Departamento de Atividades Físicas e Desportivas
GRUPO 620 - 2017/2018

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA A DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Alunos com atestado médico (impossibilitados da prática)
A - CONHECIMENTOS

B - PARTICIPAÇÃO NA AULA

(Aptidão Física, Saúde, etc.)

- Compreende a dimensão cultural da atividade física
na atualidade e ao longo dos tempos.
- Procedimentos 3 Cs.
11º ano – Processos de desenvolvimento e
manutenção da aptidão física.
- Interpretação e participação nas estruturas e
fenómenos sociais no seio dos quais se realiza as
atividades físicas.
12º ano - Processos de desenvolvimento e
manutenção da aptidão física.
- Interpretação e participação nas estruturas e
fenómenos sociais no seio dos quais se realiza as
atividades físicas.

Testes escritos, fichas formativas, trabalhos, exposições orais.

Classif

3
valores

- Colabora na organização das atividades
da aula.
- Conhece e aplica as regras de arbitragem
nos vários jogos desportivos e nas outras

3
valores

áreas das atividades físicas e desportivas.
- Colabora na observação e na informação
ao colega sobre a sua prestação.
-

Demonstra

empenho,

entreajuda

e

respeito pelo professor e pelos colegas.

3
valores
2
valores

- Conhece as competências técnico/táticas
dos jogos e das restantes matérias das
outras áreas das atividades físicas e

3
valores

Conhecimentos + Participação na aula

manutenção da aptidão física.

Classif

6 valores

10º ano - Processos de desenvolvimento e

Critérios

Aquisição, compreensão e aplicação de conhecimentos;
expressão escrita; organização e apresentação de
trabalhos.

Temas

FINAL

desportivas.
Observação direta, fichas formativas.
Auto e hétero – avaliação.
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- A frequência da disciplina de Educação Física para os alunos com atestado
médico, que comprovadamente os impeça de realizar total ou parcialmente a componente das
atividades físicas e desportivas da mesma, é obrigatória. Os alunos nestas condições devem
apresentar-se na aula devidamente equipado (fato de treino e calçado adequado) de forma a poderem
desempenhar as tarefas que lhe forem atribuídas em qualquer espaço de realização da aula. Poderão
existir exceções, no entanto, as situações terão que ser analisadas e decididas em reunião de grupo e
tendo em conta a problemática do aluno. Estes alunos só podem deixar o espaço da aula, quando
indicado pelo professor e/ou solicitado pelo aluno. O professor tem que autorizar o aluno sempre que
este necessite de se deslocar a outro espaço da escola para o cumprimento das tarefas atribuídas.
- Os atestados médicos têm que estar de acordo com a lei em vigor.
- Avaliação dos alunos com atestado médico por um período de tempo limitado deve incluir todos os
dados que forem sendo recolhidos ao longo de todo o ano letivo independentemente do regime de
avaliação a que estiver sujeito (com ou sem atestado médico).
- Se o período em que o aluno estiver com atestado médico corresponder a um período letivo, será
avaliado com os critérios definidos para esta situação. A classificação obtida neste período terá um
peso na avaliação final de ano do aluno correspondente a 1/3.
- O aluno será avaliado com os critérios definidos para a frequência sem impedimentos relativos à
prática da disciplina sempre que o período de tempo em que estiver com atestado médico for reduzido
(equivalente a metade dos dias do período letivo), tendo como referência o resto do ano letivo, e não
inviabilizar a sua avaliação.
A - CONHECIMENTOS:
- Tem a finalidade de consolidar e aprofundar os conhecimentos relativos aos processos de elevação e
manutenção da aptidão física e à interpretação e participação nas estruturas e fenómenos sociais no
seio dos quais se realizam as atividades físicas.
- A classificação dos alunos em cada período terá em conta todos os dados recolhidos até ao
momento.
B - PARTICIPAÇÃO NA AULA:
- As ponderações atribuídas podem ser alteradas pelo professor da disciplina de acordo com as
limitações apresentadas pelos alunos. Quando se verificarem alterações o aluno e o encarregado de
educação serão informados e terão que assinar um documento como tomaram conhecimento das
mesmas.
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