Escola Básica e Secundária
Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas
Ano letivo: 2018/2019
CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO - GRUPO 620
Curso Profissionais - Educação Física
Módulo 6

Atividade Física - Contextos e Saúde I

Módulo 11

Atividade Física - Contextos e Saúde II

Módulo 16

Atividade Física - Contextos e Saúde III

90% - Domínio Cognitivo e Operatório Instrumental:
50 %
40%

- Teste (mínimo um teste escrito obrigatório por módulo)
- Trabalhos e/ou relatório individuais e/ou grupo:
elaborar trabalhos de pesquisa e relatórios de atividades.

10% - Domínio Sócio-Afectivo:
3% - Responsabilidade (Assiduidade/Pontualidade/Material/Higiene);
3% - Cumprimento de Tarefas (Empenho//Interesse/Cooperação);
2% - Sociabilidade (Saber estar na C. Educativa/Comportamento);
2% - Autonomia (Espírito Crítico, Mobilização do Saber).

Câmara de Lobos, 11 de setembro de 2018

Delegada Grupo
___________________________
Prof. Carmo Gonçalves

Grupo 620_Secundário

Departamento Expressões

Escola Básica e Secundária
Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas
Ano letivo: 2018/2019
CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO - GRUPO 620
3.º CICLO (7.º/8.º/9.º ano ensino regular e CEF)
Disciplina: Educação Física
Alunos com prática regular:

80% - Domínio Cognitivo e Operatório Instrumental #:
20 % - Domínio Cognitivo:

60 % - Domínio Operatório Instrumental:

Mínimo um teste escrito obrigatório Conhecimentos por método de ensino: teóricos em
por período. Podendo ou não para situações práticas;
além do teste, realizar trabalho Desempenho Motor / relatórios das aulas / tarefas
escrito individual e/ou em grupo, específicas: arbitragens e ajudas / ajudas no
por solicitação do professor.

transporte/colaboração no material.

20% - Domínio Sócio-Afectivo:

5% - Responsabilidade (Assiduidade/Pontualidade/Material/Higiene);
5% - Cumprimento de tarefas (Empenho/Interesse/Cooperação);
5% - Sociabilidade (Saber estar na C. Educativa/Comportamento);
5% - Autonomia (Espírito Crítico, Mobilização do Saber).
# No Departamento de Expressões estes dois domínios são subdivididos, não podendo a soma
dos dois ultrapassar 80% e peso para cada um destes domínios é definido em grupo disciplinar
tendo em conta a especificidade de cada grupo.

Câmara de Lobos, 11 de setembro de 2018
Delegada Grupo
___________________________
Prof. Carmo Gonçalves

Grupo 620_3º ciclo

Departamento das Expressões

Escola Básica e Secundária
Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas
Ano letivo: 2018/2019
CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO - GRUPO 620
3.º CICLO (7.º/8.º/9.º ano regular) – ATESTADO MÉDICO
Disciplina: Educação Física
80% - Domínio Cognitivo e Operatório Instrumental:
1- A avaliação dos conteúdos para os alunos que apresentam atestado médico será
realizada, em cada período, através de:
a) Mínimo um teste escrito obrigatório por período. Podendo ou não para além do teste,
realizar trabalho escrito individual, por solicitação do professor;
b) Conhecimentos por método de ensino: teóricos em situações práticas;
c) Relatórios das aulas, intervenção na aula e/ou compilação de relatórios de observação da
aula
d) Fichas de trabalho:
e) Poderão ser aplicadas, além deste, outros elementos de avaliação:
- Ajudas no transporte/colaboração no material;
- Tarefas específicas: Arbitragens e ajudas.

