referências de Ensino e Aprendizagem/indicadores de observação 

Ténis de Mesa Ténis 

PI 
1. Boa pega da raqueta – “shakehand” 
2. Inicia o ponto com um serviço longo, e dá continuidade ao rally (batimentos 
sucessivos - 20 batimentos - 10 de cada jogador); 

1. Conhece e aplica a posição base; 
2. Adapta a pega à situação; 
3. Realiza batimentos à direita e à esquerda; 
4. Enquadra-se com a bola. 
5. Serve por cima. 
6. Posiciona-se para bater a bola do lado direito ou esquerdo. I 

3. Posiciona-se no centro da mesa, e desloca-se lateralmente durante o rally; 
4. Inicia o ponto com um serviço longo ou curto, e dá continuidade ao rally 
(batimentos sucessivos - 20 batimentos - 10 de cada jogador);  
5. Trajetória da bola rasante à rede; 

PE 

6. Desloca-se lateralmente e “à frente”, regressando rápido ao centro da mesa; 
7. Executa uma sequência de batimentos de direita e esquerda (diagonal e paralelas) 
com: 
- Bloco e cortes de esquerda; 

7. Serve por cima, colocando a bola no campo contrário. 
8. Posiciona-se para bater a bola do lado direito ou esquerdo, de acordo 
com a sua trajetória, colocando a bola ao longo da linha ou cruzada. 
9. Após batimento de uma bola a meio-campo que crie dificuldades na 
devolução ao adversário, avança para a rede, posicionando-se 
corretamente para devolver a bola à esquerda ou à direita. 
10. Na devolução de bolas com trajetórias altas, bate a bola acima do plano 
da cabeça. 
11. Após cada batimento, recupera o enquadramento 

E 

8. Intencionalidade no serviço para preparar a 2ª bola 
9. Executa uma sequência de batimentos de direita e esquerda (diagonal e paralelas) 
com: 
- Cortes de esquerda e Direita; 
- Blocos de esquerda e direita; 
- TopSpin de direita e esquerda; 

PA 

10. Serviço com efeito (serviço lateral) e intencional para preparar a 2ª bola; 
11. Intencionalidade de todas as ações, com variação dos batimentos e do ritmo d 
rally com: 
- TopSpin, Smash, Amortie, Flipp, Bloco em balão 

12. Serve por cima, rápido, colocado e/ou com efeito, encadeando o 
serviço com o seu deslocamento para a rede. 
13. Na resposta ao serviço, e de forma a contrariar a Acão ofensiva do 
adversário, opta, de acordo com a sua leitura do jogo, pela devolução da 
bola: comprida e/ou colocada; 
14. No fundo do campo, executa com correção e oportunidade batimentos 
à direita e à esquerda, ao longo da linha e ou cruzados, com e/ou sem 
efeito.  
15. Procura criar e explorar espaços vazios para finalizar ou criar uma 
situação de vantagem a meio-campo e/ou na rede, utilizando diferentes 
batimentos de acordo com a sua posição no campo e leitura do jogo. 

A 

Serviço com efeitos 
Batimentos de defesa e de ataque 
(igual anterior mas em 2x2) 
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Ginástica  
 

Ginástica de solo  
O aluno deve construir uma sequência onde incluía os seguintes elementos: 

Nível Referências de aprendizagem/Indicadores de observação 

PI 

(em exercício critério) 
1. Rolamento à frente engrupado num plano inclinado terminando a pés juntos;  
2. Rolamento atrás engrupado em plano inclinado; 
3. Passagem por pino (partindo da posição de deitado ventral no bock;  
4. Apoio facial invertido (AFI) em situação simplificada de aprendizagem (ex. parede/subindo os pés no espaldar); 
5. Posição de flexibilidade (mata borrão).  

I 

1. Rolamento à frente num plano inclinado terminando com pernas afastadas;  
2. Rolamento atrás engrupado terminando a pés juntos; 
3. Rolamento atrás terminando com pernas afastadas;  
4. Subida para AFI subindo os pés no espaldar, seguido com cambalhota à frente com ajuda;  
5. Roda com apoio alternado na cabeça do plinto  
6. Posição de flexibilidade (espargata…) 

PE 

1. Rolamento à frente terminando c/ m.i. em extensão e afastadas; 
2. Rolamento atrás terminando c/ m.i. em extensão e afastadas; 
3. AFI (sem ajuda); 
4. Posição de equilíbrio (bandeira);  
5. Elementos de ligação (afundos, salto de gato, voltas).     

E 

1. Rolamento à frente saltado; 
2. Rolamento atrás terminando c/ m.i. em extensão e unidas;  
3. AFI seguido de rolamento à frente; 
4. Roda; 
5. Posição de flexibilidade (ponte/folha);  
6. Elementos de ligação (afundos, salto de cavalo, voltas).  
7. Rodada (em exercício critério). 
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PA 

1. Rolamento à frente terminando c/ m.i. em extensão e unidos 
2. Rolamento atrás com passagem por pino; 
3. Rodada; 
4. Roda a um braço (em exercício critério);  
5. Salto de mãos à frente (podendo beneficiar de ajuda);  
4. Posição de força (posição angular); 
5. Posição de equilíbrio (bandeira); 
6. Elementos de ligação (afundos, salto de gasela, pivôts). 

A 

1. Rolamento atrás com passagem por pino;  
2. Roda a um braço;  
3. Salto de mãos;  
4. Flic-flac à retaguarda, na sequência da rodada;   
5. Mortal engrupado à retaguarda, na sequência da rodada; 
6. Mortal à frente engrupado; 
4. Posição de flexibilidade (espargata);  
5. Elementos de ligação (afundos, salto de gato, gasela, pivôts…). 
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Ginástica de Aparelhos 

Nível Descrição – Referencias de aprendizagem/Indicadores de observação 

PI 

Boque/Plinto: 
- Salto de eixo no boque Transversal; 
- Salto entre mãos no plinto transversal podendo 
terminar em cima do aparelho. 
 
Minitrampolim: 
- Salto em extensão; 
- Salto engrupado. 

Trave: 
- Entrada a dois pés, com ajuda das mãos;  
- Marcha à frente;  
- ½ volta; 
- Posição de equilíbrio;  
- Saída em salto em extensão. 
 
Argolas: 
- Balanços - balançar alternadamente, para a frente e para trás, com elevação dos ombros à altura 
das argolas; 
 
Barra Fixa: 
- Subida e suspensão; 
- Balanços e deslocamentos laterais. 
 
Paralelas simétricas: 
- Balanços em apoio de mãos 

I 

Boque/Plinto: 
- Salto de eixo no boque/plinto longitudinal; 
- Salto entre mãos no plinto longitudinal podendo 
terminar em cima do aparelho; 
- Rolamento à frente no plinto longitudinal. 
 
Minitrampolim: 
- Salto em extensão; 
- Salto engrupado; 
- Meia pirueta. 
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Nível Descrição – Referencias de aprendizagem/Indicadores de observação 

PE 

Boque/Plinto: 
- Salto de eixo no plinto longitudinal; 
- Salto entre mãos no plinto longitudinal; 
- Rolamento à frente no plinto longitudinal. 
 
Minitrampolim: 
- Salto em extensão (vela); 
- Salto engrupado; 
- Pirueta vertical; 
- Carpa com m.i. afastados. 

Trave:  
- Entrada a 1 pé (com ajuda do reuther); 
- Marcha à frente e atrás; 
- Avião; 
- Salto a pés juntos; 
-  ½ pirueta e saída em salto em extensão com ½ volta. 
 
Argolas: 
- Balanços; 
 - Vela. 
 
Barra Fixa: 
- Suspensão, balanços frontais, cambiada, saída à frente em báscula; Subida de frente; 
 - Meia volta em apoio; 
- Rolamento à frente; 
 - Saída à frente. 
 
Simétricas: 
- Balanços em apoio braquial; 
- Posição angular 

  
  
  
E 
  
  
  
  

Plinto: 
Salto de eixo e entre mãos no plinto transversal; 
Salto entre mãos e ao eixo no plinto longitudinal. 
 
Minitrampolim: 
- Carpa de pernas afastadas; 
- Pirueta; 
- ¾ mortal à frente engrupado; 
- Peixinho; 
- ¼ de Mortal à retaguarda. 
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Nível Descrição – Referencias de aprendizagem/Indicadores de observação 

PA 

Plinto: 
Roda. 
 
Minitrampolim: 
- Mortal à frente engrupado; 
- Mortal à frente engrupado encarpado;  

Trave: 
- Entrada a 1 pé; 
- Pirueta c/balanço; 
- Rolamento à frente com pernas afastadas e saída em roda. 
 
Argolas:  
- Ângulo;  
- Saída para trás. 
 
Barra Fixa: 
- Subida de frente;  
- Passagem de uma perna por cima e para a frente da barra, seguida de sarilho à frente;  
- Meia volta (mudança de direção) partindo de apoio facial; 
- Rolamento à frente com pernas estendidas. 
 
Simétricas:  
- Balanços em apoio de mãos;  
- Subida de báscula comprida; 
- Pino de ombros; 
- Saídas simples à frente e à retaguarda na sequência dos balanços com receção no solo em 
equilíbrio; 
- Posição angular 

A 

Plinto: 
Roda com meia pirueta no plinto transversal. 
 
