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CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO 

A proposta para a disciplina de Educação Física leva em consideração a atual tendência de maior valorização da 

componente de Cidadania e Desenvolvimento na formação do aluno, no respeito pela matriz de princípios, valores e 

áreas de competências a que deve obedecer o desenvolvimento do currículo.  

É a seguinte a proposta para a disciplina de Educação Física: 

- AULAS EM REGIME PRESENCIAL E MISTO                               

A. Para alunos em regime normal de participação 

 55% Competências Operacionais CO (no âmbito de: exercício físico, destrezas e habilidades; participação e 

desempenho desportivo; aptidão física) 

 20% Competências Cognitivas CC (no âmbito de: exercício físico; atividade desportiva, organização e 

funcionamento do desporto; relação desporto/saúde/ambiente) 

 25% Competências de Atitudes e Valores CAV – (pontualidade 5%; material 5%; 

participação/responsabilidade 10% ; empenho/cooperação 5% ; 

B. Para alunos em regime especial de participação (alunos que apresentem atestado médico ou com impedimento 

temporário ou de longa duração de prática física por motivos de saúde, devidamente comprovados) 

 75% Competências Operacionais e Cognitivas COC (no âmbito de: apoio à organização e desenvolvimento 

das práticas físicas e desportivas; relação desporto/saúde/ambiente) 

 25% Competências de Atitudes e Valores CAV – (pontualidade 5%; material 5%; 

participação/responsabilidade 10%; empenho/cooperação 5%). 

 

- REGIME NÃO PRESENCIAL E MISTO                               

Saber Conceptual  

 35% Trabalho Autónomo (no âmbito da: pró atividade; trabalhos, fichas de pesquisa, portfólios,…) 

 40% Aulas Síncrono (no âmbito de: participação motora, oral e escrita) 

Saber Atitudinal 

 25% Competências de Atitudes – (pontualidade 5%; conduta pessoal 5%; responsabilidade 10%; empenho/participação 5%)  

Relativamente ao Dispositivo de Avaliação, mantém-se um esquema de Ponderação Periodal que assegura o continuum 

da avaliação como a seguir se apresenta:  

1º Período: CF1 = Cp1 

2º Período: CF2 = (CF1 + 2Cp2) / 3 

3º Período: CF3 = (3CF2 + 2Cp3) / 5 

Cp – Classificação de participação no período = 60% CO + 15% CC + 25% CA (ou 75% COC + 25% CA) 
CF – Classificação Final do Período 


