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CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA – 11º Ano 

Ensino Secundário - Ano Letivo 2022-2023 
 

O aluno desenvolve as competências essenciais para o 11º ano de escolaridade de nível INTRODUÇÃO em quatro matérias e de nível 

ELEMENTAR em duas matérias, de diferentes subdomínios e de acordo com as seguintes condições de possibilidade. 

 
Nota: Para a adequação e operacionalização do Projeto curricular a cada turma em particular, em articulação com os objetivos programáticos, deverá ser consultado o anexo das Aprendizagens 

Essenciais no que diz respeito aos Domínios das Atividades Físicas e Desportivas e da Aptidão Física, em 

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Aprendizagens_Essenciais/anexo_ef.pdf 

Nota: Para a aplicação de ações estratégicas de ensino orientadas para o perfil dos alunos podem constituir-se como exemplos as propostas constantes no documento das A.E. para o 11º ano, em 

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Aprendizagens_Essenciais/11_educacao_fisica.pdf 

 

 

DOMÍNIO DAS ATIVIDADES FÍSICAS DESPORTIVAS – 60%  

Subdomínio 
Matéria 

Níveis da abordagem 

Aprendizagens Essenciais (A.E.) Descritores do Nível de 
Desempenho 

Ponderação e 
instrumentos  

Áreas de 
Competência 

(PASEO) 

Jogos desportivos 
coletivos (JDC)  
(duas matérias) 
 
Futebol/Futsal 
 
Basquetebol 
 
 
Níveis de abordagem: 
Introdução/Elementar 

Competências práticas 
Coopera com os companheiros para o alcance dos objetivos dos JDC, realiza 
com oportunidade e correção as ações técnico-táticas, aplicando as regras, 
não só como jogador, mas também como árbitro. 
 
Atitudes* 
1. Relaciona-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros, quer 
no papel de parceiro quer no papel de adversário. 
2. Aceita o apoio dos companheiros nos esforços de aperfeiçoamento 
próprio, bem como as opções do(s) outro(s) e as dificuldades reveladas por 
ele(s). 
3. Interessa-se e apoia os esforços dos companheiros com oportunidade, 
promovendo a entreajuda para favorecer o aperfeiçoamento e satisfação 
própria e do(s) outro(s). 
4. Coopera nas situações de aprendizagem e de organização, escolhendo as 
ações favoráveis ao êxito, segurança e bom ambiente relacional na 

Competências práticas 
18 a 20 – Domina as competências previstas 
para o nível Elementar; 
15 a 17 - Domina parte das competências 
previstas para o nível Elementar; 
10 a 14 - Domina as competências previstas 
para o nível Introdução; 
7 a 9 - Domina parte significativa das 
competências previstas para o nível 
Introdução; 
1 a 6 – Revela baixo domínio das competências 
previstas para o nível Introdução. 
 
* Avaliação final segundo a tabela em anexo. 
 
 
 

Valor total: 60% 
(12 valores) 

 
 

Competências 
práticas e 

conhecimentos 
(40% + 10%) 

 
Testes práticos e/ou 
trabalhos individuais e/ou 
de grupo, observando a 
qualidade e a eficácia da 
ação e aplicação prática 
dos conhecimentos. 
 

e/ou 

Áreas 
C: Raciocínio e 
resolução de 
problemas. 
E: Relaciona/ 
interpessoal. 
F: Desenvolvi/ 
pessoal e 
autonomia. 
J: Consciência e 
domínio do corpo. 
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atividade da turma. 
5. Apresenta iniciativas e propostas pessoais de desenvolvimento da 
atividade individual e do grupo, considerando as que são apresentadas 
pelos companheiros com interesse e objetividade. 
6. Assume compromissos e responsabilidades de organização e preparação 
das atividades individuais e/ou de grupo, cumprindo com empenho e brio 
as tarefas inerentes. 
 