Minitrampolim: 
- Mortal à frente encarpado e engrupado; 
- Barani engrupado (mortal à frente engrupado com 
meia pirueta);  
- Mortal engrupado à retaguarda 
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Ginástica Acrobática 
 

 

 

Descrição - Indicadores de observação
Combina numa coreografia (com música e sem exceder dois minutos), a par, 
utilizando diversas direções e sentidos, afundos, piruetas, rolamentos, passo-

troca-passo, tesouras (saltos), posições de equilíbrio e outras destrezas 

gímnicas, com os seguintes elementos técnicos:

Em situação de exercício em trios, realizam uma sequencia os seguintes 

elementos técnicos com coordenação e fluidez:

Nível

PI

a) Prancha dorsal sobre os bases;

b) Prancha facial sobre os m.s. dos bases

 a)                                                 b)

a) Apoio facial invertido entre os m. i. do base;

b) Rolamento à frente a dois (tank);

c) Equilíbrio sobre os ombros do base que se encontra com um joelho no chão, 

com saída para a frente.

a)                                 b)                                     c)

a) Equilíbrio sobre as coxas dos bases;

b) Equilibrio sobre as ancas dos bases;

c) Prancha facial sobre os ombros e suportado pelos pés.

a)                             b)                              c)

I

a) Prancha facial sobre o base; 

b) Equilíbrio sobre o joelho do base;             a)

c) Base de joelhos, equilíbrio sobre as ancas do base;

d) Monte sobre os ombros do base na posição de joelhos.

b)                                   c)                  d)

a) Apoio facial invertido sobre as coxas dos bases;

b) Equilibrio dorsal sobre as coxas do base  que se apoia no base 

intermédio que se encontra em decúbito dorsal;

c) Equiliíbrio sobre os ombros dos bases.

a)                          b)                                           c)                          

a) Prancha facial sobre os pés do base;

b) Equilibrio frontal sobre as coxas do base; 

c) Equilibrio em posição de 2 apoios (mão e joelho) sobre as ancas e 

omoplatas do base

a)                                                               b)                   c)                 

PE

a) Equilibrio de costas sobre as coxas do base;

b) Rotação sobre as costas

c) Monte sobre os ombros do base de pé;.

a)                                     b)                                       c)

a) Prancha facial sobre os m.s. dos bases, com rotação de 180º;

b) Volante em equilibrio nas coxas de base, volante apoio o 2º base 

que executa API

a)                                                    b)                                       

E

a) Equilíbrio frontal nas coxas do base, com o 2º volante em equilíbrio 

sobre o ombro do base.

b); c)

  a)                         b)                                         c)

A

a) Equilibrio dorsal sobre os pés do base;

b) Salto de mãos sobre os joelhos do base;

c) AFI apoiado no abdominal do base que se encontra em 4 apoios.

a)                                           b)                              c)

a) O base em prancha dorsal, suporta o volante que executa AFI com 

os ombros apoiados nas coxas do base. O 2º volante mantém-se em 

posição de equilíbrio no peito do base.

b) AFI sobre as coxas dos bases que ficam na posição de afundo

          a)                                    b)

PA

a) AFI nos joelhos do base;

b) Volante de pé nos joelhos do base, que é levantado pelo volante.

   a)                                              b)
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Ginástica Acrobática (outra forma de apresentação) 

Nível 
Referências de ensino/Indicadores de Observação 

Os alunos devem construir uma coreografia musicada, (com aproximadamente 2 minutos) combinando os exercícios obrigatórios com elementos de ligação (saltos, voltas e 
posições de equilíbrio), ou elementos gímnicos da ginástica de solo 

PI/I 

                                        
Prancha facial  sobre o base: o base em posição de deitado dorsal com os 
membros superiores em elevação, segura o volante pela parte anterior 
das sua pernas que, em prancha facial, apoia as mãos na parte anterior 
das pernas do base, mantendo o corpo em extensão 

 
Equilíbrio sobre o joelho do base: o base com um joelho no chão e 
outra perna fletida (planta do pé bem apoiada no solo e com os 
apoios colocados em triângulo), suporta o volante que, de costas, 
sobe para a sua coxa e se equilibra num dos pés. Utilizam a pega 
simples (de apoio), mantendo-se com o tronco direito e evitando 

afastamentos laterais dos braços. Desmonte deve ser controlado e com os braços 
em elevação superior.  
 
                                          Base de joelhos, equilíbrio sobre as ancas do base                                                 
 
  Monte sobre os ombros  do base na posição de joelhos 
 
             

                                                                                                                                                                         
 

 
 
 

Apoio facial invertido entre os m. i. do base 
 

    Rolamento à frente a dois (tank), iniciando o movimento 
com o volante a segurar os tornozelos do base, colocando 
de seguida a cabeça entre os pés do base que, segurando-o 
da mesma forma, executa a cambalhota, voltando à posição 
inicial. Movimento contínuo, harmonioso e controlado.  

 
Prancha Facial sobre os membros superiores do 
base 
 
 
 
 

 

    
Equilíbrio sobre as ancas dos bases: dois bases, de costas um para o 
outro, apoiados nos joelhos e nas mãos, suportam o volante que se 
equilibra em sentido nas ancas dos bases.            

 
 

Prancha dorsal sobre os bases: 
Dois bases em posição de deitado dorsal em 
oposição e os membros superiores em elevação, 
com um dos bases a segurar o volante nas 

omoplatas e o outro a segurá-lo nos gémeos, suportando assim o volante que se encontra 
em prancha dorsal, com o corpo em extensão.  

  
 
Monte sobre as coxas do base: dois bases, frente a 
frente, em posição de afundo com um dos joelhos em 
contacto, segurando o volante nos gémeos que realiza 
um equilíbrio em pé nas coxas dos bases junto aos seus 
joelhos.  
Com o base em afundo, o volante faz um monte lateral 
com o primeiro apoio no terço superior da coxa do base 
(braço contrário à entrada, estendido na vertical) e realiza um equilíbrio de pé nos ombros 

do base, que o segura pelas pernas, ao nível do terço superior dos gémeos.     
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PE/E 

Equilíbrio sobre os ombros do base que se encontra com um joelho no chão, com saída 
para a frente 

 
 

 
 
Prancha facial sobre os pés do base: 
Com o base em posição de deitado dorsal com as 
pernas em extensão e perpendiculares ao solo, o 
volante executa prancha facial (com pega frontal), 
apoiado pela bacia nos pés do base. Mantém a 
posição, enquanto o base conserva as pernas 

perpendiculares ao solo.  

                 
Monte dorsal sobre as coxas do base: 
O base de pé com joelhos fletidos (ligeiro 
desequilíbrio à retaguarda), suporta o volante que se 
equilibra de pé sobre as suas coxas com os 
segmentos do corpo alinhados. O volante equilibra-se 
de frente ou de costas para o base, que o segura pela 
pega de pulsos ou pelas coxas. Desmonte simples com 
braços em elevação superior.  

 

 
Monte frontal sobre as coxas do base 
O base sentado, com pernas afastadas e estendidas, segura pelas ancas o 
volante que executa um pino, com apoio das mãos entre as coxas do base, 
mantendo o alinhamento dos segmentos. O desmonte deve ser controlado e com 
os braços em elevação superior.  

 
 

Monte dorsal sobre as coxas do 1º base apoiado pelo 2º 
base: 
Base em pé, suporta um volante que se equilibra de 
pé sobre as suas coxas (de costas para ele). Este 
base é auxiliado por um base intermédio que em 
posição de deitado dorsal, com os membros inferiores 
em elevação, apoia o base colocando os pés na sua 
bacia.  

 
  
Monte dorsal sobre as coxas do 1º base e apoio facial invertido 
no solo realizado pelo 2º base: 
O base em pé, suporta um volante que se equilibra de pé sobre 
as suas coxas (de costas para ele). Por sua vez o volante apoia o 
outro base, que executa o pino à sua frente, segurando-o pelos 
tornozelos, ajudando-o a manter a sua posição.  

 
Apoio Facial invertido sobre as coxas do base: 

Dois bases, frente a frente, de joelhos sentados sobre os pés, 
sustentam o volante em pino sobre as suas coxas, segurando-o 
pela bacia e auxiliando - o a manter o alinhamento dos seus 
segmentos. O desmonte deve ser controlado e com os braços em 
elevação superior. 
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PA/A 

 
 

O “volante” realiza pino de braços, apoiado nos ombros pelo base, mantém os braços estendidos, e as pernas alinhadas com os braços do base. O “base”, em 

decúbito dorsal, suporta o volante pelos ombros. 

 
 

O base, deitado em posição dorsal, apoia as mãos nos ombros do volante, e impulsiona-o para trás. O volante, após impulsão no solo, apoia as mãos nos 

joelhos do base, fazendo uma receção em equilíbrio.  

Com o base em posição de deitado dorsal, joelhos fletidos e pés no solo, o volante (com 

entrada do lado da cabeça e pega simples), a apoia os seus pés nos joelhos do base para o levantar, através da projeção da bacia para frente e extensão 

dos membros superiores e do tronco, realizando um equilíbrio nas suas coxas. 

 

Com o base em posição de deitado dorsal com os membros superiores em elevação e perpendiculares ao solo, o volante 

realiza um equilíbrio nos pés do base. 

 

Com o base em pé, o volante realiza, a partir do monte lateral simples, equilíbrio de pé nos seus ombros (coluna), mantendo o alinhamento do par. O base coloca-se com um pé 

ligeiramente à frente do outro e à largura dos ombros com os membros superiores em elevação lateral. O desmonte é realizado em salto, após pega das mãos, para a frente do base. 

O base em prancha dorsal, suporta o volante que executa pino com os ombros apoiados nas coxas do base. O 2º volante mantém-se em posição de equilíbrio no peito do base. 
 
 
O base de pé com joelhos fletidos (ligeiro desequilíbrio à retaguarda), suporta o volante que se equilibra de pé sobre as suas coxas com os segmentos do corpo alinhados. 

