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A avaliação das aprendizagens dos alunos considerará três áreas - Atividades Físicas, Aptidão Física e Conhecimentos, respeitando 
os patamares de desempenho definidos nos seguintes documentos do ME: PNEF – Cursos Profissionais; Perfil do Aluno à Saída da 
Escolaridade Obrigatória; Aprendizagens Essenciais de EF. 
 
A organização e estruturação ao longo do ciclo de formação das Áreas de Extensão da Educação Física/Módulos, integra um total 
de 16 módulos, que incluem as várias áreas de extensão da educação física (exceto no que se refere aos Jogos Tradicionais e 
Populares) e que garantem uma das características fundamentais da Educação Física Curricular – o ecletismo das suas atividades: 
 

Ano/Área 1.º 2.º 3.º 

Jogos Desportivos Coletivos 
(Andebol, Basquetebol, Futebol, Voleibol) 

M1 – JDC 1 M2 – JDC 2 M3 – JDC 3 

Ginástica 
(Acrobática, Aparelhos, Solo) 

M4 – GIN 1 M5 – GIN 1 M6 – GIN 1 

Outras Atividades Físicas Desportivas 
(Atletismo Raquetas Patinagem) 

M7 – ARP 1 M8 – ARP 2 - 

Atividades de Exploração da Natureza 
(Natação, Orientação, entre outras) 

- - M9 – AEN 

Dança 
(Danças Sociais, Danças Tradicionais Portuguesas) 

M10 – DAN 1 M11 – DAN 2 M12 – DAN 3 

Desenvolvimento das Capacidades Motoras 
Condicionais e Coordenativas 

M13 – Aptidão Física 

Conhecimentos sobre Desenvolvimento da Condição 
Física e Contextos onde se realizam as Atividades 

Físicas 
M14 - AFCS 1 M15 - AFCS 2 M16 - AFCS 3 

 
O Módulo 13 – Aptidão Física, deverá ser lecionado continuamente ao longo dos 3 anos do curso, apesar de apenas ser alvo de 
avaliação no final do 3.º ano. 
 
Quer nas planificações quer na produção das pautas, deverá constar com rigor o número e designação do módulo. No caso de 
módulos em que haja opção por uma modalidade, a mesma deverá constar após a designação, para que no futuro se saiba o que 
foi especificamente abordado. 
 
Na planificação modular de Educação Física, poderão e deverão ser abordados vários módulos ao mesmo tempo. É natural que as 
primeiras avaliações e publicações de pautas surjam apenas no decurso do 2.º semestre. Desta decisão deverão ser informados os 
Diretores de Curso e de Turma. 
 

1. ÁREA DAS ATIVIDADES FÍSICAS 
 
O instrumento de avaliação utilizado nas áreas da Atividade Física e da Aptidão Física é a observação direta e sistemática 
utilizando-se para o seu registo fichas de verificação e/ou de registo descritivo com referência aos critérios. Na área das Atividades 
Físicas, como procedimento de validação utilizar-se-á sempre que necessário a aferição entre professores. 
 
A atribuição de nível I (INTRODUÇÃO) numa matéria implica que o aluno obrigatoriamente cumpra os seguintes descritores de 
perfil comuns a todas as áreas (participativo/colaborador/cooperante/responsável in PASEO), nomeadamente: 
 
Participa ativamente em todas as situações e procura o êxito pessoal e do grupo: 

a) relacionando-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros, quer no papel de parceiros quer de adversários; 
b) Aceitando o apoio dos companheiros nos esforços de aperfeiçoamento próprio, bem como as opções do(s) outro(s) e as 

dificuldades reveladas por ele(s); 
c) interessando-se e apoiando os esforços dos companheiros com oportunidade, promovendo a entreajuda para favorecer o 

aperfeiçoamento e satisfação própria e do(s) outro(s); 
d) cooperando nas situações de aprendizagem e de organização, escolhendo as ações favoráveis ao êxito, segurança e bom 

ambiente relacional na atividade da turma. in Aprendizagens Essenciais de EF  
  



 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO EF 21/22 

 
 PROFISSIONAIS  

 

Critérios de avaliação aprovados em CP de 28.09.2021  

A atribuição de nível E (ELEMENTAR) numa matéria implica que o aluno obrigatoriamente cumpra, cumulativamente com os 
anteriores, os seguintes descritores de perfil comuns a todas as áreas (respeitador da diferença/autónomo in PASEO), 
nomeadamente: 
 