Conhecimentos* 
Conhece a função, objetivos, aspetos regulamentares e ações técnico-
táticas das matérias abordadas. 

Atitudes 
18 a 20 – Cumpre mais de 90%; 
15 a 17 – Cumpre mais de 75%; 
10 a 14 – Cumpre entre 50% a 74%; 
7 a 9 – Cumpre entre 31% e 49%; 
1 a 6 – Cumpre menos de 30%. 
 
Nota: A assiduidade e pontualidade na aula são 
alvo de registo revertendo a sua ausência para 
o não registo diário (falta de assiduidade) ou 
para a falta nas atitudes indicadas no ponto 6. 
 
Aplicação prática dos Conhecimentos 
18 a 20 – Revela pleno domínio do 
conhecimento específico da disciplina. Domina 
e aplica sempre corretamente as regras e 
conhecimentos, revelando capacidade para 
intervir e melhorar a organização/rendimento 
do grupo.  
15 a 17 – Revela bom/muito, bom domínio do 
conhecimento específico da disciplina. 
Em contexto de aula prática aplica, com 
frequência e corretamente as regras e 
conhecimentos adquiridos.  
10 a 14 – Revela domínio mediano do 
conhecimento específico da disciplina. 
Em contexto de aula prática, aplica, 
normalmente de forma correta, as regras e 
conhecimentos adquiridos.  
7 a 9 – Revela baixo domínio do conhecimento 
específico da disciplina. 
Em contexto de aula prática, aplica, 
normalmente de forma incorreta as regras e 
conhecimentos adquiridos.  
1 a 6 – Revela falhas graves no domínio do 
conhecimento específico da disciplina. 
Em contexto de aula prática, aplica, 
normalmente de forma muito incorreta as 

 
Grelhas de observação do 
desempenho e progressão 
durante as aulas da 
matéria respetiva. 

 
+ 
 

Atitudes 
 (10%) 

 
Grelhas de observação. 

 
Ginástica Acrobática 
(uma matéria) 
 
 
Níveis de abordagem: 
Introdução/Elementar 

Competências práticas 
Compõe, realiza e analisa esquemas individuais e/ou em grupo, aplicando 
os critérios de correção técnica, expressão e combinação das destrezas. 
 
Atitudes* 
Conhecimentos* 

Áreas 
E: Relaciona/ 
interpessoal. 
F: Desenvolvi/ 
pessoal e 
autonomia. 
H: Sensibilidade 
estética e artística. 
J: Consciência e 
domínio do corpo. 

 

Raquetes e Outras 
(duas matérias) 
 

Raquetes (Ténis de 
Mesa) 

Outras (Luta ou Judo, 
Atividades de Exploração 
da Natureza, Jogos 
Populares Tradicionais)  
 
Níveis de abordagem: 
Introdução/Elementar 

Competências práticas 
 
Ténis de Mesa: Realiza com oportunidade e correção as ações técnico-
táticas elementares, garantindo a iniciativa e ofensividade em participações 
“individuais” e “a pares”, aplicando as regras, como praticante e como juiz. 
 
Outras: Realiza com oportunidade e correção as ações do subdomínio 
adotado, cumprindo corretamente as exigências técnicas e do regulamento, 
como praticante e como juiz.  
 
Atitudes* 
Conhecimentos* 

Áreas 
C: Raciocínio e 
resolução de 
problemas. 
E: Relaciona/ 
interpessoal. 
F: Desenvolvi/ 
pessoal e 
autonomia. 
G: Bem-estar, saúde 
e ambiente. 
J: Consciência e 
domínio do corpo. 
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Atividades Rítmicas 
Expressivas 
(uma matéria) 
 
Dança, Danças Sociais 
e Danças Tradicionais 
 
Níveis de abordagem: 
Introdução/Elementar 

Competências práticas 
Aprecia, compõe e realiza, sequências de elementos técnicos elementares 
em coreografias individuais e/ou em grupo, aplicando os critérios de 
expressividade, de acordo com os motivos das composições. 
 
