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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA
7.ºANO
Alunos com condições
normais de avaliação

Alunos com atestado
médico permanente

7.º ano

7.ºano

Desempenho
motor
e
conhecimentos (regulamento,
técnica, tática)

70

(regulamento, técnica,
tática)

Comportamento/Participação
Empenho/ Higiene (1)

10

10

Nível das Capacidades
Motoras –
Resultados do programa
Fitescola (ZSAF) (para a sua
idade e género)

10

-

Conhecimentos adquiridos

10

20

Áreas

Atividades Físicas

Aptidão Física

Conhecimento

70

(1) Exceto nos alunos com atestado médico permanente
(1) “ As aprendizagens desenvolvidas pelos alunos no quadro das opções curriculares, nomeadamente dos
DAC, são consideradas na avaliação das respetivas disciplinas.” in ponto 5 do artigo23º da Portaria nº
223 – A/2018, de 3 de agosto.

A referência para o sucesso (termo do ano letivo) é apresentada nastabelas seguintes:
7º ano

1 → 0 – 19%
2→ 20 – 49 %
3→ 50 – 69 %
4→ 70 - 89 %

Atividades Físicas

Aptidão Física

Conhecimento

7º ano

7º ano

7º ano

≤3I

1ZSAF

Não cumpre os itens da
área

4I

2ZSAF

5I

3ZSAF

6I

4ZSAF

5→ 90 – 100%

Departamento de Expressões

5I + 1E

O aluno demonstra
conhecimentos
definidos para o 7º ano

5ZSAF
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ATITUDES E VALORES
Alunos com condições
normais de avaliação

Alunos com atestado
médico permanente

3º CEB

3.ºCEB

Higiene

10%

-

Comportamento

35%

30%

Participação

15%

35%

Empenho

40%

35%



COMPORTAMENTO – o aluno não respeita as normas da disciplina, o professor e os colegas.



PARTICIPAÇÃO - o aluno não participa ativamente nasaulas.



EMPENHO - o aluno não se empenha ativamente nas tarefas.



HIGIENE - o aluno não cumpre as regras de higiene.
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Quadro de referência de atitudes e valores
3º CEB
19%

o aluno regista mais de seis (6) ocorrências no período

30%

o aluno regista seis (6) ocorrências no período

40%

o aluno regista cinco (5) ocorrências no período

50%

o aluno regista quatro (4) ocorrências no período

60%

o aluno regista três (3) ocorrências no período

70%

o aluno regista duas (2) ocorrências no período

80%

o aluno regista uma (1) ocorrência no período

100%

o aluno não regista ocorrências no período
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