Participa ativamente em todas as situações e procura o êxito pessoal e do grupo: 

e) apresentando iniciativas e propostas pessoais de desenvolvimento da atividade individual e do grupo, considerando as 
que são apresentadas pelos companheiros com interesse e objetividade; 

f) assumindo compromissos e responsabilidades de organização e preparação das atividades individuais e/ou de grupo, 
cumprindo com empenho e brio as tarefas inerentes; 

g) combinando com os companheiros decisões e tarefas de grupo com equidade respeito pelas exigências e possibilidades 
individuais. in Aprendizagens Essenciais de EF 

 
 

2. ÁREA DA APTIDÃO FÍSICA 
 

Para os alunos dos cursos profissionais, a verificação da zona saudável de Aptidão Física, realiza-se através dos Testes de Aptidão 
Física do FitEscola: Composição Corporal – IMC, perímetro da cintura, % massa gorda; Aptidão Aeróbia – vaivém, milha; Aptidão 
Neuromuscular – abdominais, extensões de braços, impulsão horizontal, impulsão vertical, agilidade (4x10m), velocidade 
(20m/40m), flexibilidade dos membros inferiores (senta e alcança), flexibilidade de ombros (toque de mãos). 
 
 

3. ÁREA DOS CONHECIMENTOS 
 

Para os cursos profissionais, será privilegiada uma lógica de trabalho de projeto ou de resolução de problemas numa metodologia 
característica da “sala de aula invertida” ou outra que permita uma abordagem integrada/interdisciplinar. As propostas 
curriculares focar-se-ão nos seguintes Temas (in Aprendizagens Essenciais de EF, ME): 
 

secundário Temas 

10.º 

Identificar informação relativa à educação aquática de segurança e emergência em ambientes 
diversos  
Relacionar a Aptidão Física e Saúde, identificando os fatores associados a um estilo de vida saudável, 
nomeadamente o desenvolvimento das capacidades motoras, a composição corporal, a alimentação, o 
repouso, a higiene, a afetividade e a qualidade do meio ambiente.  
Interpretar a dimensão sociocultural dos desportos e da atividade física na atualidade e ao longo dos 
tempos, identificando fenómenos associados a limitações e possibilidades de prática dos desportos e das 
atividades físicas, tais como: o sedentarismo e a evolução tecnológica, a poluição, o urbanismo e a 
industrialização, relacionando-os com a evolução das sociedades.  
Realizar a prestação de socorro a uma vítima de paragem cardiorrespiratória, no contexto das 
atividades físicas ou outro e interpretá-la como uma ação essencial, reveladora de responsabilidade 
individual e coletiva (cumprindo especificações referidas em Aprendizagens Essenciais)  

11.º 

Realizar a prestação de socorro a uma vítima de paragem cardiorrespiratória (confirmação desta 
capacidade de 10º ano) 
Conhecer os métodos e meios de treino mais adequados ao desenvolvimento ou manutenção das 
diversas capacidades motoras. Conhecer e interpretar os fatores de saúde e risco associados à prática 
das atividades físicas utilizando esse conhecimento de modo a garantir a realização de atividade física 

em segurança, nomeadamente: • Dopagem e riscos de vida e/ou saúde; • Doenças e lesões; • .Condições 
materiais, de equipamentos e de orientação do treino. 

12.º 

Realizar a prestação de socorro a uma vítima de paragem cardiorrespiratória (confirmação). 
Conhecer e utilizar os métodos e meios de treino mais adequados ao desenvolvimento ou manutenção 
das diversas capacidades motoras, de acordo com a sua aptidão atual e o estilo de vida, cuidando o 
doseamento da intensidade e duração do esforço, respeitando em todas as situações os princípios básicos 
do treino.  
Analisar criticamente aspetos gerais da ética na participação nas Atividades Físicas Desportivas, 
relacionando os interesses sociais, económicos, políticos e outros com algumas das suas “perversões”, 

nomeadamente: • Especialização precoce e exclusão ou abandono precoces; • Violência (dos espectadores 

e dos atletas) vs. espírito desportivo; • Corrupção vs. verdade desportiva 

 
A atribuição de sucesso nesta área implica que o aluno domine satisfatoriamente os Critérios de Avaliação do seu ano de 
escolaridade e os Regulamentos Específicos de cada uma das Atividades Físicas desenvolvidas em aula. 
 