Atitudes* 
 
Conhecimentos* 

regras e conhecimentos da disciplina.  Áreas 
E: Relaciona/ 
interpessoal. 
F: Desenvolvi/ 
pessoal e 
autonomia. 
H: Sensibilidade 
estética e artística. 
J: Consciência e 
domínio do corpo. 

DOMÍNIO DA APTIDÃO FÍSICA – 20%  

Subdomínio 
Matéria 

Aprendizagens Essenciais (A.E.) Descritores do Nível de Desempenho Ponderação e 
instrumentos  

Áreas de 
Competência 

(PASEO) 

Aptidão Física 
(Todos os Anos) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Competências práticas 
Desenvolve capacidades motoras evidenciando aptidão muscular e 
aptidão aeróbia, enquadradas na Zona Saudável de Aptidão Física (ZSAF) 
do programa FITescola, para a sua idade e sexo. 
Aplica corretamente, de acordo com os protocolos de execução, 
exercícios e conjunto de exercícios de controlo e de desenvolvimento da 
aptidão aeróbia, da aptidão muscular e da composição corporal. 
Aplica conjunto de exercícios para o seu desenvolvimento pessoal e 
monitoriza a sua aplicação e o atingimento de metas (Circuito pessoal de 
desenvolvimento) 
 
 
Atitudes* 
 
Conhecimentos 
Conhece as capacidades motoras, a importância e a forma do seu 
desenvolvimento; compreende a importância da ZSAF; 
Conhece a importância da exercitação regular e adequada para a sua 
idade, sexo e outras condições relevantes e individuais, para o seu bem-

Competências práticas nos Testes Realizados 
18 a 20: Atinge o Perfil Atlético em  4 dos Testes 
e a ZSAF nos restantes ou alcança a ZSAF 
revelando uma elevada progressão em todos os 
Testes; 
15 a 17: Atinge o Perfil Atlético em 2 dos Testes e 
a ZSAF nos restantes ou revela uma elevada 
progressão em metade dos Testes; 
10 a 14: Atinge a ZSAF em 5 dos Testes ou revela 
progressão em pelo menos metade dos Testes; 
7 a 9: Atinge a ZSAF em metade dos Testes ou 
revela uma visível regressão em todos os Testes;  
1 a 6: Não atinge a ZSAF em nenhum dos Testes 
ou revela uma elevada regressão em todos os 
Testes. 

 
Atitudes* 
 
Aplicação prática dos Conhecimentos: 
20 – Conhece e executa corretamente os 
exercícios de controlo e de desenvolvimento. 

Valor Total: 20% 
(4 valores) 

 
Competências 

práticas 
(10%) 

 
Testes FITescola: 

 

Aptidão Aeróbia: 

. “vaivém” ou Teste da 

milha 
 

Aptidão Muscular: 

. abdominais; 

. extensões/flexões de 

braços 

. impulsão horizontal 

. flexibilidade de ombros 

. flexibilidade de 

Áreas 
F: Desenvolvi/ 
pessoal e 
autonomia. 
G: Bem-estar, saúde 
e ambiente. 
I: Saber científico, 
técnico e 
tecnológico. 
J: Consciência e 
domínio do corpo. 

mailto:info@aecarlosamarante.pt
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estar, saúde e/ou rendimento atlético; 
Conhece e aplica corretamente métodos e procedimentos de treino para 
elevação/manutenção da sua aptidão física (Circuito pessoal de 
desenvolvimento) 
 

10 – Executa com falhas regulares parte dos 
exercícios de controlo e/ou de desenvolvimento. 
0 – O aluno não executa, ou não executa de 
forma correta a maior parte dos exercícios de 
controlo e/ou de desenvolvimento. 

membros inferiores 
 

Composição Corporal: 

. IMC (Peso/Altura) 

 

O teste de IMC apenas será 
utilizado como elemento 
indicador e de referência 

para o aluno e professor, 
não sendo utilizado para 
classificação. 

