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APTIDÃO FÍSICA E SAÚDE

Critérios de Avaliação 3º Ciclo do Ensino Básico

1. Domínio das Capacidades Condicionais e Coordenativas (80%)

Níveis de Desempenho
Nível 5 Nível 4 Nível 3 Nível 2 Nível 1

✔ Revela total empenho na realização

das tarefas de treino propostas;

✔ Utiliza sempre as variantes de

realização dos exercícios para superação do

seu desempenho pessoal;

✔ Revela sempre espírito de

cooperação na organização e realização das

atividades propostas;

✔ Revela total domínio na utilização da

Plataforma FITescola, na recolha e análise de

informação relativa ao seu desempenho

pessoal;

✔ Apresenta sempre o material

necessário para a realização da aula.

Nível

Interm

édio

✔ Revela algum empenho na realização

das tarefas de treino propostas;

✔ Utiliza quase sempre as variantes de

realização dos exercícios para superação do

seu desempenho pessoal;

✔ Revela quase sempre espírito de

cooperação na organização e realização das

atividades propostas;

✔ Revela algum domínio na utilização

da Plataforma FITescola, na recolha e análise

de informação relativa ao seu desempenho

pessoal;

✔ Apresenta quase sempre o material

necessário para a realização da aula.

Nível

Interm

édio

✔ Nunca revela empenho na realização

das tarefas de treino propostas;

✔ Nunca utiliza as variantes de

realização dos exercícios para superação do

seu desempenho pessoal;

✔ Nunca revela espírito de cooperação

na organização e realização das atividades

propostas;

✔ Nunca revela domínio na utilização

da Plataforma FITescola, na recolha e análise

de informação relativa ao seu desempenho

pessoal;

✔ Nunca apresenta o material

necessário para a realização da aula.

Áreas de Competências PASEO: Linguagens e textos (A) Informação e comunicação (B) Raciocínio e resolução de problemas (C) Pensamento críticos e
pensamento criativo (D) Relacionamento interpessoal (E) Desenvolvimento pessoal e autonomia (F) Bem-estar, saúde e ambiente (G) Saber científico, técnico e
tecnológico (I) Consciência e domínio do corpo (J)
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Instrumentos de Recolha de Informação: Observação direta e registo; Trabalhos Individuais ou de Grupo; Testes Escritos.

2. Domínio da Saúde e Bem-estar (20%)

A avaliação deste domínio concretiza-se através da média aritmética da classificação obtida pela aplicação dos instrumentos de recolha de informação.

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS INSTRUMENTOS DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO

7º Ano 8º Ano 9º Ano

✔ Relacionar aptidão física e

saúde e identificar os benefícios do

exercício físico para a saúde.

✔ Relacionar aptidão física e saúde e

identificar os fatores associados a um

estilo de vida saudável, nomeadamente o

desenvolvimento das capacidades

motoras.

✔ Relacionar aptidão física e saúde e

identificar os fatores associados a um

estilo de vida saudável, nomeadamente o

desenvolvimento das capacidades

motoras, a composição corporal, a

alimentação, o repouso, a higiene,

afetividade e a qualidade do meio

ambiente.

Trabalhos individuais e de grupo;

Testes escritos;

Questionários;

Apresentações Orais.

Áreas de Competências PASEO: Linguagens e textos (A) Informação e comunicação (B) Raciocínio e resolução de problemas (C) Pensamento críticos e pensamento
criativo (D) Relacionamento interpessoal (E) Desenvolvimento pessoal e autonomia (F) Bem-estar, saúde e ambiente (G) Saber científico, técnico e tecnológico (I)
Consciência e domínio do corpo (J)

3. Domínio Comportamental

Todos os aspetos relacionados com as atitudes dos alunos são avaliados no âmbito dos 2 domínios definidos acima, na sua especificidade e na forma como os seus

comportamentos influenciam a qualidade das aprendizagens. São aspetos transversais os relacionados com a pontualidade, participação e empenho na realização das

tarefas propostas, para além dos que são específicos de cada domínio da avaliação.
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Alunos com Atestado de Incapacidade Física Temporária ou Permanente

Apesar desta disciplina ter um caráter eminentemente prático, na operacionalização dos critérios (grelha

de avaliação) salvaguardam-se as situações de incapacidade física permanente, temporária ou especifica de cada

modalidade, uma vez que os alunos visados não poderão, em caso algum, deixar de ser avaliados nas subáreas

definidas para cada ano de escolaridade.

Assim sendo, há necessidade de adaptar a forma como os conteúdos de cada domínio são avaliados,

propondo situações aprendizagem que se enquadrem nas mesmas, ainda que com caráter teórico (p.e.:

trabalhos escritos sobre as regras das modalidades, análise do desempenho técnico ou tático dos colegas,

arbitragem de situações de jogo, entre outros).

Em função da extensão temporal ou temática da incapacidade, o peso da avaliação desses instrumentos

de recolha de informação deverá ser definido e do conhecimento do aluno sendo que, depois devidamente

classificados e ponderadas, representarão a atribuição de uma classificação em cada domínio.
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