O volante equilibra-se de frente para o base, que o segura pelas coxas. O 2º volante executa equilíbrio sobre um pé no ombro do base. 
 

 
Dois bases, lado a lado, com um joelho no chão e a outra perna fletida e com o pé em apoio no solo, suportam o volante pelas omoplatas, enquanto este executa pino, nas coxas dos bases. 
Os bases  fazem a extensão da perna posterior, ficando em posição de afundo.  
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Atividade Rítmicas Expressivas 

 

Nível 

Referências de ensino Aprendizagem/ Indicadores de observação  
Nota - cada uma das opções apresentadas (Dança; Danças Tradicionais, Danças Sociais, outras) é considerada como uma matéria 

Dança Danças Tradicionais Danças Sociais Outras (ex.: Aeróbica) 

PI 

O aluno encontra-se 
"espalhado" pelo pavilhão 
aleatoriamente, deslocando-
se livremente de acordo com 
a marcação rítmica do 
professor e:  
1. Realiza frases de 
movimento dadas pelo 
professor; 
2. Executa as frases com 
fluidez de movimento; 
3. Está em sintonia com a 
música 

Erva Cidreira: 
Realiza os 3 passos em sincronia 
com a música: 
1. Passo de passeio na 1ª figura; 
2. Passo de passeio na 2ª figura; 
3. Passo de passeio na 3ª figura              

Rumba Quadrada: 
- Realiza os 3 passos, respeitando a estrutura rítmica 
L,R,R,L: Passo Básico; Passos Progressivos; Volta e 
Contravolta 
 
Merengue: 
- Realiza coreografia com mambo e à ligação dos 
passos à frente com 1/2 Volta e os "Vs". 

Em estilo livre, realiza estruturas musicais 
com 32 tempos, combinando os seguintes 
Passos Básicos: 
Marcha, corrida, passo e toque, elevação 
do joelho, passo cruzado e passo em V; 

I 

Sariquité: 
Realiza os 3 passos em sincronia 
com a música: 
1. Passo Corrido; 
2. Passo Saltado Lateral; 
3. Rodopios 

Merengue: 
- Realiza coreografia com Marcha no lugar, à frente, 
no lugar e atrás; 2 mambos; passos laterais à direita 
com volta; passos cruzados laterais à esquerda com 
volta; 2 triângulos; 
3 passos à frente e 1/2 Volta e 3 passos à frente e 
1/2 Volta e "2 Vs". 
 
Valsa Lenta: 
Realiza os 3 passos, respeitando a estrutura 
rítmica 1,2,3,4,5,6: 
1. Passo Básico; 2. Passo de Espera; 3. Passo de 
Canto 

No estilo coreografado, utilizando 
métodos simples de montagem 
coreográfica simétrica, realiza sequências 
formadas por 32 e 64 tempos musicais 
desloca-se percorrendo todas as direções 
e sentidos considerados, no ritmo e 
sequência dos apoios correspondentes à 
marcação, e combinando os passos básicos 
anteriormente descritos ou variantes 
destes com o mesmo grau de dificuldade. 
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PE 

Em pequenos grupos: 
- Aperfeiçoa as habilidades 
aprendidas anteriormente e 
as seguintes, associando-as 
entre si de maneira 
adequada: sequências de 
passos nas ações 
características (deslizar, 
balançar, puxar, empurrar, 
subir, descer, afastar, 
juntar), combinados com 
voltas, saltos (e outros 
deslocamentos) e poses. 
 
- Propõe, prepara e 
apresenta projetos 
coreográficos em grupo de 
acordo com a estrutura 
musical escolhida; 
 
- Integra as habilidades e 
combinações exercitadas 
com coordenação, fluidez de 
movimentos e em sintonia 
com a música. 

Malhão Minhoto: 
Realiza os 2 passos em sincronia 
com a música: 1. Passo Serrado; 
2. Passo de Malhão  
 
Tacão e Bico: 
 Realiza os 3 passos em sincronia 
com a música: 
1. Tacão e Bico;                                                     
2.Galope Lateral;                                                     
3. Gingão Lateral 
                                                     

Rumba Quadrada: 
- Realiza os 3 passos, respeitando a estrutura rítmica 
L,R,R,L: 1. Volta Circular; 2. Promenades; 3. Volta à 
Esquerda. 
 
Chá-Chá-Chá: 
- Realiza os 5 passos, respeitando a estrutura rítmica 
(1,2,3,4 & 1): 1. Time Step; 2. Passo Básico; 3.Volta 
por baixo do braço para a esq. e para a dir.; 4. 
Promenades; 5. Volta à esquerda. 

Realiza sequências de 2x 64 tempos 
musicais, combinando os passos básicos 
anteriormente aprendidos e ainda os 
seguintes:  
Balanços, agachamentos, mambo, chassé, 
ponei, chuto, scoop, twist e slide. 

E 

Vai de Roda e Siga a Roda: 
Realiza os 3 passos em sincronia 
com a música: 
                                                             
1. P. de Malhão; 
2. P. de Malhão em torno do par; 
3. P. de Malhão coordenado c/ 
palmas 
 
 
 
 
 
  

Valsa Lenta: 
Realiza os 3 passos, respeitando a estrutura rítmica 
1,2,3,4,5,6: 1. Quarto de volta à dir. e esq.; 2.Passo 
de espera, 3.Passo de canto. 
 
SALSA: 
Realiza sequências de 3 passos e um Tap fazendo 
coincidir os passos aos 1º, 2º e 3º tempos do 
compasso e o Tap ao 4º tempo do compasso, 
realizando: passos no lugar e progredindo à frente e 
atrás; passos laterais à direita e à esquerda 
alternados com junção de apoios; passos cruzados 
pela frente ou por trás; passos atrás ou à frente 
alternados com transferências de peso do outro 
apoio no lugar e junção de apoios; voltas à direita e à 
esquerda. 

Prepara e apresenta com expressividade, 
na turma, uma coreografia de acordo com 
a música escolhida e respeitando o 
princípio da perna pronta, utilizando: 
Variações de ritmo; Combinações de ações 
que envolvam braços; Aumento do 
número de habilidades em cada sequência 
coreográfica; Mudanças de direção e 
sentido. 
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Atividades Rímicas Expressivas (outra forma de apresentação) 
 

Referências de Ensino-Aprendizagem/Indicadores de observação 

Tradicional Portuguesa  Sociais Aeróbica/Hip-hop 

PI/I PE/E PA/A PI/I PE/E PA/A PI/I PE/E PA/A 

- Executa os passos 

em sincronia com a 

música 

- Respeita as 

diferentes  

- Dança o 

Regadinho, Erva 

Cidreira ou Sariquité 

- Executa os passos 

em sincronia com a 

música 

- Respeita as 

diferentes posturas e 

posições da dança  

- Dança o Malhão 

Minhoto, Vai de Roda 

Siga a Roda ou Tacão 

e Bico. 

- Executa os passos 

em sincronia com a 

música 

- Respeita as 

diferentes posturas 

e posições da dança 

- Dança o Enleio, 

Repenicadinho ou 

Toma Lá Dá Cá. 

- Respeita a 
estrutura rítmica 
da dança 
- Mantém postura 
natural 
- Utiliza os 
princípios básicos 
de condução 
- Realiza o passo 
básico 

-Realiza pequenas 

sequências de 

passos/figuras  

-Domina a 

estrutura rítmica 

da dança 

-Adota as 

diferentes 

posturas, posições 

e pegas da dança 

-Elabora 

coreografia 

própria (pares), 

combinando 

diferentes tipos 

de passos/figuras 

-Domina a 

estrutura rítmica 

da dança 

-Domina as 

diferentes 

posturas, posições 

e pegas da dança 

- Marcha, corrida, 

passo e toque, 

elevação do 

joelho, passo 

cruzado e passo 

em V; 

- Elabora e 

apresenta uma 

coreografia.  

-Balanços, 

agachamentos, 

mambo, 

chassé, chuto, 

scoop, twist e 

slide; 

-Elabora e 

apresenta uma 

coreografia.  

-Variações 

mais 

complexas; 

-Elabora e 

apresenta 

uma 

coreografia.  
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Natação 

Nível 
Referências de ensino e Aprendizagem/ Indicadores de observação 

Os tempos são apenas referências de desempenho, prevalecendo sempre a componente técnica do aluno 

PI 
1. Coordena a inspiração com a expiração;  
2. Flutua em decúbito dorsal e ventral (DD; DV);                                             
3. Imerge e apanha objetos debaixo de água. 

I 
1. Salta para a água de pé; 
2. Realiza 25m com movimentos propulsivos de pernas (pernada) em DV e DD com ou sem auxílio da prancha e realizando um controlo rudimentar 
da respiração. 

PE 
1. Realiza 25 crol coordenando a respiração com braçada; 
2. Realiza 25 de costas coordenando corretamente a pernada, com braçada e respiração; 
3. Mergulha do bloco; 

E 
1.Realiza a partida de crol e costas;  
2.Realiza a viragem rudimentar de crol e costas; 
3. Nada 25 metros crol – até 30 seg 
4. Nada 25 costas – até 30 seg 

PA 

1. Nadando sem correções técnicas, alcança: 
1.1. 50 livres – até 1 mini; 
1.2. 50 costas – até  1 min 10 seg; 
1.3. 50 bruços – até 1 min 10 seg. 

