
5º Ano

Domínio / Ponderação
Aprendizagens Essenciais: Conhecimentos / 

Capacidades / Atitudes

O aluno 

desenvolve as 

competências 

essenciais de nível 

introdução em 

cinco matérias de 

diferentes 

subáreas.

O aluno desenvolve 

as competências 

essenciais de nível 

introdução em 

quatro matérias de 

diferentes 

subáreas.

O aluno 

desenvolve as 

competências 

essenciais de nível 

introdução em 

três matérias de 

diferentes 

subáreas.

O aluno apenas 

desenvolve as 

competências 

essenciais de nível 

introdução em 

duas matérias de 

diferentes 

subáreas.

O aluno apenas 

desenvolve as 

competências 

essenciais de nível 

introdução em uma 

matéria das 

diferentes 

subáreas.

- Grelha de registo 

da observação 

direta; - Observação 

direta das 

habilidades motoras/ 

Testes Práticos; 

Questionários e 

grelha de registo da 

observação direta; 

Conhecedor/Sabedor/Culto/Informado   (A, 

B, G, I, J)                                                           

Criativo/Expressivo (A, C, D, J)                    

Critico/Analítico (A, B, C, D, G)  

Indagador/Investigador/Sistematizador/Org

anizador (A, B, C, D, F, H, I, J)                           

Respeitador da diferença (A, B, E, F, H) 

Questionador e Comunicador (A, B, D, E, 

F, G, H, I, J)                                                                                      

Auto e Heteroavaliador (Transversal às 

áreas) 

Participativo/Colaborador/Cooperante/Res

ponsavel/Autónomo (B, C, D, E, F, G, I, J)

Aptidão Física        

(10%)

Desenvolver capacidades motoras evidenciando 

aptidão muscular e aptidão aeróbia, enquadradas 

na Zona Saudável de Aptidão Física do programa 

FITescola, para a sua idade e sexo.

Realiza com 

sucesso 5 testes

Realiza com 

sucesso 4 testes

Realiza com 

sucesso 3 testes

Apenas realiza com 

sucesso 2 testes

Apenas realiza 

com sucesso 1 

testes

Bateria de testes 

Fitescola
Cuidador de si e do outro (B, E, F, H)

Conhecimentos        

(10%)

Cumpre e respeita normas, orientações prazos de 

elaboração de trabalhos estabelecidos e 

acordados, efetuando a tarefa proposta, 

evidenciando pesquiza e tratamento satisfatórios 

de informação.

Cumpre os prazos 

e as solicitações 

do professor na 

realização das 

tarefas de 

desenvolvimento 

do trabalho, entre 

90% a 100%.

Cumpre os prazos 

e as solicitações do 

professor na 

realização das 

tarefas de 

desenvolvimento 

do trabalho, entre 

70% a 89%.

Cumpre os prazos 

e as solicitações 

do professor na 

realização das 

tarefas de 

desenvolvimento 

do trabalho, entre 

50% a 69%.

Cumpre os prazos 

e as solicitações do 

professor na 

realização das 

tarefas de 

desenvolvimento 

do trabalho, entre 

20% a 49%.

Cumpre os prazos 

e as solicitações 

do professor na 

realização das 

tarefas de 

desenvolvimento 

do trabalho, em 

menos de 0% a 

19%.

Grelha de correção

Questionador e Comunicador (A, B, D, E, 

F, G, H, I, J) Auto e Heteroavaliador 

(Transversal às áreas) 

Participativo/Colaborador/Cooperante/Res

ponsável/Autónomo (B, C, D, E, F, G, I, J)

Técnicas e 

Instrumentos de 

Recolha de 

Informação/rubricas

Perfil do Aluno
Descritores de Desempenho

Critérios de Avaliação do 2º Ciclo – Ano Letivo 2022/2023

Descritores:

A - Linguagens e textos;

B - Informação e comunicação;

C	- Raciocínio e resolução de problemas;

D-Pensamento crítico e pensamento criativo; E – Relacionamento interpessoal; F – Desenvolvimento pessoal e autonomia;

G - Bem-estar, saúde e ambiente; H - Sensibilidade estética e artística;

I	- Saber científico, técnico e tecnológico;

J	- Consciência e domínio do corpo

Atividades Físicas        

(80%)  

12345

    Nível de INTRODUÇÂO em três matérias. 

Uma matéria de cada uma das subáreas:

a) J.D. Coletivos

b) Ginástica 

c) Atletismo, Patinagem, Raquetas e outras



Domínio / Ponderação
Aprendizagens Essenciais: Conhecimentos / 

Capacidades / Atitudes

O aluno 

desenvolve as 

competências 

essenciais de nível 

introdução em três 

matérias de 

diferentes 

subáreas.

O aluno desenvolve 

as competências 

essenciais de nível 

introdução em 

duas matérias de 

diferentes 

subáreas.

O aluno 

desenvolve as 

competências 

essenciais de nível 

introdução numa 

matéria de 

diferentes 

subáreas.

O aluno  não 

consegue 

desenvolver as 

competências 

essenciais de nível 

introdução em 

nenhuma  

matérias das 

diferentes 

subáreas.

Não será atribuído 

o nível 1 no 

1ºPeríodo.

