AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AUGUSTO CABRITA
Critérios de Avaliação – Atestado Médico

AVALIAÇÃO DOS ALUNOS COM ATESTADO MÉDICO COM INDICAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE
DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE FÍSICA

A avaliação dos alunos impossibilitados da realização de atividade física, devido a
problemas de saúde devidamente justificados com atestado médico, deverá obedecer à
mobilização de medidas universais de suporte à aprendizagem, de acordo com as
necessidades específicas de cada aluno, podendo recorrer-se a:

1. Diferenciação Pedagógica
Elaboração de trabalhos individuais sobre a matéria abordada nas aulas, no que respeita
ao domínio das atividades físicas e ao domínio da aptidão física, por exemplo:
- Relatório individual das aulas;
- Portefólio das atividades realizadas nas aulas;
- Teste escrito sobre a matéria abordada nas aulas;
- Trabalhos sobre as modalidades;
- Trabalho estatístico sobre os resultados dos testes de aptidão física da turma…

*O(s) trabalho(s)/ teste(s) solicitado(s) aos alunos devem refletir o peso que as áreas,
das Atividades Físicas e da Aptidão Física, assumem na extensão da Educação Física.

2. Acomodações Curriculares
2.1. Relativas à avaliação, no que respeita aos instrumentos de avaliação utilizados;
2.2. Relativas à avaliação, no que respeita ao incentivo e valorização de atitudes
orientadas para a promoção de uma cidadania responsável.
São o caso: atribuição, reconhecimento e exigência de responsabilidades efetivas dos
alunos, nos problemas organizativos e de tratamento das matérias que possam ser
assumidos e resolvidos por eles; valorização da criatividade; promoção e aceitação da
iniciativa dos alunos; orientação da sociabilidade no sentido de uma cooperação efetiva
entre pares.

Critérios Avaliação Educação Física
Atestado Médico

Estas atitudes poderão ser observadas em situações como:
- Aluno colaborador / aluno árbitro;
- Ajudas na Ginástica;
- Apoio à organização de quadros competitivos;
- Apoio à elaboração / interpretação de coreografias…

*As ponderações relativas na avaliação podem ser alteradas face aos critérios de
Educação Física, de acordo com a especificidade da situação;
*Todas as medidas mobilizadas devem ficar registadas em ata e nos documentos em
vigor no agrupamento concebidos para o efeito;
*O aluno deve ser informado das medidas mobilizadas;

**Para alunos com impedimento de realização de atividades físicas, com caráter
contínuo e permanente (pelo menos um período letivo), deve observar-se o exposto na
grelha seguinte:

Critérios Avaliação Educação Física
Atestado Médico

DO
M

ÁREAS DE
COMPETÊNCIA
A – Linguagem
e textos
B – Informação
e Comunicação

ORGANIZADOR
DOMÍNIO

DESCRITORES DE DESEMPENHO
OPERACIONALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO

ATIVIDADES
FÍSICAS

ÁREA DAS ATIVIDADES FÍSICAS
- O aluno desenvolve as competências essenciais em conformidade com os objetivos
programáticos para o seu ano de escolaridade, de acordo com o Plano de Turma e com a
especificidade da sua patologia;

CONHECIMENTOS CAPACIDADES E ATITUDES

C – Raciocínio e
Resolução de
Problemas
D–
Pensamento
Crítico e
Pensamento
Criativo

- Conhece 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.

APTIDÃO
FÍSICA

I – Saber
Científico,
Técnico e
Tecnológico

ÁREA DA APTIDÃO FÍSICA
- O aluno desenvolve capacidades evidenciando aptidão muscular e aptidão aeróbia,
adequados à sua condição, de acordo com a especificidade da sua patologia;
- Conhece a função, o modo de ação e o padrão das ações referentes aos testes de aptidão
física, de acordo com a Plataforma Fitescola;

F–
Desenvolvimen
to Pessoal e
Autonomia

H–
Sensibilidade
Estética e
Artística

2ºC
%

3ºC
%

SEC
%

50

50

55

Indagador/ Investigador/
Sistematizador/ organizador
(A, B, C, D, F, H, I, j)

Relatório de Aula/

Portefólio

ÁREA DOS CONHECIMENTOS
Demonstra conhecimentos em conformidade com as competências essenciais e com os
objetivos programáticos para o seu ano de escolaridade, de acordo com o Plano de Turma.

Respeitador da diferença
(A, B, E, F, H)

15

15

15

J – Consciência
e Domínio do
Corpo

Critérios Avaliação Educação Física
Atestado Médico

Questionador e Comunicador (A, B, D,
E, F, G, H, I, J)
Autoavaliador/ Heteroavaliador
(transversal às áreas)

Participativo/ colaborador/
Cooperante/ Responsável/Autónomo
(B, C, D, E, F, G, I. J)

Teste escrito
Trabalhos

15

15

15

20

20

15

Relatórios de aula

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.

Criativo /Expressivo
(A, C, D, J)
Crítico/Analítico
(A, B, C, D, G)

Teste escrito /

- Conhece e interpreta as funcionalidades da Plataforma Fitescola.

CONHECIME
NTOS

DESCRITORES DO PA
Conhecedor/ sabedor/ culto/
informado
(A, B, G, I, J)

Trabalho Individual/

E–
Relacionament
o Interpessoal

G – Bem-estar,
Saúde e
Ambiente

INSTRUMENTOS DE
AVALIAÇÃO

Grelhas de Avaliação
das Atitudes
- Sociabilidade
- Participação
- Responsabilidade

Cuidador de si e do outro
(B, E, F, G)