20% - Domínio Sócio-Afectivo:
5% - Responsabilidade (Assiduidade/Pontualidade/Material/Higiene);
5% - Cumprimento de tarefas (Empenho/Interesse/Cooperação);
5% - Sociabilidade (Saber estar na C. Educativa/Comportamento);
5% - Autonomia (Espírito Crítico, Mobilização do Saber).
1 - Os alunos que por motivo de saúde estejam impedidos de realizar as atividades práticas da
aula deverão apresentar justificação médica escrita, onde conste a doença, período de inatividade
e o tipo de movimentos ou esforços impeditivos.
- Aplicar esta avaliação aos alunos quando o número das aulas for igual ou superior a 50% com
Atestado Médico do total de aulas de cada período.
2 - O(s) aluno(s) que apresente Atestado Médico tem que estar presente nas aulas de sapatilhas.
Câmara de Lobos, 11 de setembro de 2018
Delegada Grupo
___________________________
Prof. Carmo Gonçalves
Grupo 620_3º ciclo

Departamento das Expressões

Escola Básica e Secundária
Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas
Ano letivo: 2018/2019
CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO - GRUPO 620
3º CICLO_PCA - 7.º6
Disciplina: Educação Física

Alunos com prática regular:

80% - Domínio Cognitivo e Operatório Instrumental #:
10 % - Domínio Cognitivo:

70 % - Domínio Operatório Instrumental:

Mínimo um teste escrito obrigatório Desempenho Motor / relatórios das aulas / tarefas
por período. Podendo ou não para específicas: arbitragens e ajudas / ajudas no
além do teste, realizar trabalho transporte/colaboração no material.
escrito individual e/ou em grupo,
por solicitação do professor.

20% - Domínio Sócio-Afetivo:
5% - Responsabilidade (Assiduidade/Pontualidade/Material/Higiene:);
5% - Cumprimento de tarefas (Empenho/Interesse/Cooperação);
5% - Sociabilidade (Saber estar na C. Educativa/Comportamento);
5% - Autonomia (Espírito Crítico, Mobilização do Saber).
# Estes dois domínios são subdivididos, não podendo a soma dos dois ultrapassar 80% e o peso
para cada um destes domínios é definido em grupo disciplinar tendo em conta a especificidade de
cada grupo.

Câmara de Lobos, 11 de setembro de 2018
Delegada Grupo
___________________________
Prof. Carmo Gonçalves
Grupo 620_3º ciclo

Departamento das Expressões

Escola Básica e Secundária
Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas
Ano letivo: 2018/2019
CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO - GRUPO 620
3.º CICLO (7.º/8.º/9.º ano regular) – ATESTADO MÉDICO
Disciplina: Educação Física

80% - Domínio Cognitivo e Operatório Instrumental:
1- A avaliação dos conteúdos para os alunos que apresentam atestado médico será
realizada, em cada período, através de:
a) Mínimo um teste escrito obrigatório por período. Podendo ou não para além do teste,
realizar trabalho escrito individual, por solicitação do professor;
b) Conhecimentos por método de ensino: teóricos em situações práticas;
c) Relatórios das aulas, intervenção na aula e/ou compilação de relatórios de observação da
aula
d) Fichas de trabalho:
e) Poderão ser aplicadas, além deste, outros elementos de avaliação:
- Ajudas no transporte/colaboração no material;
- Tarefas específicas: Arbitragens e ajudas.

1 - Os alunos que por motivo de saúde estejam impedidos de realizar as actividades práticas da
aula deverão apresentar justificação médica escrita, onde conste a doença, período de inatividade
e o tipo de movimentos ou esforços impeditivos.
- Aplicar esta avaliação aos alunos quando o número das aulas for igual ou superior a 50% com
Atestado Médico do total de aulas de cada período.
2 - O(s) aluno(s) que apresente Atestado Médico tem que estar presente nas aulas de sapatilhas.

Câmara de Lobos, 11 de setembro de 2018
Delegada Grupo
___________________________
Prof. Carmo Gonçalves

Grupo 620_3º ciclo

Departamento das Expressões

Escola Básica e Secundária
Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas
Ano letivo: 2018/2019
CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO - GRUPO 620
3º CICLO_PCA_8.º6
Disciplina: Educação Física

Alunos com prática regular:

80% - Domínio Cognitivo e Operatório Instrumental:
10 % - Domínio Cognitivo:

70 % - Domínio Operatório Instrumental:

Mínimo um teste escrito obrigatório Desempenho Motor / relatórios das aulas / tarefas
por período. Podendo ou não para específicas: arbitragens e ajudas / ajudas no
além do teste, realizar trabalho transporte/colaboração no material.
escrito individual e/ou em grupo, por
solicitação do professor.

