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Área disciplinar: Educação Física – 2.º CICLO 

 

Descritores de desempenho 

5 4 3 2 1 
Desempenho excelente relativamente 

às aprendizagens (conhecimentos, 

capacidades e atitudes) previstas para 

cada domínio/tema bem como as 

competências previstas no perfil dos 

alunos à saída da escolaridade 

obrigatória. 

Desempenho bastante satisfatório 

relativamente às aprendizagens 

(conhecimentos, capacidades e atitudes) 

previstas para cada domínio/tema bem 

como as competências previstas no 

perfil dos alunos à saída da escolaridade 

obrigatória. 

Desempenho satisfatório relativamente 

às aprendizagens (conhecimentos, 

capacidades e atitudes) previstas para 

cada domínio/tema bem como as 

competências previstas no perfil dos 

alunos à saída da escolaridade 

obrigatória. 

Desempenho não satisfatório 

relativamente às aprendizagens 

(conhecimentos, capacidades e atitudes) 

previstas para cada domínio/tema bem 

como as competências previstas no 

perfil dos alunos à saída da escolaridade 

obrigatória. 

Desempenho fraco relativamente às 

aprendizagens (conhecimentos, 

capacidades e atitudes) previstas para 

cada domínio/tema bem como as 

competências previstas no perfil dos 

alunos à saída da escolaridade 

obrigatória. 

 

Domínios/Temas Processos de recolha de informação Critérios Áreas de competência do perfil dos alunos 

 

Atividades Físicas 
Desportivas (50%) 

 

 
Atletismo 

Cooperação  
Correção  
Técnica Amplitude / Tempo de execução 
Persistência 

Relacionamento interpessoal  
Consciência e domínio do corpo  
Bem-estar, saúde ambiente 

Atividades Expressivas 

Cooperação  
Correção Técnica  
Ritmo  
Persistência 

Relacionamento interpessoal 
 Consciência e domínio do corpo 
Bem-estar, saúde ambiente 

Exercício Critério 

Cooperação  
Correção Técnica  
Consistência  
Persistência 

Relacionamento interpessoal 
Consciência e domínio do corpo 
Informação e comunicação 
Bem-estar, saúde ambiente 

Desportos de raqueta 
Cooperação  
Correção Técnica 
Persistência 

Relacionamento interpessoal 
Consciência e domínio do corpo 
Saber científico, técnico e tecnológico 
Bem-estar, saúde ambiente 

Orientação 

Cooperação 
Correção Técnica 
Amplitude / Tempo de execução 
Persistência 

Relacionamento interpessoal 
Consciência e domínio do corpo 
Bem-estar, saúde ambiente 

Situação de Jogo (formal ou reduzido) 

Cooperação 
Correção Técnica e Tática 
Aplicação (de Regras de Jogo) 
Persistência 

Relacionamento interpessoal  
Consciência e domínio do corpo 
Saber científico, técnico e tecnológico 
Bem-estar, saúde ambiente 
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Aptidão Física (30%) 
Capacidades Motoras: Resistência, Velocidade, Agilidade, Força 
e Flexibilidade. 

Cooperação 
Correção Técnica 
Amplitude / Tempo de execução / n.º 
repetições 
Persistência 

Relacionamento interpessoal 
Consciência e domínio do corpo 
Bem-estar, saúde ambiente 

Conhecimentos (20%) 

Técnicos (modalidades); 
Táticos (modalidades); 
Regulamentos/regras (modalidades); 
Aptidão física. 

Completude 
Estruturação 
Reflexão 
Rigor 

Raciocínio e resolução de problemas 
Informação e Comunicação 
Pensamento crítico 
Saber científico, técnico e tecnológico 

Notas:  

• O processo ensino-aprendizagem-avaliação deverá permitir que ao longo do ano letivo o aluno desenvolva as Aprendizagens Essenciais. Independentemente do momento previsto para a lecionação de um 
determinado domínio ou tema, deverão ser implementadas ações ao longo do ano letivo para o aluno adquirir as diversas Aprendizagens Essenciais. 

• Os diversos processos de recolha de informação/tarefas de avaliação serão valorizados de acordo com as caraterísticas específicas dos alunos abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 54/2018. 

• Para que a avaliação seja rigorosa em cada um dos períodos letivos, serão utilizados no mínimo três processos de recolha de informação/tarefas de avaliação, de natureza distinta, sendo que nenhum deles 
ultrapassará a ponderação de 40% na avaliação do aluno. 

• Para efeitos de classificação, serão considerados os processos de recolha de informação/tarefas de avaliação que o docente considere relevantes, em particular os que evidenciem progressos dos alunos. 

• No decurso do ano letivo, se necessário, poderá haver alteração de algum processo de recolha de informação/tarefa de avaliação, nomeadamente em contexto de E@D. 

 


