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Departamento Expressões
2º CICLO
GRUPO DISCIPLINAR DE EDUCÇÃO FÍSICA
CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO PARA OS ALUNOS DE ATESTADO MÉDICO

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA OS ALUNOS COM ATESTADO MÉDICO
Estes critérios destinam-se a alunos que não possam realizar a parte prática das aulas de Educação Física,
devido a incapacidade física temporária ou permanente, devidamente comprovada com atestado médico.
Este deverá cumprir na íntegra todos os requisitos legais exigidos para estas situações e deverá ser
entregue nos serviços administrativos da escola. ( Deve ser entregue ao Professor de Educação Física a
cópia do atestado).

Domínios cognitivos e Domínio Operatório Exprimental: (70%)

Parâmetros de avaliação ( para alunos que não possam participar)
Testes escrito
trabalho individual
Trabalho de grupo
Tarefas especificas (àrbitragem e colaboração na aula )
Relatório da aula
Parâmetros de avaliação ( para alunos que possam participar)
Conhece as principais regras definidas pelo professor e aplica-as como árbitro ou juiz.
_ Explicita e executa correctamente as principais regras de segurança.
_ Identifica correctamente as principais características e objectivos da matéria abordada.
_ Coopera com os companheiros e com o professor incentivando e apoiando as suas acções.
_ Ajuda e corrige os colegas no sentido de favorecer a melhoria das suas prestações.
_ Identifica correctamente os principais gestos técnicos ou acções tácticas da matéria e também dos
materiais e equipamentos utilizados.

_ Identifica correctamente os materiais e equipamentos utilizados.
OBS: Os alunos têm que estar presentes nas aulas. Devem trazer as
sapatilhas calçadas.

Os alunos serão avaliados por estes critérios, se o nº de aulas do
respectivo período for mais elevado, caso contrário serão avaliados
pelos critérios normais.

Câmara de Lobos, 11 de setembro de 2018

Representante de disciplina
__________________________
(Ana Rita Silva Freitas Costa)
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70% - Domínio Cognitivo e Operatório Instrumental:
- Domínio Cognitivo
10% - Testes ( Obrigatório), Trabalhos (Opcional).
- Domínio Operatório Instrumental
60% - Desempenho motor e Relatórios.

30% - Domínio Sócio-Afetivo:
- Responsabilidade 8% (Assiduidade 4%, Pontualidade 1%; Material 3%)
- Cumprimento das Tarefas 8% (Empenho/Interesse)
- Sociabilidade 7% (Saber estar na C. Edu/Comportamento/Cooperação).
- Autonomia 7%
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