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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 2º CICLO
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20% (A.M) *

Atitudes e Valores

-

-

Melhora o nível funcional das capacidades condicionais e coordenativas.
(10%)
Desempenha com oportunidade e correção as ações solicitadas pelas
situações de jogo. (10%)
Domina e executa os gestos técnicos básicos de cada modalidade
desportiva. (10%)
Realiza Corrida Contínua, mantendo o ritmo da passada, adequado às
suas capacidades físicas. (10%)
Atinge as aprendizagens essenciais das modalidades abordadas. (20%)

Conhece as principais regras das modalidades desportivas abordadas.
(6%) *(20%)
Conhece o objetivo das modalidades. (4%) *(15%)
Conhece os fundamentos técnicos das modalidades. (4%) *(15%)
Conhece os fundamentos táticos das modalidades. (2%) *(10%)
Sabe quais os locais de deteção e mede a frequência cardíaca. (2%)
*(10%)
Distingue as capacidades físicas. (2%) * (10%)

É assíduo e pontual. (2%) *(10%)
Apresenta-se devidamente equipado para participar na aula. (2%)
Demonstra estar atento às explicações / informações fornecidas pelo
professor. (2%) *(5%)
Participa ativamente nas tarefas apresentadas. (2%)
Aplica as regras de segurança (pessoal e dos companheiros). (2%)
Aplica as regras de preservação do material (local de prática, balneários e
material desportivo). (2%)
Coopera na organização da aula. (2%) *(3%)
Demonstra cuidados higiénicos (Banho). (2%)
Relaciona-se com cordialidade e respeito com todos os intervenientes no
processo educativo (Professores, colegas e auxiliares da Acão educativa).
(2%) *(2%)
Tem fair-play, aceitando os resultados desportivos. (1%)
Demonstra perseverança. (1%)

* (A.M) Alunos com atestado médico

Critérios Específicos de
Educação Física

-

60%
0% (A.M) *

Domínio Psicomotor

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 3º CICLO

-
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Atitudes e Valores

-

-

Realiza com oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares
em situação de jogo. (10%)
Domina e executa os gestos técnicos básicos de cada modalidade
desportiva. (10%)
Melhora o nível funcional das capacidades condicionais e coordenativas.
(10%)
Realiza sequências gímnicas, (individualmente ou em grupo), aplicando
os critérios de correcção técnica. (10%)
Atinge as aprendizagens essenciais das modalidades abordadas. (20%)

Conhece as principais regras das modalidades desportivas abordadas.
(6%) *(20%)
Sabe arbitrar, utilizando as regras abordadas. (2%)
Conhece o objetivo das modalidades. (2%) *(15%)
Conhece os fundamentos técnicos das modalidades. (2%) *(15%)
Conhece os fundamentos táticos das modalidades. (2%) *(10%)
Conhece formas de ajuda na execução de alguns elementos gímnicos.
(2%) *(10%)
Distingue as capacidades físicas. (2%) *(5%)
Identifica e interpreta os fenómenos da “vida moderna” como fatores
limitativos da Aptidão Física. (2%) *(5%)

É assíduo e pontual. (2%) *(10%)
Apresenta-se devidamente equipado para participar na aula. (2%)
Demonstra estar atento às explicações / informações fornecidas pelo
professor. (2%) *(5%)
Participa ativamente nas tarefas apresentadas. (2%)
Aplica as regras de segurança (pessoal e dos companheiros). (2%)
Aplica as regras de preservação do material (local de prática, balneários e
material desportivo). (2%)
Coopera na organização da aula. (2%) *(3%)
Demonstra cuidados higiénicos (Banhos). (2%)
Relaciona-se com cordialidade e respeito com todos os intervenientes no
processo educativo (Professores, colegas e auxiliares da acção educativa).
(1%) *(2%)
Demonstra espírito de entreajuda para favorecer o aperfeiçoamento e
satisfação própria e do outro. (1%)
Tem fair-play, aceitando os resultados desportivos. (1%)
Demonstra perseverança. (1%)

* (A.M) Alunos com atestado médico
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