20% - Domínio Sócio Afetivo:


Responsabilidade – 5% (Assiduidade/Pontualidade/Material)



Cumprimento de Tarefas – 5% (Empenho/Interesse/Cooperação)



Sociabilidade – 5% (Saber estar/Comportamento)



Autonomia – 5% (Espírito Crítico/Mobilização do saber)

# Estes dois domínios são subdivididos, não podendo a soma dos dois ultrapassar 80% e o peso
para cada um destes domínios é definido em grupo disciplinar tendo em conta a especificidade de
cada grupo.
Câmara de Lobos, 11 de setembro de 2018
Delegada Grupo
___________________________
Prof. Carmo Gonçalves

Escola Básica e Secundária
Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas
Grupo 620_3º ciclo

Departamento das Expressões

Ano letivo: 2018/2019
CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO - GRUPO 620
3.º CICLO (7.º/8.º/9.º ano regular) – ATESTADO MÉDICO Disciplina:
Educação Física

80% - Domínio Cognitivo e Operatório Instrumental:
1- A avaliação dos conteúdos para os alunos que apresentam atestado médico será realizada,
em cada período, através de:
a) Mínimo um teste escrito obrigatório por período. Podendo ou não para além do teste,
realizar trabalho escrito individual, por solicitação do professor;
b) Conhecimentos por método de ensino: teóricos em situações práticas;
c) Relatórios das aulas, intervenção na aula e/ou compilação de relatórios de observação da
aula
d) Fichas de trabalho:
e) Poderão ser aplicadas, além deste, outros elementos de avaliação:
- Ajudas no transporte/colaboração no material;
- Tarefas específicas: Arbitragens e ajudas.

1 - Os alunos que por motivo de saúde estejam impedidos de realizar as actividades práticas da
aula deverão apresentar justificação médica escrita, onde conste a doença, período de inatividade
e o tipo de movimentos ou esforços impeditivos.
- Aplicar esta avaliação aos alunos quando o número das aulas for igual ou superior a 50% com
Atestado Médico do total de aulas de cada período.
2 - O(s) aluno(s) que apresente Atestado Médico tem que estar presente nas aulas de sapatilhas.
Câmara de Lobos, 11 de setembro de 2018
Delegada Grupo
___________________________
Prof. Carmo Gonçalves

Grupo 620_3º ciclo

Departamento das Expressões

Escola Básica e Secundária
Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas
Ano letivo: 2018/2019
CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO - GRUPO 620
3º CICLO_PCA_9.º5
Disciplina: Educação Física

Alunos com prática regular:

80% - Domínio Cognitivo e Operatório Instrumental:
10 % - Domínio Cognitivo:

70 % - Domínio Operatório Instrumental:

Mínimo um teste escrito obrigatório Desempenho Motor / relatórios das aulas / tarefas
por período. Podendo ou não para específicas: arbitragens e ajudas / ajudas no
além do teste, realizar trabalho transporte/colaboração no material.
escrito individual e/ou em grupo, por
solicitação do professor.

20% - Domínio Sócio Afetivo:


Responsabilidade – 5% (Assiduidade/Pontualidade/Material)



Cumprimento de Tarefas – 5% (Empenho/Interesse/Cooperação)



Sociabilidade – 5% (Saber estar/Comportamento)



Autonomia – 5% (Espírito Crítico/Mobilização do saber)

# Estes dois domínios são subdivididos, não podendo a soma dos dois ultrapassar 80% e o peso
para cada um destes domínios é definido em grupo disciplinar tendo em conta a especificidade de
cada grupo.
Câmara de Lobos, 11 de setembro de 2018
Delegada Grupo
___________________________
Prof. Carmo Gonçalves

Escola Básica e Secundária
Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas
Grupo 620_3º ciclo

Departamento das Expressões

Ano letivo: 2018/2019
CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO - GRUPO 620
3.º CICLO (7.º/8.º/9.º ano regular) – ATESTADO MÉDICO Disciplina:
Educação Física