A 
1. 25 mariposa – até 30 seg; 
2. Realiza 4 x 25m estilos (mariposa, costas, bruços, crol) até 2 min e 30 seg; 
3. Utiliza as técnicas das viragens e partidas 
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Judo 
 

Nível Referências de aprendizagem Referências de Ensino Indicadores de Observação 

PI/I 

1 – O aluno cumpre as regras estabelecidas, respeitando sempre 

a integridade física do parceiro; 

2 - Conhece o objetivo do Judo, a ética do judoca, o grau de risco 

das suas ações; 

3 - Em todas as situações, realiza adequadamente a saudação em 

pé (“Ritsu-rei”) e de joelhos (“Za-rei”);  

5 - Faz as pegas, esquerda e direita, mantendo as mãos agarradas 

no “Judogi” do adversário; 

 

 6 - Em todas as situações com o adversário:  

6.1 - Mantém a postura natural (“Shisei”), direita e esquerda, 

mantendo as pernas em ligeira flexão. 

6.2 - Mantém a postura defensiva (“Jigo-hontai”), direita e 

esquerda, fletindo e afastando ligeiramente as pernas, de modo a 

baixar o centro da gravidade; 

6.3 - Realiza os deslocamentos específicos “Aiumiashi” e 

“Tsuguiashi” para a frente, para trás e para os lados, mantendo 

os pés a deslizar e em contacto com o solo; 

- Objetivo do Judo e ética 
do judoca; 

- Regulamento geral do 
Judo; 

- Saudação em pé e de 
joelhos; 

- Pegas direitas, 
esquerda; 

- Deslocamentos 
específicos; “Aiumiashi” 
e “Tsuguiashi”; 

- Esquivas; 

- Quedas; 

- Imobilizações: 
“Kuzuregesagatame” e 
“Yokoshiogatame”. 

- Saídas; 

 

 

- Realiza a saudação em pé (“Ritsu-rei”)  e de 

joelhos (“Za-rei”) demonstrando uma atitude 

respeitosa para com o adversário;  

- Sabe realizar as pegas corretas; 

- Realiza a esquiva (“Tai-sabaki”) direita e 

esquerda, rodando o corpo segundo um eixo 

vertical; 

- Realiza a Queda para trás (“Ushiro-ukemi”), 

enrolando o corpo e batendo com os braços, em 

ângulo de 30° a 45° com o corpo, no momento do 

contacto das costas no “Tatami”. 

- Realiza a Queda lateral à esquerda e à direita 

(“Yoko-ukemi”), enrolando o corpo e cruzando a 

perna e o braço do mesmo lado à frente do corpo, 

batendo com o braço a 30°/45° (em relação ao 

corpo), no momento do contacto deste com o 

“Tatami”. 

- Realiza a Queda para a frente em cambalhota 

(“Zempo-ukemi”) à esquerda e à direita, fazendo a 

impulsão com a perna da frente, enrolando sobre o 
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6.4 - Realiza a esquiva (“Tai-sabaki”) direita e esquerda; 

7 - Executa no “Tatami”, em situação de exercício sem oposição, 

as seguintes técnicas de queda (“Ukemi”): 

7.1 - Quedas para trás (“Ushiro-ukemi”); 

7.2 - Quedas laterais à esquerda e à direita (“Yoko-ukemi”);  

7.3 - Quedas para a frente em cambalhota (“Zempo-ukemi”) à 

esquerda e à direita; 

8 - Procura e aproveita situações de vantagem, em situação de 

exercício e de jogo de luta no solo, na realização das seguintes 

ações: 

8.1 - Entradas ao adversário que está deitado no solo em 

decúbito dorsal; 

8.2 - Viragem de um adversário que está deitado em decúbito 

ventral no solo, agachado ou em quadrupedia, para a posição de 

decúbito dorsal; 

8.3 - Imobilização de um adversário, controlando-o nas posições 

laterais, por cima e por trás. Realizando as seguintes técnicas de 

Imobilização: “Kuzuregesagatame” e “Yokoshiogatame”. 

8.4 - Saída das imobilizações laterais, por cima e por trás, 

seguida de imobilização (ou não) e controlo do adversário; 

9 - Desequilibra o adversário aproveitando a força do adversário 

para obter vantagem no sentido da sua Acão; 

10 - Em situações de exercício ou jogo, em luta em pé no 

braço do mesmo lado e batendo com o braço 

contrário no solo, no momento do contacto do 

corpo no “Tatami”; 

Na imobilização “Kuzuregesagatame” enrola bem o 

braço no do parceiro e segurando o “Judogi” com 

uma das mãos debaixo da axila, mantendo o tronco 

perpendicular ao corpo do adversário e o outro 

antebraço em apoio no solo. 

 Na Imobilização “Yokoshiogatame” agarra no lado 

oposto com um braço por baixo do pescoço e o 

outro por baixo da coxa mais afastada, com o peso 

do corpo colocado em cima do tronco, puxando-o 

para si. 
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“Tatami”: 

10.1 - Executa a esquiva (“Tai-sabaki”); 

10.2 - Controla a projeção; 

10.3 - Controla a sua queda;  

11 - Projeta e/ou imobiliza o adversário, em competições 

simplificadas no “Tatami”, partindo da luta em pé e podendo 

continuá-la no solo, aplicando as técnicas aprendidas. 

PE/E 

1- Realiza as seguintes técnicas de Imobilização: 

“Kuzuregesagatame”; “Tateshiogatame”; “Kamishiogatame”; e 

“Yokoshiogatame”. 

2- Procura e aproveita situações de vantagem, em situação de 

luta em pé no “Tatami”, sem resistência (“Yakusokugeiko”) e com 

alguma resistência (“Randori”), na realizando as Técnicas de 

projeção: “Ogoshi” (técnica de ancas), “Osotogari”, 

“Koshiguruma”, “Ouchigari” e “Kouchigari” 

 

3 - Projeta e/ou imobiliza o adversário, em competições 

simplificadas no “Tatami”, partindo da luta em pé e podendo 

continuá-la no solo, aplicando (de preferência de forma 

interligada) as técnicas de projeção e as ações e técnicas de 

controlo e imobilização aprendidas. 

Imobilização: 

 “Kamishiogatame”;  

Projeções: “Ogoshi” 

(técnica de ancas),  

“Osotogari”, 

“Koshiguruma”,  

“Ouchigari” e  

“Kouchigari” 

Na Imobilização “Kamishiogatame” controla com o 

peso do corpo em cima da cabeça/pescoço e da 

parte superior do tronco, puxando os cotovelos 

para trás e para dentro. 

Realiza as técnicas de projeção: 

- “Ogoshi” (técnica de ancas), provocando 

desequilíbrio em frente do adversário, passando-lhe 

o braço livre por trás das costas ao nível do cinto e 

contactando-lhe com a anca nas coxas. 

 - “Osotogari”, provocando o desequilíbrio 

(obliquamente para trás), fazendo contacto com o 

ombro que empurra e ceifando a perna do 

adversário pela parte infero-posterior da coxa (que 

puxa). 

 Na projeção “Koshiguruma” provoca o 

desequilíbrio (para a frente), passando o braço à 
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volta do pescoço e com a anca ligeiramente “fora” 

da do adversário, e eleva-o rodando até à projeção, 

continuando a puxar com o outro braço. 

Na projeção “Ouchigari” , provoca o desequilíbrio 

(obliquamente para trás e para baixo),obrigando a 

um apoio da perna que é varrida (ceifada por 

dentro e de trás para a frente), mantendo o pé da 

perna que varre (contrária à que é varrida) sempre 

em contacto com o solo em movimento circular. 

Na Projeção “Kouchigari”, provoca o desequilíbrio 

(obliquamente para trás e para baixo), obrigando a 

um apoio da perna que é varrida (ceifada por 

dentro), mantendo o pé da perna que varre (do 

mesmo lado da que é varrida), sempre em contacto 

com o solo em movimento de foice, varrendo o pé 

do adversário pelo calcanhar. 

PA/A 

Em situação de exercício critério e jogo com resistência (randori) 

realiza todas técnicas anteriormente mencionadas assim como 

situações de contra ataque realizando diferentes combinações 

entre as técnicas já conhecidas. 

Todos os anteriores em 

combinações 

Realiza todas as técnicas anteriormente 

mencionadas com combinações entre 

imobilizações, projeções, quedas e saídas. Contra-

ataque. 
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Judo – Indicadores de observação – imagens (outra forma de apresentação) 

PI/I PE/E PA/A 
- Realiza a Saudação; 

 

- Esquiva (“Tai-sabaki”); 

 

- Queda para trás (“Ushiro-ukemi”);  

- Queda lateral à esquerda e 

e à direita (“Yoko-ukemi”); 

 

- Queda para a frente 

 em cambalhota (“Zempo-ukemi”); 

 

- Imobilização: “Kuzuregesagatame”; 

 

- Imobilização: 

“Yokoshiogatame” 

 

- Imobilização:“Kamishiogatame”;   

 

 

- Projeção: “Ogoshi”  (técnica de ancas);  
 
 

 

- Projeção: “Osotogari”  (varrimento);  
 
 

- Técnicas de Projeção  

“Koshiguruma”;  
 

 

- Técnicas de projeção  
 “Ouchigari”; 

 

Técnicas de projeção Kouchigari”  

Realiza todas as técnicas anteriormente 

mencionadas com combinações entre 

imobilizações, projeções, quedas e 

saídas. 

Contra-ataque. 
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Luta 

Nível Descrição - Indicadores de observação 

PI 
O aluno, na posição de quatro apoios procura: 
- O enquadramento frontal, protegendo-se e controlando os membros do parceiro, para anular a vantagem da posição de ataque; 
- A posição de pé, anulando o controlo e a posição de ataque do parceiro. 

I 

O aluno: 
- Realiza dupla prisão de braços, com o braço que controla junto ao ombro 
 (se possível a empurrar a cabeça do adversário), controlando com a outra mão 
 o mesmo braço do parceiro, junto ao cotovelo, rodando o tronco durante o  
Desequilíbrio, avançando o ombro e deslocando o pé do lado da projeção para trás; 
 
- Realiza dupla prisão de pernas com rotação, com as mãos a agarrar a perna do defesa 
 junto ao joelho e junto à articulação coxofemoral (onde o ombro encosta) e, ficando,  
 na rotação, com as costas nitidamente sobre o peito do parceiro. 