 

Aplicação do Circuito 
individual de 

desenvolvimento 
+ 

Atitudes e 
conhecimentos 

(5% + 5%) 
 

Grelhas de observação 

DOMÍNIO DOS CONHECIMENTOS – 20%  

Subdomínio 
Matéria 

 

Aprendizagens Essenciais (A.E.) Descritores do Nível de Desempenho Ponderação e 
instrumentos  

Áreas de 
Competência 

(PASEO) 

Métodos e meios de 
treino 

Conhece e utiliza os métodos e meios de treino mais adequados ao 
desenvolvimento ou manutenção das diversas capacidades motoras. 

18 a 20 – Revela pleno domínio das matérias, 
capacidade para intervir e comunicar e contribui 

Valor Total: 20% 
(4 valores) 

Áreas 
A: Linguagem e 

mailto:info@aecarlosamarante.pt
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Fatores de Saúde e 

Risco Associados à 

prática das AFD 

 
 

Conhece e interpreta os fatores de saúde e risco associados à prática das 
Atividades Físicas, utilizando esse conhecimento de modo a garantir a 
realização da atividade física em segurança: 
 

• Dopagem e risco de vida e/ou Saúde; 

• Doenças e Lesões; 

• Condições materiais, de equipamentos e orientação do treino. 

para o sucesso da organização/rendimento do 
grupo. Possui iniciativa e procura a excelência na 
atividade individual. 
15 a 17 – Revela bom domínio das matérias, 
capacidade razoável para intervir e comunicar e 
contribui, muitas vezes, para o sucesso da 
organização/rendimento do grupo. Possuiu 
atitude positiva para o sucesso e disponibilidade 
para cooperar. 
10 a 14 – Revela domínio mediano das matérias, 
pouca capacidade para intervir e comunicar e 
contribui, poucas vezes, para o sucesso da 
organização/rendimento do grupo. Possuiu 
atitude adequada e coopera quando solicitado. 
7 a 9 – Revela baixo domínio das matérias, falta 
de capacidade para intervir e comunicar e não 
contribui para o sucesso da 
organização/rendimento do grupo. 
Possuiu atitude normalmente inadequada ao 
sucesso e pouca disponibilidade para cooperar, 
mesmo quando solicitado. 
1 a 6 – Revela falhas graves no domínio das 
matérias, intervém e comunica de forma 
inadequada, perturbando a organização e 
rendimento do grupo. 

 
 

Conhecimentos 
(10%) 

 
Trabalhos individuais 
e/ou de grupo e/ou 

teste individual 

 
+ 
 

Atitudes 
(10%) 

 
Grelhas de observação 

textos. 
B: Informação e 
comunicação. 
F: Desenvolvi/ 
pessoal e 
autonomia. 
G: Bem-estar, saúde 
e ambiente. 
I: Saber científico, 
técnico e 
tecnológico. 
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* Área das Atividades Físicas – Avaliação Final 

Tabela de Classificações/Níveis 

 

 

1 I / 1 E 2 I  1I + 1E 2E 3I 2I + 1E 1I + 2E 3E    4 I 

1 – 2 val. 3 valores 4 val. 5 val. 6 val. 7 valores        8 valores 
 

 3I +1E 2 I + 2 E 1 I + 3 E 5 I 4 E 4 I + 1 E 

9 valores 10 valores 11 valores 
 

3 I + 2 E 2I + 3E 6 I 5 I + 1 E 1I + 4 E   5 E 

12 valores 13 valores     14 valores 
 

 4 I + 2 E  3 I + 3 E 2I + 4E 1I + 5E 6 E 

15 valores 16 val. 17 val. 18 val. 19 – 20 val. 
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