80% - Domínio Cognitivo e Operatório Instrumental:
1- A avaliação dos conteúdos para os alunos que apresentam atestado médico será realizada,
em cada período, através de:
a) Mínimo um teste escrito obrigatório por período. Podendo ou não para além do teste,
realizar trabalho escrito individual, por solicitação do professor;
b) Conhecimentos por método de ensino: teóricos em situações práticas;
c) Relatórios das aulas, intervenção na aula e/ou compilação de relatórios de observação da
aula
d) Fichas de trabalho:
e) Poderão ser aplicadas, além deste, outros elementos de avaliação:
- Ajudas no transporte/colaboração no material;
- Tarefas específicas: Arbitragens e ajudas.

1 - Os alunos que por motivo de saúde estejam impedidos de realizar as actividades práticas da
aula deverão apresentar justificação médica escrita, onde conste a doença, período de inatividade
e o tipo de movimentos ou esforços impeditivos.
- Aplicar esta avaliação aos alunos quando o número das aulas for igual ou superior a 50% com
Atestado Médico do total de aulas de cada período.
2 - O(s) aluno(s) que apresente Atestado Médico tem que estar presente nas aulas de sapatilhas.
Câmara de Lobos, 11 de setembro de 2018
Delegada Grupo
___________________________
Prof. Carmo Gonçalves

Grupo 620_3º ciclo

Departamento das Expressões

Escola Básica e Secundária
Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas
Ano letivo: 2018/2019
CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO - GRUPO 620
Disciplina: Educação Física
Secundário
10.º/11.º/12.º ano - Curso Científico-Humanístico
10.º/11.º ano - Cursos Profissionais

Alunos com prática regular:

90% - Domínio Cognitivo e Operatório Instrumental #:
30% - Domínio Cognitivo:
60% - Domínio Operatório Instrumental:
Mínimo um teste escrito obrigatório Conhecimentos por método de ensino: teóricos em
por período. Podendo ou não para situações práticas;
além

do

teste,

realizar

trabalho Desempenho Motor / relatórios das aulas / tarefas

escrito individual e/ou em grupo, por específicas:
solicitação do professor.

arbitragens

e

ajudas

/

ajudas

no

transporte/colaboração no material.

10% - Domínio Sócio-Afectivo:
3% - Responsabilidade (Assiduidade/Pontualidade/Material/Higiene);
3% - Cumprimento de Tarefas (Empenho//Interesse/Cooperação);
2% - Sociabilidade (Saber estar na C. Educativa/Comportamento);
2% - Autonomia (Espírito Crítico, Mobilização do Saber).
Nota: # No Departamento de Expressões estes dois domínios são subdivididos, não podendo a
soma dos dois ultrapassar 90% e peso para cada um destes domínios é definido em grupo
disciplinar tendo em conta a especificidade de cada grupo.

Câmara de Lobos, 11 de setembro de 2018
Delegada Grupo
___________________________
Prof. Carmo Gonçalves

Grupo 620_Secundário

Departamento das Expressões

Escola Básica e Secundária
Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas
Ano letivo: 2018/2019
CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO - GRUPO 620
Disciplina: Educação Física

Secundário
10.º/11.º/12.º ano - Curso Científico-Humanístico
10.º/11.º ano - Cursos Profissionais
90% - Domínio Cognitivo e Operatório Instrumental:
1- A avaliação dos conteúdos para os alunos que apresentam atestado médico será
realizada, em cada período, através de:
a) Mínimo um teste escrito obrigatório por período. Podendo ou não para além do teste,
realizar trabalho escrito individual, por solicitação do professor;
b) Conhecimentos por método de ensino: teóricos em situações práticas;
c) Relatórios das aulas, intervenção na aula e/ou compilação de relatórios de observação da
aula
d) Fichas de trabalho:
e) Poderão ser aplicadas, além deste, outros elementos de avaliação:
- Ajudas no transporte/colaboração no material;
- Tarefas específicas: Arbitragens e ajudas.
10% - Domínio Sócio-Afectivo:
3% - Responsabilidade (Assiduidade/Pontualidade/Material/Higiene);
3% - Cumprimento de Tarefas (Empenho/Interesse/Cooperação);
2% - Sociabilidade (Saber estar na C. Educativa/Comportamento);
2% - Autonomia (Espírito Crítico, Mobilização do Saber).
1 - Os alunos que por motivo de saúde estejam impedidos de realizar as atividades práticas da
aula deverão apresentar justificação médica escrita, onde conste a doença, período de inatividade
e o tipo de movimentos ou esforços impeditivos.
2 - O(s) aluno(s) que apresente Atestado Médico tem que estar presente nas aulas de sapatilhas.
Câmara de Lobos, 11 de setembro de 2018
Delegada Grupo
___________________________
Prof. Carmo Gonçalves