PE/E 

O aluno: 
- Realiza, no solo, cruzada, cruzando e bloqueando as pernas por um braço ao nível da axila e pela mão controlando a perna (do defesa) acima do tornozelo; o 
outro braço agarra a coxa da defesa junto ao joelho e, na rotação o tronco acompanha o movimento com as pernas coladas no peito; 
- Realiza, em pé, braço rolado a partir do controlo da cabeça e do braço, rodando na ponta do pé da frente até ficar de costas para o defensor e joelhos no 
solo, terminando com flexão do tronco à frente e apoio do ombro no tapete; 
- Realiza, em pé, entrada às pernas, a partir da dupla prisão de pernas, com apoio do ombro no ilíaco do defensor, empurrando-o para trás e para baixo, 
passando à luta no chão com vantagem sobre o parceiro. 

PA/A 

O aluno: 
- Realiza, no solo, coxa às avessas, com prisão da coxa mais afastada, rodando nitidamente o peito para o solo, simultaneamente com o avanço da bacia; 
- Realiza, no solo, cintura às avessas, com prisão da cintura do defensor, rodando nitidamente o peito para o solo, simultaneamente com o avanço da bacia; 
- Realiza, em pé, tordanche, aproveitando a reação do defensor a um desequilíbrio por rotação, rodando em sentido contrário, ficando de costas para o 
parceiro, com a anca junto ao ilíaco. 
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Corfebol  

Nível Referências de Ensino-Aprendizagem Indicadores de Observação 

I 

Recebe, enquadra-se e vê; 
Passa e lança parado e na passada; 
Desmarcação em equilíbrio espacial; 
Marcação Individual com enquadramento defensivo; 
Ressalto. 

Visão global do jogo;                                                                                                    
Continuidade do jogo.       
Utiliza lançamento mais adequado, defende HxH e 
participa no ressalto.                                                                                                                                 

E 

Opta por gesto técnico mais adequado; 
Pára, enquadra-se com o cesto, passe ofensivo, lança; 
Opta Gesto Técnico mais Adequado e Ofensivo - passa e corta, lançamento na passada, repõe 
equilíbrio ofensivo, ressalto ofensivo; 
Participa na transposição de defesa – ataque, desmarcando-se; 
Linhas 1º/2º Passe – sem passe corta para o cesto; 
4 abertos; 
Trabalho de receção, aclara em corte para o cesto, ressalto ofensivo; 
Marcação agressiva ao adversário direto com intenção defensiva; 
Marcação com enquadramento e proximidade ao jogador com bola, fecha linhas de passe ao 
jogador sem bola; ressalto em vantagem.                                               

Procura de ofensividade; 
Passe e corte; 
Define a posição de ressalto; 
Ocupação racional do espaço. 

A 

Ataque rápido; 
Soluções rápidas e muito ofensivas, passe, lançamento curto, passada ou fora 
4:0, 3:1, 2:2, finaliza, se não, passa e corta para ressalto ofensivo ou assistência;    
Contra-ataque - desmarca-se em vantagem; 
Desmarca-se para ganhar espaço e lançar fora, se não corta para lançar na passada ou ressalto 
ou assistência; 
Defende pela frente, se ultrapassado recupera o enquadramento defensivo, ajuda; 
Controlo visual constante com intenção de desarme, fecho de linhas, ressalto em antecipação e 
vantagem posicional, dá espaço se há ressalto, pressiona se tem assistência. No poste não deixa 
ganhar ressalto e assistência em simultâneo.                                    

Atitudes ofensivas, procura das melhores 
soluções; 
 
Define ressalto e/ou assistência; 
 
Controlo do defesa pela frente; 
 
Ajuda defensiva; 
 
Exploração de 2:1. 
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Rugby- tag 
 

Nível Referências de Aprendizagem Referências de Ensino Indicadores de Observação 

PI 

Em situação de jogo 5x5 a 7x7: 
Quando tem a posse de bola avança quando tem espaço à sua frente, 
ou passa quando não tem espaço para progredir. 
Quando não tem posse de bola apoio o seu colega como 1º apoio. 
Na defesa, pressiona o portador da bola. 

Domínio das competências a nível 

técnico/tático:  

- Avançar 
- Apoiar (1ª ou 2ª linha de passe) 
- Passar/receber 
- Recolocar-se para jogar 
- Pressionar 

Na posse de bola: 
1. Avança no terreno, quando dispõe de espaço sem oposição; 
3. Passa quando não tem condições para avançar no terreno; 
Quando não tem a bola mas é a equipa que a possui: 
1.Apoia sempre o portador da bola; 
Quando é a equipa que não tem a bola: 
1.Impede a progressão do adversário através de TAG.  

I 

Em situação de jogo 5x5 a 7x7: 
Quando tem a posse de bola avança quando tem espaço à sua frente, 
joga 1x1, ou passa quando não tem espaço para progredir. 
Quando não tem posse de bola apoio o seu colega como 1º ou 2º 
apoio. 
Na defesa, pressiona o portador da bola ou seu 1º apoio. 

Domínio das competências a nível 
técnico/tático:  
- Avançar 
- Apoiar (1ª ou 2ª linha de passe) 
- Passar/receber 
- Recolocar-se para jogar 
- Pressionar 

Na posse de bola: 
1. Avança no terreno, quando dispõe de espaço sem oposição; 
2. Utiliza técnicas de evasão para ultrapassar o adversário (jogo 1x1); 
3. Passa quando não tem condições para avançar no terreno; 
Quando não tem a bola mas é a equipa que a possui: 
1.Apoia sempre o portador da bola e o 1º apoio. 
Quando é a equipa que não tem a bola: 
1.Impede a progressão do adversário através de TAG.  

PE 

Em situação de jogo 5x5 a 7x7: 
Quando tem a posse de bola avança quando tem espaço à sua 
frente, joga 1x1, ou passa quando não tem espaço para 
progredir. 
Quando não tem posse de bola enquadra-se como 1ª, 2ª ou 3ª 
linha de passe (parado ou em movimento).  
Na defesa, assume uma atitude de pressão no portador da bola 
e do seu 1º apoio. Procura um equilíbrio defensivo.  

Domínio das competências a nível 
técnico/tático:  
- Avançar 
- Apoiar (1ª ou 2ª linha de passe) 
- Apoia a conquista da bola 
- Passar/receber 
- Recolocar-se para jogar 
- Pressionar o portado da bola 
- Pressiona o 1º apoio. 

Na posse de bola: 
1. Avança no terreno de forma objetiva; 
2. Utiliza técnica de evasão para jogo 1x1 para evitar TAG; 
3. Passa correta e oportunamente. 
Quando não tem a bola mas é a equipa que a possui: 
1. Apoia o portador da bola, criando opções de passe; 
Quando é a equipa que não tem a bola: 
1.Pressiona quando a sua equipa perde a posse de bola, impedindo a 
progressão do adversário através de TAG. 

E 

Em situação de jogo 5x5 a 7x7: 
Quando tem a posse de bola avança quando tem espaço à sua 
frente, joga 1x1, ou passa quando não tem espaço para 
progredir. 
Quando não tem posse de bola enquadra-se como 1ª, 2ª ou 3ª 
linha de passe (parado ou em movimento). Apoia a bola na 
conquista em TAG. 
Na defesa, assume uma atitude de pressão no portador da bola 
e do seu 1º apoio. Procura um equilíbrio defensivo. Observa o 

Domínio das competências a nível 
técnico/tático:  
- Avançar 
- Apoiar (1ª ou 2ª linha de passe) 
- Apoia a conquista da bola 
- Passar/receber 
- Recolocar-se para jogar 
- Pressionar o portado da bola 
- Pressiona o 1º apoio. 

Na posse de bola: 
1. Avança no terreno de forma objetiva; 
2. Utiliza técnica de evasão para jogo 1x1 para evitar TAG; 
3. Passa correta e oportunamente. 
Quando não tem a bola mas é a equipa que a possui: 
1. Apoia o portador da bola, criando opções de passe; 
2. Comunica com os companheiros de equipa para organizar ações. 
Quando é a equipa que não tem a bola: 
1.Pressiona quando a sua equipa perde a posse de bola, impedindo a 
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movimento da bola e do seu opositor.  progressão do adversário através de TAG. 
2. Observa o movimento da bola e dos opositores. 

PA 

Em situação de jogo 5x5 a 7x7: 
- Colabora ativamente no ataque com e sem bola: 
Quando tem a posse de bola avança quando tem espaço à sua 
frente, joga 1x1, ou passa quando não tem espaço para 
progredir. 
Reconhece a superioridade/inferioridade numérica. 
Quando não tem posse de bola enquadra-se como 1ª, 2ª ou 3ª 
linha de passe (parado ou em movimento). Apoia a bola na 
conquista em TAG. 
Na defesa: 
 Assume uma atitude de pressão no portador da bola e do seu 
1º apoio. Procura um equilíbrio defensivo. Observa o 
movimento da bola e do seu opositor. 

Domínio das competências a nível 
técnico/tático:  

• Avançar 

• Apoiar (1ª ou 2ª linha de passe) 

• Apoia a conquista da bola 

• Passar/receber 

• Recolocar-se para jogar 

• Pressionar o portado da bola 

• Pressiona o 1º apoio. 
 

