AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AUGUSTO CABRITA
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – EDUCAÇÃO FÍSICA / 6º ANO

DOM AREAS DE

Organizador/Domínio
COMPETÊNCIA Área de Intervenção
Ponderação (%)

B – Informação
e Comunicação

Conhecimentos Capacidades e Atitudes

C – Raciocínio e
Resolução de
Problemas
D–
Pensamento
Crítico e
Pensamento
Criativo
E–
Relacionament
o Interpessoal
F–
Desenvolvimen
to Pessoal e
Autonomia
G – Bem-estar,
Saúde e
Ambiente

(50%)

ÁREA DAS ATIVIDADES FÍSICAS
O aluno desenvolve as competências essenciais de nível INTRODUÇÃO, em conformidade com os objetivos programáticos para o 6º ano, em 4
matérias, de diferentes subáreas, de acordo com o Plano de Turma e com as seguintes condições de possibilidade:
•
SUBÁREA JOGOS DESPORTIVOS COLETIVOS
Cooperar com os companheiros para o alcance do objetivo dos JOGOS DESPORTIVOS COLETIVOS (Basquetebol, Futebol, Andebol, Voleibol),
desempenhando com oportunidade e correção as ações solicitadas pelas situações de jogo, aplicando a ética do jogo e as suas regras.
•
SUBÁREA GINÁSTICA
Compor e realizar, da GINÁSTICA (Solo, Aparelhos, Rítmica), as destrezas elementares de solo, aparelhos e minitrampolim, em esquemas
individuais e/ou de grupo, aplicando os critérios de correção técnica e expressão e apreciando os esquemas de acordo com esses critérios.
•
SUBÁREA ATLETISMO
Realizar, do ATLETISMO, saltos, corridas e lançamentos, segundo padrões simplificados, e cumprindo corretamente as exigências elementares
técnicas e regulamentares.
•
SUBÁREA ATIVIDADES RÍTMICAS EXPRESSIVAS
Interpretar sequências de habilidades específicas elementares das ATIVIDADES RÍTMICAS E EXPRESSIVAS (Dança, Danças Sociais, Danças
Tradicionais), em coreografias individuais e/ou em grupo, aplicando os critérios de expressividade considerados, de acordo com os motivos das
composições.
•
OUTRAS
Realizar ações de oposição direta solicitadas de COMBATE (Luta), utilizando as técnicas fundamentais de controlo e desequilíbrio, com segurança
(própria e do opositor), aplicando as regras e os princípios éticos. Realizar com oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares,
nos JOGOS DE RAQUETES (Badminton, Ténis), cooperando com os companheiros, nas diferentes situações, escolhendo as ações favoráveis ao
êxito pessoal e do companheiro, de acordo com o objetivo do jogo. Realizar PERCURSOS (Orientação) elementares, utilizando técnicas de
orientação e respeitando as regras de organização, participação, e de preservação da qualidade do ambiente.
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AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES FÍSICAS
De acordo com as competências evidenciadas em cada matéria, em conformidade com os objetivos
programáticos para o 6º ano, o aluno enquadra-se no Nível Introdução (I), podendo ainda estar
próximo do nível Introdução (I-)
NÚMERO DE MATÉRIAS EM CADA NÍVEL DE ESPECIFICAÇÃO, de acordo com o Plano de Turma e
com as seguintes condições de possibilidade: São consideradas matérias de diferentes subáreas
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A – Linguagem
e textos

ÁREA DAS
ATIVIDADES FÍSICAS

DESCRITORES DE DESEMPENHO
OPERACIONALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO

No 1º e no 2º Períodos, a seleção das matérias e dos conteúdos para avaliação deve ser a que o docente da turma considerar como a mais
apropriada, tendo em conta o Plano de Turma e as regras a observar no 3º Período.

INSTRUMENTOS
DE
AVALIAÇÃO

Descritores do
Perfil do Aluno

Grelhas de Registo
de Desempenho
Prático
(Área das
Atividades Físicas)
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do outro
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Organizador/Domínio
Área de Intervenção
Ponderação (%)

ÁREA DA
APTIDÃO
FÍSICA

Conhecimentos Capacidades e Atitudes

(15%)

ÁREA DOS
CONHECIMENT
OS

DESCRITORES DE DESEMPENHO
OPERACIONALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO

INSTRUMENTOS
DE
AVALIAÇÃO

ÁREA DA APTIDÃO FÍSICA
Desenvolver capacidades motoras evidenciando aptidão muscular e aptidão aeróbia, enquadradas na Zona Saudável de Aptidão Física do
programa Fitescola®, para a sua idade e sexo.
TESTES A APLICAR
APTIDÃO AERÓBIA
Vaivém
APTIDÃO MUSCULAR Senta e alcança
Abdominais
Flexões de braços
Impulsão horizontal

AVALIAÇÃO DA APTIDÃO FÍSICA

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.

(15%)

Grelhas de Registo
de Desempenho e
Plataforma Fitescola
(Área da
Aptidão Física)

Cada teste na ZSAF vale 1 nível

Conhecer as regras, regulamentos, sinais da arbitragem e equipamentos específicos das matérias abordadas; a função e o modo de execução
das ações técnico-táticas definidas e os padrões das ações técnico-táticas das matérias abordadas.

Teste escrito /
Trab. Ind./ Grupo /
Projeto
Questões em aula
Portefólio
(Área dos
Conhecimentos)

Os desempenhos do aluno são descritos e registados, da forma mais adequada, de acordo com os instrumentos de avaliação utilizados, em %
ou numa menção qualitativa, correspondendo a um “Perfil de Aprendizagem”, conforme tabela seguinte:
PERFIS DE APRENDIZAGENS
90 a 100 %
MUITO BOM
Desempenho muito bom
relativamente aos conhecimentos,
capacidades e atitudes previstos para
este domínio

50 a 69 %
SUFICIENTE
Desempenho suficiente
relativamente aos conhecimentos,
capacidades e atitudes previstos
para este domínio

NÍVEL
INTERMÉDIO

COMPETÊNCIA

NÍVEL
INTERMÉDIO

DOM AREAS DE

0 a 19 %
INSUFICIENTE
Desempenho muito insuficiente
relativamente aos conhecimentos,
capacidades e atitudes previstos
para este domínio

Em todas as áreas de intervenção são proporcionadas atividades formativas com vista à aquisição e demonstração de
competências inscritas no Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória onde estão integrados os elementos referentes
a atitudes.
20 %

Grelhas de registo
de Observação
Direta
(Sociabilidade,
Participação
Responsabilidade
- transversal às
áreas)

Descritores do
Perfil do Aluno

