
 

                                           Agrupamento de Escolas de

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Áreas

Atividades Físicas 

 

Desempenho motor

 
Comportamento
Empenho/ Higiene (1)
 

Aptidão Física 

 

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

 

Conhecimento 

 

 

Conhecimentos adquiridos
 

 

(1) Exceto nos alunos com atestado médico permanente

 
 
 

 

Agrupamento de Escolas de Penacova 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA

 

(9º e 12º anos) 

 

Áreas 

Alunos com condições 
normais de avaliação

 

9ºCEB 12ºSEC

Desempenho motor 
65 

Comportamento/Participação 
/ Higiene (1) 15 

Nível das Capacidades Motoras – 
do programa FITescola 

(para a sua idade e género) 
10 

Conhecimentos adquiridos 10 

nos alunos com atestado médico permanente 

 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

Alunos com condições 
normais de avaliação 

 

Alunos com 
atestado 
médico 

permanente 

 

12ºSEC 
9º CEB e 
12ºSEC 

70 

 

- 
 

10 30 

10 

 

- 

 

10 70 



 

                                           Agrupamento de Escolas de
 
 

 

 

 

Higiene 

Participação 

Comportamento

Empenho 

 
 

• HIGIENE - o aluno não cumpre as regras de 

• PARTICIPAÇÃO - o aluno 

• COMPORTAMENTO 

os colegas. 

• EMPENHO - o aluno 

 

Quadro de referência de atitudes e valores

9º CEB 12ºSEC

19% 4 valores

30% 6 valores

40% 8 valores

50% 10 valores

60% 12 valores

70% 14 valores

80% 16 valores

100% 20 valores

 

 

Agrupamento de Escolas de Penacova 

ATITUDES E VALORES  

Alunos com condições 
normais de avaliação 

Alunos com atestado 
médico permanente

9º CEB 12ºSEC. 9º CEB / 12º

10% 10% - 

15% 30% 35% 

Comportamento 35% 20% 30% 

40% 40% 35% 

o aluno não cumpre as regras de higiene 

o aluno não participa ativamente nas aulas. 

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

o aluno não se empenha ativamente nas tarefas. 

Quadro de referência de atitudes e valores 

12ºSEC  

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

6 valores o aluno regista seis (6) ocorrências no período

8 valores o aluno regista cinco (5) ocorrências no período

10 valores o aluno regista quatro (4) ocorrências no período

12 valores o aluno regista três (3) ocorrências no período

14 valores o aluno regista duas (2) ocorrências no período

valores o aluno regista uma (1) ocorrência no período

20 valores o aluno não regista ocorrências no período 

Alunos com atestado 
médico permanente 

12ºSEC 

 

 

 

aluno não respeita as normas da disciplina, o professor e 

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

o aluno regista seis (6) ocorrências no período 

aluno regista cinco (5) ocorrências no período 

o aluno regista quatro (4) ocorrências no período 

o aluno regista três (3) ocorrências no período 

o aluno regista duas (2) ocorrências no período 

o aluno regista uma (1) ocorrência no período 

 