Na posse de bola: 
1. Utiliza, adequada, oportuna e eficazmente, técnicas de evasão variando 
a sua forma de jogar; 
2. Passa correta e oportunamente a um colega em melhor posição; 
Quando não tem a bola mas é a equipa que a possui: 
- Apoia interior e exteriormente de acordo com o posicionamento da 
defesa. 
- Cria situações de superioridade numérica de forma a dar continuidade 
ao jogo; 
Quando é a equipa que não tem a bola: 
- Pressiona quando a sua equipa perde a posse de bola, impedindo a 
progressão do adversário através de TAG; 

A 

Em situação de jogo 5x5 a 7x7: 
- Colabora ativamente no ataque com e sem bola: 
Quando tem a posse de bola avança quando tem espaço à sua 
frente, joga 1x1, ou passa quando não tem espaço para 
progredir. 
Reconhece a superioridade/inferioridade numérica. 
Quando não tem posse de bola enquadra-se como 1ª, 2ª ou 3ª 
linha de passe (parado ou em movimento). Apoia a bola na 
conquista em TAG. 
Na defesa: 
 Assume uma atitude de pressão no portador da bola e do seu 
1º apoio. Procura um equilíbrio defensivo. Observa o 
movimento da bola e do seu opositor. 
Comunica ofensivamente e defensivamente com a equipa. 
 

Domínio das competências a nível 
técnico/tático:  

• Avançar 

• Apoiar (1ª ou 2ª linha de passe) 

• Apoia a conquista da bola 

• Passar/receber 

• Recolocar-se para jogar 

• Pressionar o portado da bola 

• Pressiona o 1º apoio. 
 

Na posse de bola: 
1. Utiliza, adequada, oportuna e eficazmente, técnicas de evasão variando 
a sua forma de jogar; 
2. Passa correta e oportunamente a um colega em melhor posição; 
Quando não tem a bola mas é a equipa que a possui: 
- Apoia interior e exteriormente de acordo com o posicionamento da 
defesa. 
- Cria situações de superioridade numérica de forma a dar continuidade 
ao jogo; 
- Comunica com os colegas de equipa para organizar, em movimento, a 
Acão coletiva e criar incerteza na oposição. 
Quando é a equipa que não tem a bola: 
- Pressiona quando a sua equipa perde a posse de bola, impedindo a 
progressão do adversário através de TAG; 
- Varia adequadamente o tipo de defesa (individual, por canais ou 
deslizante). 
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Goalball 
 

Referências de Ensino Aprendizagem/ Indicadores de observação 

PI/I PE/E PA/A 

Em situação de jogo 3x3: 

- Utiliza uma comunicação verbal com os seus colegas de equipa; 

- Coloca-se no espaço de jogo de forma adequada, de acordo 

com a trajetória e velocidade da bola. 

 

Como jogador atacante: 

- Realiza o lançamento reto colocando a bola em vários pontos 

estratégicos da baliza adversária, de forma que esta não seja 

intercetada. 

 

Como jogador defensivo: 

- Utiliza a posição defensiva base, impedindo que a bola entre na 

sua baliza. 

Em situação de jogo 3x3: 

 - Utiliza a técnica e tática individual e coletiva 

adequadas, dando maior rapidez e continuidade ao 

jogo. 

 

Como jogador atacante: 

- Realiza o lançamento reto; lançamento para direita 

e para a esquerda; com ressalto; com mudança de 

direção e com volta, com a máxima velocidade, 

colocando a bola em determinados pontos 

estratégicos da baliza. 

 

Como jogador defensivo: 

- Utiliza a posição defensiva base e defesa de 

cócoras consoante a trajetória e velocidade da bola, 

impedindo que esta entre na sua baliza. 

Em situação de jogo 3x3: 

 - Utiliza técnicas e táticas individuais e 

coletivas adequadas ao jogo, utilizando formas 

de contra-ataque planeadas, cumprindo com 

rigor o regulamento do jogo. 

Como jogador atacante: 

 

- De acordo com a leitura do jogo, adequa as 

várias formas de lançamento em contra-

ataque 

 

Como jogador defensivo: 

- De acordo com a leitura do jogo, utiliza os 

diferentes tipos de defesa individual: posição 

defensiva base, defesa de cócoras e defesa de 

pé, de modo a impedir a entrada da bola na 

sua baliza 
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9. Quadro de Mérito Desportivo 
 

Regulamento 
 

1. ÂMBITO  
 

 
O Quadro de Mérito Desportivo visa distinguir os alunos que obtenham um desempenho desportivo 

relevante em representação do agrupamento, quer a nível individual, quer a nível coletivo, em 

competições desportivas de âmbito distrital, regional, nacional ou internacional.  

 

2. QUADRO DE MÉRITO DESPORTIVO  
 

 
Reconhece os alunos que revelam desempenho desportivos de relevo em representação da escola 

/agrupamento em competições desportivas a nível distrital, regional, nacional ou internacional, 

premiando a dinamização e participação empenhada na prática desportiva quer curricular quer no 

âmbito do desporto escolar. Estes alunos devem ainda pautar-se por uma conduta sócio desportiva 

que releve o fair-play e espírito de equipa, bem como apresentar bom comportamento disciplinar.  

 

 2.1. Propostas de candidatura  

A proposta de candidatura de um aluno, quer individual ou coletivamente para Quadro de Mérito 

Desportivo deverá ser feita em reunião final do clube de desporto escolar, após indicação do professor 

responsável pela equipa ou atividade em que o aluno obteve desempenho desportivo relevante, e 

deverá obedecer a todos os critérios definidos por este regulamento.  

 

 2.2. Critérios de propositura  

2.2.1. Critérios desportivos  

2.2.1.1. Modalidades desportivas individuais  

São candidatos ao Quadro de Mérito Desportivo em modalidades desportivas com classificação 

individual:  

- Os alunos classificados nos três primeiros lugares em competições Distritais;  

- Os alunos classificados nos seis primeiros lugares em competições Regionais;  

- Os alunos classificados nos dez primeiros lugares em competições Nacionais.  

 



Projeto Curricular de Educação Física 2020/2021 

  

100 

 

 

2.2.1.2. Modalidades desportivas coletivas  

São candidatos ao Quadro de Mérito Desportivo em modalidades desportivas com classificação 

coletiva (equipa):  

- Os alunos integrantes das equipas classificadas nos dois primeiros lugares em Competições Distritais;  

- Os alunos integrantes das equipas classificadas nos três primeiros lugares em competições Regionais;  

- Os alunos integrantes das equipas classificadas nos seis primeiros lugares em competições Nacionais.  

 

2.2.1.3. Alunos - árbitros  

São candidatos ao Quadro de Mérito Desportivo todos os alunos que, como árbitros, acompanhem as 

equipas que se classifiquem nos lugares de acesso à candidatura para Quadro de Mérito Desportivo, 

de acordo com o ponto 2.2.1.2. deste Regulamento.  

 

2.2.1.4. Competições internacionais  

São candidatos ao Quadro de Mérito Desportivo todos os alunos que, individual ou coletivamente, 

representem a escola em competições Internacionais.  

 

Nota: As classificações acima referidas poderão ser reformuladas anualmente pelo Grupo de Educação Física, em função da 

variação (redução ou aumento) do número de alunos ou equipas participantes em cada modalidade/escalão.  

 

2.2.2. Critérios académicos  

2.2.2.1. Alunos do ensino básico (1º, 2º e 3º ciclo)  

A obtenção de média aritmética simples igual ou superior a 4 (quatro) à disciplina de Educação Física 

na avaliação final de 3º período.  

 

2.2.2.2. Alunos do ensino secundário  

A obtenção de média aritmética simples igual ou superior a 16 (dezasseis) valores à disciplina de 

Educação Física na avaliação final de 3º período.  

 

2.2.3. Critérios disciplinares 
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Considera-se, para efeitos de candidatura ao Quadro de Mérito Desportivo, o aluno que revela fair-

play e espírito de equipa, bem como um bom comportamento disciplinar ao longo do ano letivo 

nomeadamente:  

- Não apresenta faltas disciplinares a nenhuma disciplina;  

- Não apresenta sanções disciplinares atribuídas pelo Conselho de Turma ou pela Direção do 

Agrupamento;  

- Não apresenta faltas injustificadas nas concentrações/encontros organizadas a nível de desporto 

escolar, quando em representação de uma modalidade coletiva.  

 

2.3. Avaliação das propostas  

A avaliação das propostas apresentadas para o Quadro de Mérito Desportivo será da competência do 

conselho pedagógico e/ou direção pedagógica da escola/agrupamento.  

 

2.3.1. Critérios de seriação  

2.3.1.1. Seriação desportiva:  

Classificações e participações em competições por ordem decrescente de relevância:  

- Internacionais, nacionais, regionais e distritais.  

 

2.3.1.2. Seriação académica:  

Média mais elevada truncada às centésimas à disciplina de Educação Física na avaliação final do 3º 

período.  

 

2.3.1.3. Seriação disciplinar:  

Menor número de faltas.  

 

3. PRAZOS DE APRESENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS DE CANDIDATURA  
 

 

3.1. A apresentação das propostas de candidatura para o quadro de Mérito Desportivo deverá 

verificar-se em reunião final do clube de desporto escolar.  

3.2. A avaliação e aprovação das propostas de candidatura para o Quadro de Mérito desportivo terá 

lugar em tempo oportuno após a apresentação das propostas.  
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4. PRÉMIOS  
 

 

4.1. Natureza dos prémios.  

Todos os alunos serão contemplados com:  

- Um certificado de presença do Quadro de Mérito desportivo;  

- Oferta de uma lembrança.  