Os instrumentos de avaliação desta área serão teste escrito (segundo uma estratégia de teste/reteste), questionamento em aula, 
quizzes, trabalho individual ou trabalho de grupo com atribuição de classificações conforme desempenhos individuais dos alunos 
(sendo previsível a entrega do trabalho escrito no final do 1.º semestre -> apresentação à turma no 2.º semestre).  
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NOTAS: 
 

• AS AUSÊNCIAS DE MATERIAL quando recorrentes, poderão impedir quer a obtenção de níveis I/E na área das Atividades Físicas 
quer a verificação da zona saudável na Área da Aptidão Física e, reiteradamente configura atitude indisciplinada do aluno. 

 

• ATESTADO MÉDICO - Se por algum motivo de força maior devidamente documentado com Atestado Médico o aluno não vier 
a fazer na sua totalidade a parte prática (Atividades Físicas e Aptidão Física) deverá realizar um trabalho com o apoio do livro 
indicado pelo professor. 

 
• PANDEMIA - Sendo previsível que a situação relativa ao COVID-19 ainda obrigue neste ano a situações de ajustamento 

Curricular e de Critérios de Avaliação, a seu tempo serão informadas essas deliberações à semelhança do que sucedeu no ano 
letivo transato. Uma das áreas que merecerá atenção especial quanto ao seu reajustamento será a dos Conhecimentos. 

 
VALORES DE REFERÊNCIA DA ZONA SAUDÁVEL (ZSAF): 
 

idade 

R A P A R I G A S  

aeróbia neuromuscular 

vaivém 
(perc) 

milha 
(min) 

abdominais 

(exec.) 
extensões 

(exec) 

impulsão 
horizontal 

(cm) 

impulsão 
vertical 

(cm) 

senta e 
alcança 

(cm) 

toque 
mãos 
(d/e) 

velocidade 
agilid 
(seg) 20m 

(seg) 
40m 
(seg) 

9 13 12.30 9 6 108 18 23 ld/le 4,55 8,55 
13,20 

10 16 12.30 12 7 111 18 23 ld/le 4,43 8,23 
13,10 

11 20 12.00 15 7 113 19 25 ld/le 4,32 7,97 
13,00 

12 22 12.00 18 7 115 19 25 ld/le 4,24 7,77 
12,90 

13 25 11.30 18 7 118 19 25 ld/le 4,19 7,62 
12,80 

14 27 11.00 18 7 122 20 25 ld/le 4,16 7,52 
12,70 

15 29 10.30 18 7 123, 20 31 ld/le 4,16 7,49 
12,70 

16 32 10.00 18 7 126 21 31 ld/le 4,18 7,51 
12,60 

17 35 10.00 18 7 130 21 31 ld/le 4,23 7,58 
12,60 

18+ 37 10.00 18 7 132 21 31 ld/le 4,31 7,72 
12,60 

 

idade 

R A P A Z E S  

aeróbia neuromuscular 

vaivém 
(perc) 

milha 
(min) 

abdominais 

(exec.) 
extensões 

(exec) 

impulsão 
horizontal 

(cm) 

impulsão 
vertical 

(cm) 

senta e 
alcança 

(cm) 

toque 
mãos 
(d/e) 

velocidade 
agilid 
(seg) 20m 

(seg) 
40m 
(seg) 

9 13 11.30 9 6 102 16 20 ld/le 4,42 8,27 13,10 

10 16 11.30 12 7 110 17 20 ld/le 4,28 7,94 
12,80 

11 20 11.00 15 8 119 19 20 ld/le 4,14 7,63 
12,50 

12 23 10.30 18 10 128 21 20 ld/le 4,01 7,33 
12,20 

13 28 10.00 21 12 135 22 20 ld/le 3,89 7,04 
12,00 

14 36 9.30 24 14 152 25 20 ld/le 3,78 6,76 
11,70 

15 42 9.00 24 16 165 28 20 ld/le 3,68 6,49 
11,20 

16 47 8.30 24 18 176 30 20 ld/le 3,58 6,24 
10,90 

17 50 8.30 24 18 184 31 20 ld/le 3,50 6,00 
10,90 

18+ 53 8.30 24 18 203 35 20 ld/le 3,42 5,77 
10,40 

 

 