Grupo 620_Secundário

Departamento das Expressões

Escola Básica e Secundária
Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas
Ano letivo: 2018/2019
CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO - GRUPO 620
Disciplina: Educação Física
Secundário - CEF
Alunos com prática regular:

90% - Domínio Cognitivo e Operatório Instrumental #:
30% - Domínio Cognitivo:
60% - Domínio Operatório Instrumental:
Mínimo um teste escrito obrigatório Conhecimentos por método de ensino: teóricos em
por período. Podendo ou não para situações práticas;
além

do

teste,

realizar

trabalho Desempenho Motor / relatórios das aulas / tarefas

escrito individual e/ou em grupo, por específicas:
solicitação do professor.

arbitragens

e

ajudas

/

ajudas

no

transporte/colaboração no material.

10% - Domínio Sócio-Afectivo:
3% - Responsabilidade (Assiduidade/Pontualidade/Material/Higiene);
3% - Cumprimento de Tarefas (Empenho//Interesse/Cooperação);
2% - Sociabilidade (Saber estar na C. Educativa/Comportamento);
2% - Autonomia (Espírito Crítico, Mobilização do Saber).
Nota: # No Departamento de Expressões estes dois domínios são subdivididos, não podendo a
soma dos dois ultrapassar 90% e peso para cada um destes domínios é definido em grupo
disciplinar tendo em conta a especificidade de cada grupo.

Câmara de Lobos, 11 de setembro de 2018
Delegada Grupo
___________________________
Prof. Carmo Gonçalves

Grupo 620_Secundário

Departamento das Expressões

Escola Básica e Secundária
Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas
Ano letivo: 2018/2019

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO - GRUPO 620
Disciplina: Educação Física
Secundário - CEF – ATESTADO MÉDICO
90% - Domínio Cognitivo e Operatório Instrumental:
1- A avaliação dos conteúdos para os alunos que apresentam atestado médico será
realizada, em cada período, através de:
a) Mínimo um teste escrito obrigatório por período. Podendo ou não para além do teste,
realizar trabalho escrito individual, por solicitação do professor;
b) Conhecimentos por método de ensino: teóricos em situações práticas;
c) Relatórios das aulas, intervenção na aula e/ou compilação de relatórios de observação da
aula
d) Fichas de trabalho:
e) Poderão ser aplicadas, além deste, outros elementos de avaliação:
- Ajudas no transporte/colaboração no material;
- Tarefas específicas: Arbitragens e ajudas.
10% - Domínio Sócio-Afectivo:
3% - Responsabilidade (Assiduidade/Pontualidade/Material/Higiene);
3% - Cumprimento de Tarefas (Empenho/Interesse/Cooperação);
2% - Sociabilidade (Saber estar na C. Educativa/Comportamento);
2% - Autonomia (Espírito Crítico, Mobilização do Saber).
1 - Os alunos que por motivo de saúde estejam impedidos de realizar as atividades práticas da
aula deverão apresentar justificação médica escrita, onde conste a doença, período de inatividade
e o tipo de movimentos ou esforços impeditivos.
- Aplicar esta avaliação aos alunos quando o número das aulas for mais de 50% com Atestado
Médico do total de aulas de cada período.
2 - O(s) aluno(s) que apresente Atestado Médico tem que estar presente nas aulas de sapatilhas.

Câmara de Lobos, 11 de setembro de 2018
Delegada Grupo
___________________________
Grupo 620_Secundário

Departamento das Expressões

Prof. Carmo Gonçalves

Grupo 620_Secundário

Departamento das Expressões