5. DISPOSIÇÕES FINAIS  
 

 

Situações não previstas neste regulamento serão analisadas pelo clube de desporto escolar e/ou pela 

Direção do Agrupamento que decidirá em conformidade. (realizado em 2017) 

 

  



Projeto Curricular de Educação Física 2020/2021 

  

103 

 

10.  Desporto Escolar  
 

O desporto escolar do Agrupamento de Escolas de Benavente divide-se em: 

- Atividade Externa: Grupos-equipa com quadro competitivo 

- Atividade Interna 

 A partir desta divisão poder-se-á concretizar o Projeto do Desporto Escolar, partindo dos princípios 

orientadores. 

 Os grupos-equipa existentes na escola devem respeitar as condições humanas e materiais da escola. 

A pretensão para criar um grupo equipa deve ter em consideração as necessidades e interesses dos 

alunos da escola, assim como, os objetivos definidos no Projeto Curricular de Educação Física.  

 A cada professor responsável por determinado grupo-equipa serão atribuídos créditos horários, de 

acordo com a atividade a desenvolver. 

 
PROFESSOR 

 RESPONSÁVEL 
MODALIDADE 

Horário 

(Dia e Hora) 
Local 

Patrícia Afonso BTT 
3.ªf 13h00 – 15h00 
4.ªf 11h30-12h30 

ESB 

Miguel Fernandes 

Ténis de Mesa 
Vários mistos 2.ªf 13h30-16h30 

6.ªf 13h30-16h30 
ESB 

Ténis de Mesa 
Juvenis masculino 

Graça Fernandes Golfe 
Vários mistos 

2.ªf 10h30-13h30 
Ribagolfe 

Pedro Mesquita 4ªf 14h30 – 17h30 

Eulália Almeida 
Natação Pura 
Vários mistos 

2.ªf 14h30-17h30m Piscina 

Tobias Marquês 

Voleibol 
Juvenis masculino 6.ªf 8h30 - 11h30 

6.ªf 13h30 - 16h30 
ESB 

Voleibol 
Juvenis feminino 

Luísa Subtil Boccia 
4.ªF 14h30-16h30 Centro Cultural 

6.ªF 14h15-15h15 Pav. Casa do Povo 

Luísa Subtil Natação adaptada 
2.ªF 16h30-17h30 
6.ªF 15h30-17h30 

Piscina 

Ana Nogueira 
Voleibol 

Iniciados Femininos 
2.ªf 10h30-13h30 DL 

Pedro Salvador Multiatividades Ar 
Livre 

4ª f 14h30 – 17h30 vários 
Ana Nogueira 

Susana Gomes 
Canoagem 

3.ªf 10h30 – 13h30 
5ª f 8h30 – 11h30 

Vala Nova 
Ricardo Silva 
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  A Atividade Interna deverá ter um papel fulcral na concretização do Projeto Curricular de Educação 

Física, no sentido de proporcionar aos alunos não só um espaço de concretização das suas atividades 

preferidas, mas também, em competição interna na escola, pôr em prática o que aprendeu ao longo 

do ano. 
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ADENDA 

EM PERÍODO DE PANDEMIA PARA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

1. Plano Plurianual da disciplina de Educação Física 

PLANIFICAÇÃO GERAL DA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

Distribuição das matérias pelos três ciclos de escolaridade 
 

ÁREA DAS ATIVIDADES FÍSICAS  

Anos de 
escolaridade 

5º Ano 6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano 10º Ano 11º Ano 12º Ano 

SUBÁREAS Matérias por Subárea 

JOGOS (1) Jogos pré-desportivos   

JOGOS 
DESPORTIVOS 

COLETIVOS 

Futebol/Futsal 
Voleibol 

Basquetebol 
Andebol 

Tag-Rugby 
Corfebol 

GINÁSTICA 
Aparelhos – bock; pinto; Minitrampolim; Trave, argolas, paralelas, barra 

Solo – a definir conforme a situação epidemiológica 

ATLETISMO  
Corridas 

Saltos 
Lançamentos 

ATIVIDADES 
RÍTMICAS 

EXPRESSIVAS 

Livre escolha (Dança; Danças tradicionais, Sociais, Outras) 

NATAÇÃO  

Adaptação ao 
meio 
aquático/inicia
ção à técnica 

Crol, Costas 
(introdução/el
ementar) 

Crol, Costas  
Crol, 
Costas  

Crol, 
Costas, 
bruços  

Crol, 
Costas, 
Bruços  

Crol, 
Costas, 
Bruços, 
mariposa  

Todas as 
técnicas, 
Técnicas de 
salvamento, 
Pólo 
Aquático… 

RAQUETAS  Raquetas 

OUTRAS Outras 
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2 - Referência para o sucesso em Educação Física 
           

Áreas de avaliação (avaliação inicial e sumativa) 

2º Ciclo 

    Área - Atividades Físicas  

Regras de seleção das matérias 

5º Ano O aluno desenvolve competências essenciais em 3 matérias, sendo avaliado nas 3 melhores matérias abordadas. 

6º Ano 
O aluno tem que desenvolver competências essenciais em 4 matérias, sendo avaliado nas 4 melhores matérias 
abordadas. 

Subáreas (Matérias) 

Jogos  

Jogos Desportos Coletivos (Futebol, Voleibol, Basquetebol, Andebol; Rugby-tag; Corfebol 

Ginástica (aparelhos) 

Atletismo  

Atividades Rítmicas Expressivas (Dança, Danças Sociais, Danças Tradicionais) 

Natação  

Outras: Raquetas (Ténis de Mesa, Badminton); Orientação, …) 

Normas/regras de referência para o sucesso (obter nível 3) 

no final do ano 

Pontuação 
(tendo em conta os níveis PI, 

I, PE, E, PA e A) 

Exemplo 

5º Ano 
O aluno desenvolve as competências essenciais de nível 
INTRODUÇÃO em três matérias  

O aluno nas matérias 
selecionadas para obter 
nível 3 no 5º ano 
precisa de 3 pontos – 
50% 

Ex: 3 Níveis I  
Futebol – I 
Ginást. de aparelhos 
– I 
Natação? – I 
 

6º Ano 
O aluno desenvolve as competências essenciais de nível 
INTRODUÇÃO em quatro matérias. 

O aluno nas matérias 
selecionadas para obter 
nível 3 no 6º ano 
precisa de 4 pontos – 
50% 

Ex: 4 Níveis I  
Basquetebol – I 
Ginást aparelhos – I 
Natação? – I 
Badminton – I 

Área - Aptidão Física 

Do 5º ao 
12º ano 

Desenvolve capacidades motoras evidenciando aptidão muscular e aptidão aeróbia, enquadradas na Zona Saudável 
de Aptidão Física do programa FITescola, para a sua idade e sexo. 
Dos vários testes disponíveis por este programa o GEF optou pelos seguintes: 

APTIDÃO AERÓBIA  

• Resistência Aeróbia – Teste Vaivém 

APTIDÃO MUSCULAR 

– Força Média – Teste dos Abdominais 

– Força Superior – Teste das Extensões de Braços 

– Força Inferior – Impulsão Horizontal 

FLEXIBILIDADE 

– Flexibilidade Inferior – Teste Senta e Alcança 
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Área - Conhecimentos 

5º Ano 

 Aprendizagem dos processos de desenvolvimento e manutenção da condição física 
- Identifica as capacidades físicas: Resistência, Força, Velocidade, Flexibilidade, Agilidade e Coordenação 
(Geral), de acordo com as características do esforço realizado. 
 
Aprendizagens dos fundamentos das Atividades Físicas 
- Conhece regras principais das matérias abordadas; 
- Conhece as principais regras de segurança. 

6º Ano 

 Aprendizagem dos processos de desenvolvimento e manutenção da condição física 
- Identifica as capacidades físicas: Resistência, Força, Velocidade, Flexibilidade, Agilidade e Coordenação 
(Geral), de acordo com as características do esforço realizado. 
 - Interpreta as principais adaptações do funcionamento do seu organismo durante a atividade física. 
 
Aprendizagens dos fundamentos das atividades físicas 
Os anteriores mais: 
 - Conhece os aspetos fundamentais na realização correta da componente técnica de cada matéria 
abordada. 

 

Áreas de avaliação  

3º Ciclo 

    Área - Atividades Físicas 

Regras de seleção das matérias 

7º ANO 
O aluno tem que desenvolver competências essenciais em 5 matérias, sendo avaliado nas 5 melhores 
matérias abordadas. 

8º ANO 
O aluno tem que desenvolver competências essenciais em 6 matérias, sendo avaliado nas 6 melhores 
matérias abordadas. 

9º ANO 
O aluno tem que desenvolver competências essenciais em 6 matérias, sendo avaliado nas 6 melhores 
matérias abordadas. 

    Subáreas/Matérias 

Jogos Desportos Coletivos (Futebol, Voleibol, Basquetebol, Andebol; Rugby-tag; Corfebol 

Ginástica (aparelhos) 

Atletismo  

Atividades Rítmicas Expressivas (Dança, Danças Sociais, Danças Tradicionais) 

Natação  

Raquetas (Ténis de Mesa, Badminton) 

Outras  Orientação,…) 
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Normas/regras de referência para o sucesso (obter nível 3) 
no final do ano letivo 

Pontuação 
(tendo em conta os níveis 

PI, I, PE, E, PA e A) 
Exemplo 

7º Ano 
O aluno desenvolve as competências essenciais de nível 
INTRODUÇÃO em cinco matérias  

Para obter nível 3 no 
7º ano precisa de 5 
pontos – 50% 

Ex: 5 Níveis I  
Voleibol – I 
Ginástica de aparelhos – I 
Natação? – I 
Badminton – I 
Danças Tradicionais – I 

8º Ano 
O aluno desenvolve as competências essenciais de nível 
INTRODUÇÃO em seis matérias  

Para obter nível 3 no 
8º ano precisa de 6 
pontos – 50% 

Ex: 6 Níveis I 
Andebol – I 
Ginástica de aparelhos – I 
Natação ?– I 
Badminton – I 
Danças Sociais – I 
Atletismo – I 

9º Ano 
O aluno desenvolve as competências essenciais de nível 
INTRODUÇÃO em 5 matérias e de nível ELEMENTAR numa 
matéria 

Para obter nível 3 no 
9º ano precisa de 7 
pontos – 50%  

Ex: 5 Níveis I + 1 E  
Andebol – I 
Basquetebol - E 
Ginástica de aparelhos – I 
Natação? – I 
Badminton – I 
Danças Sociais – I 

Área - Aptidão Física 

Desenvolve capacidades motoras evidenciando aptidão muscular e aptidão aeróbia, enquadradas na Zona Saudável de 
Aptidão Física do programa FITescola, para a sua idade e sexo (tal como já referido anteriormente). 

