SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA

DIREÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO
Escola Básica e Secundária de Santa Maria
Critérios de Avaliação de Educação Física 2018/2019 - 2º CICLO
Domínio dos Conhecimentos e
Capacidades
SABER E SABER FAZER (70%)

Domínio das Atitudes e Valores
(30%)

SABER SER E SABER ESTAR

Responsabilidade (10%): - Pontualidade/ Assiduidade 5%
- Material 5%;
Empenho (10%) - Participação ativa nas tarefas;
- Prestação motora do aluno nos
diferentes conteúdos;
- Aquisição, compreensão e
aplicação de conhecimentos de
forma oral, onde também se avalia
a língua materna;
►A avaliação é realizada por
observação direta registada nas
respetivas grelhas de avaliação, em
função do desempenho motor do
aluno, de acordo com os seguintes
critérios:
Muito Insuficiente - Não executa;
Insuficiente - Executa com muitos
erros;
Suficiente - Executa com alguns
erros;
Bom - Executa na globalidade;
Muito Bom - Executa corretamente.

Respeito (10%) - Não fala de modo que incomode a aula.
►A avaliação é realizada por observação direta e autoavaliação
e é registada em grelha de avaliação no final de cada período:
Pontualidade/ Assiduidade (injustificadas):
Muito Insuficiente - 6 ou + atrasos/ faltas;
Insuficiente - 5 atrasos / faltas;
Suficiente – 3 e 4 atrasos / faltas;
Bom – 1 e 2 atrasos/ faltas;
Muito Bom – nenhum atraso / falta;
Material:
Muito Insuficiente – Nunca traz o material;
Insuficiente – Algumas vezes traz o material;
Suficiente – Muitas vezes traz o material;
Bom – Quase sempre traz o material;
Muito Bom – Traz sempre o material;
Empenho:
Muito Insuficiente - Pouco participativo e pouco empenhado;
Insuficiente - Algumas vezes participativo e empenhado;
Suficiente - Muitas vezes participativo e empenhado;
Bom - Quase sempre participativo e empenhado;
Muito Bom - Sempre participativo e empenhado;
Respeito:
Muito Insuficiente - Incomoda sempre;
Insuficiente - Incomoda muitas vezes;
Suficiente - Às vezes incomoda;
Bom - Quase nunca incomoda;
Muito Bom - Nunca incomoda.

Bonificação até 10% (uma atividade 5%, duas atividades 10%) para os alunos participantes nas atividades do
Desporto Escolar (Corta Mato, Megas e Jogos Desportivos Escolares).

Alunos com atestado médico de longa duração (1 período ou mais):
Domínio dos Conhecimentos e
Capacidades
SABER E SABER FAZER (85%)

Trabalhos e ou Testes (65%)
Questões orais, regras (20%)

Responsabilidade (5%)
Domínio das Atitudes e Valores
SABER SER E SABER ESTAR (15%)

Pontualidade/Assiduidade
(2,5%)
Material
(2,5%)

Empenho (5%)
Participação ativa nas tarefas
Respeito (5%)
Não fala de modo que incomode a aula