Área – conhecimentos 

7º Ano 

Aprendizagem dos processos de desenvolvimento e manutenção da condição física 
- Relaciona Aptidão Física e Saúde e identifica os benefícios do exercício físico para a saúde 
  
Aprendizagem dos conhecimentos relativos à interpretação nas estruturas e fenómenos sociais 
extraescolares, no seio dos quais se realizam as atividades físicas 
- Interpreta a dimensão sociocultural dos desportos na atualidade e ao longo dos tempos, 
nomeadamente os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. 
 
Aprendizagens dos fundamentos das atividades físicas 
- Conhece os elementos técnico-táticos elementares de cada matéria abordada. 
- Conhece e sabe aplicar as regras como jogador e árbitro 

8º Ano 

Aprendizagem dos processos de desenvolvimento e manutenção da condição física 
- Relaciona Aptidão Física e Saúde e identifica os fatores associados a um estilo de vida saudável, 
nomeadamente o desenvolvimento das capacidades motoras. 
 

Aprendizagem dos conhecimentos relativos à interpretação nas estruturas e fenómenos sociais 
extraescolares, no seio dos quais se realizam as atividades físicas 
- Identifica e interpreta os valores olímpicos e paralímpicos, compreendendo a sua importância para a 
construção de uma sociedade moderna e inclusiva. 
 

Aprendizagens dos fundamentos das atividades físicas 
- Conhece os elementos técnico-táticos elementares de cada matéria abordada. 
- Conhece e sabe aplicar as regras como jogador e árbitro 
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9º Ano 

Aprendizagem dos processos de desenvolvimento e manutenção da condição física 
- Relaciona Aptidão Física e Saúde e identifica os fatores associados a um estilo de vida saudável, 
nomeadamente o desenvolvimento das capacidades motoras, a composição corporal, a alimentação, o 
repouso, a higiene, afetividade e a qualidade do meio ambiente; 
- Conhece os fatores de saúde e risco associados à prática das atividades físicas: lesões musculares e 
ósseas; prevenção das lesões no desporto; substâncias dopantes; condições materiais e de treino, 
segurança na atividade física; 
- Conhece os processos de controlo do esforço e identifica sinais de fadiga ou inadaptação à exercitação 
praticada, evitando riscos para a Saúde, tais como: dores, mal-estar, dificuldades respiratórias, fadiga e 
recuperação difícil; controlo de esforço; sinais de fadiga; 
 - Sabe os princípios básicos do Suporte Básico de Vida. 
 

Aprendizagem dos conhecimentos relativos à interpretação nas estruturas e fenómenos sociais 
extraescolares, no seio dos quais se realizam as atividades físicas 
 - Interpreta a dimensão sociocultural dos desportos e da atividade física na atualidade e ao longo dos 
tempos, identificando fenómenos associados a limitações e possibilidades de prática dos desportos e das 
atividades físicas, tais como: o sedentarismo e a evolução tecnológica, a poluição, o urbanismo e a 
industrialização, relacionando-os com a evolução das sociedades. 
 

Aprendizagens dos fundamentos das atividades físicas 
- Conhece os elementos técnico-táticos elementares de cada matéria abordada; 
- Conhece e sabe aplicar as regras como jogador e árbitro. 

 

Áreas de avaliação  

Secundário 

Área - Atividades Físicas 

Regras de seleção das matérias 

10º ANO 
O aluno tem que desenvolver competências essenciais em 6 matérias, sendo avaliado nas 6 
melhores matérias abordadas. 

11º ANO 

12º ANO 

Jogos Desportos Coletivos (Futebol, Voleibol, Basquetebol, Andebol; Rugby-tag; Corfebol 

Ginástica (aparelhos) 

Atletismo  

Atividades Rítmicas Expressivas (Dança, Danças Sociais, Danças Tradicionais) 

Natação  

Raquetas (Ténis de Mesa, Badminton) 

Outras: Orientação, …) 
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Normas/regras de referência para o sucesso (obter 10 
valores) 

Pontuação 
(tendo em conta os 

níveis PI, I, PE, E, PA e A) 
Exemplo 

10º Ano 
O aluno desenvolve as competências essenciais de 
nível INTRODUÇÃO em 5 matérias e de nível 
ELEMENTAR numa matéria 

Para obter nível 3 no 
10º ano precisa de 7 
pontos (igual ao 
9ºano) – 10 valores 
 

Ex: 5 Níveis I + 1 E 
Andebol – I 
Basquetebol – E 
Ginástica de aparelhos – I 
Natação? – I 
Badminton – I 
Danças Sociais – I 

11º Ano 

O aluno demonstra competências essenciais de nível 
Introdução em 4 matérias e de nível Elementar em 2 
matérias  

Para obter valor 10 
no 11º precisa de 8 
pontos – 10 valores 

Ex: 4 Níveis I + 2 E  
Voleibol – Elementar 
Basquetebol – E 
Ginástica de aparelhos – 
I 
Natação? – I 
Badminton – I 
Danças Sociais – I 

12º Ano 

O aluno demonstra competências essenciais de nível 
Introdução em 3 matérias e de nível Elementar em 3 
matérias  

Para obter valor 10 
no 12º precisa de 9 
pontos – 10 valores 

Ex: 3 Níveis I + 3 E  
Voleibol – E 
Futebol – E 
Ginástica de aparelhos – 
E 
Natação? – I 
 Luta – I 
Danças Sociais – I 

Área - Aptidão Física 

Desenvolve capacidades motoras evidenciando aptidão muscular e aptidão aeróbia, enquadradas na Zona Saudável 

de Aptidão Física do programa FITescola, para a sua idade e sexo (tal como já referido anteriormente). 

Área - conhecimentos  

10º Ano 

Aprendizagem dos processos de desenvolvimento e manutenção da condição física 
- Relaciona Aptidão Física e Saúde e identifica os fatores associados a um estilo de vida saudável, 
nomeadamente o desenvolvimento das capacidades motoras, a composição corporal, a alimentação, o 
repouso, a higiene, afetividade e a qualidade do meio ambiente; 
- Sabe realizar a prestação de socorro a uma vítima de paragem cardiorrespiratória, no contexto das 
atividades físicas ou outro, e interpretá-la como uma ação essencial, reveladora de responsabilidade 
individual e coletiva. 
 

Aprendizagem dos conhecimentos relativos à interpretação nas estruturas e fenómenos sociais 
extraescolares, no seio dos quais se realizam as atividades físicas 
 - Interpreta a dimensão sociocultural dos desportos e da atividade física na atualidade e ao longo dos 
tempos, identificando fenómenos associados a limitações e possibilidades de prática dos desportos e das 
atividades físicas, tais como: o sedentarismo e a evolução tecnológica, a poluição, o urbanismo e a 
industrialização, relacionando-os com a evolução das sociedades. 
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Área - conhecimentos  

11º Ano 

Aprendizagem dos processos de desenvolvimento e manutenção da condição física 
- Conhece os métodos e meios de treino mais adequados ao desenvolvimento ou manutenção 
das diversas capacidades motoras. 
 
Aprendizagem dos conhecimentos relativos à interpretação nas estruturas e fenómenos sociais 
extraescolares, no seio dos quais se realizam as atividades físicas 
 - Conhece e interpreta fatores de saúde e risco associados à prática das atividades físicas 
utilizando esse conhecimento de modo a garantir a realização de atividade física em segurança, 
nomeadamente: 
             - Dopagem e riscos de vida e/ou saúde; 
             - Doenças e lesões; 
             - Condições materiais, de equipamentos e de orientação do treino. 

12º Ano 

Aprendizagem dos processos de desenvolvimento e manutenção da condição física 
- Conhece e utiliza os métodos e meios de treino mais adequados ao desenvolvimento ou 
manutenção das diversas capacidades motoras, de acordo com a sua aptidão atual e o estilo de 
vida, cuidando o doseamento da intensidade e duração do esforço, respeitando em todas as 
situações os princípios básicos do treino. 
 
Aprendizagem dos conhecimentos relativos à interpretação nas estruturas e fenómenos sociais 
extraescolares, no seio dos quais se realizam as atividades físicas 
- Analisa criticamente aspetos gerais da ética na participação nas AFD, relacionando os interesses 
sociais, económicos, políticos e outros com algumas das suas “perversões”, nomeadamente: 
- Especialização precoce e exclusão ou abandono precoces; 
- Violência (dos espectadores e dos atletas) vs espírito desportivo; 
- Corrupção vs verdade desportiva 

Sec. 

Aprendizagens dos fundamentos das atividades físicas 
- Todos os anteriores mais os seguintes: 
- Conhece os princípios táticos elementares (objetivos, fases, princípios de jogo) dos jogos 
desportivos coletivos 
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