- Grelha de registo 

da observação 

direta; - Observação 

direta das 

habilidades motoras/ 

Testes Práticos; 

Questionários e 

grelha de registo da 

observação direta; 

Conhecedor/Sabedor/Culto/Informado   (A, 

B, G, I, J)                                                           

Criativo/Expressivo (A, C, D, J)                    

Critico/Analítico (A, B, C, D, G)  

Indagador/Investigador/Sistematizador/Org

anizador (A, B, C, D, F, H, I, J)                           

Respeitador da diferença (A, B, E, F, H) 

Questionador e Comunicador (A, B, D, E, 

F, G, H, I, J)                                                                                      

Auto e Heteroavaliador (Transversal às 

áreas) 

Participativo/Colaborador/Cooperante/Res

ponsavel/Autónomo (B, C, D, E, F, G, I, J)

Aptidão Física        

(10%)

Desenvolver capacidades motoras evidenciando 

aptidão muscular e aptidão aeróbia, enquadradas 

na Zona Saudável de Aptidão Física do programa 

FITescola, para a sua idade e sexo.

Realiza com 

sucesso 5 testes

Realiza com 

sucesso 4 testes

Realiza com 

sucesso 3 testes

Apenas realiza com 

sucesso 2 testes

Apenas realiza 

com sucesso 1 

testes

Bateria de testes 

Fitescola
Cuidador de si e do outro (B, E, F, H)

Conhecimentos        

(10%)

Cumpre e respeita normas, orientações prazos de 

elaboração de trabalhos estabelecidos e 

acordados, efetuando a tarefa proposta, 

evidenciando pesquiza e tratamento satisfatórios 

de informação.

Cumpre os prazos 

e as solicitações 

do professor na 

realização das 

tarefas de 

desenvolvimento 

do trabalho, entre 

90% a 100%.

Cumpre os prazos 

e as solicitações do 

professor na 

realização das 

tarefas de 

desenvolvimento 

do trabalho, entre 

70% a 89%.

Cumpre os prazos 

e as solicitações 

do professor na 

realização das 

tarefas de 

desenvolvimento 

do trabalho, entre 

50% a 69%.

Cumpre os prazos 

e as solicitações do 

professor na 

realização das 

tarefas de 

desenvolvimento 

do trabalho, entre 

20% a 49%.

Cumpre os prazos 

e as solicitações 

do professor na 

realização das 

tarefas de 

desenvolvimento 

do trabalho, em 

menos de 0% a 

19%.

Grelha de correção

Questionador e Comunicador (A, B, D, E, 

F, G, H, I, J) Auto e Heteroavaliador 

(Transversal às áreas) 

Participativo/Colaborador/Cooperante/Res

ponsável/Autónomo (B, C, D, E, F, G, I, J)

Descritores de Desempenho para o 1º Período

Técnicas e 

Instrumentos de 

Recolha de 

Informação/rubricas

Perfil do Aluno

Atividades Físicas        

(80%) 

    Nível de INTRODUÇÂO em três matérias. 

Uma matéria de cada uma das subáreas:

a) J.D. Coletivos

b) Ginástica 

c) Atletismo, Patinagem, Raquetas e outras

5 4 3 2 1



Domínio / Ponderação
Aprendizagens Essenciais: Conhecimentos / 

Capacidades / Atitudes

O aluno 

desenvolve as 

competências 

essenciais de nível 

introdução em três 

matérias de 

diferentes 

subáreas.

O aluno desenvolve 

as competências 

essenciais de nível 

introdução em 

duas matérias de 

diferentes 

subáreas.

O aluno 

desenvolve as 

competências 

essenciais de nível 

introdução noutra 

matéria das 

diferentes 

subáreas ( 

relativamente ao 

1º Período).

O aluno  não 

consegue 

desenvolver as 

competências 

essenciais de nível 

introdução numa 

matéria diferente 

da atingida no 1º 

Período ou em 

nenhuma  matérias 

das diferentes 

subáreas.

O aluno  não 

consegue 

desenvolver as 

competências 

essenciais de nível 

introdução em 

nenhuma  matérias 

das diferentes 

subáreas.

- Grelha de registo 

da observação 

direta; - Observação 

direta das 

habilidades motoras/ 

Testes Práticos; 

Questionários e 

grelha de registo da 

observação direta; 

Conhecedor/Sabedor/Culto/Informado   (A, 

B, G, I, J)                                                           

Criativo/Expressivo (A, C, D, J)                    

Critico/Analítico (A, B, C, D, G)  

Indagador/Investigador/Sistematizador/Org

anizador (A, B, C, D, F, H, I, J)                           

Respeitador da diferença (A, B, E, F, H) 

Questionador e Comunicador (A, B, D, E, 

F, G, H, I, J)                                                                                      

Auto e Heteroavaliador (Transversal às 

áreas) 

Participativo/Colaborador/Cooperante/Res

ponsavel/Autónomo (B, C, D, E, F, G, I, J)

Aptidão Física        

(10%)

Desenvolver capacidades motoras evidenciando 

aptidão muscular e aptidão aeróbia, enquadradas 

na Zona Saudável de Aptidão Física do programa 

FITescola, para a sua idade e sexo.

Realiza com 

sucesso 5 testes

Realiza com 

sucesso 4 testes

Realiza com 

sucesso 3 testes

Apenas realiza com 

sucesso 2 testes

Apenas realiza 

com sucesso 1 

testes

Bateria de testes 

Fitescola
Cuidador de si e do outro (B, E, F, H)

Conhecimentos        

(10%)

Cumpre e respeita normas, orientações prazos de 

elaboração de trabalhos estabelecidos e 

acordados, efetuando a tarefa proposta, 

evidenciando pesquiza e tratamento satisfatórios 

de informação.

Cumpre os prazos 

e as solicitações 

do professor na 

realização das 

tarefas de 

desenvolvimento 

do trabalho, entre 

90% a 100%.

Cumpre os prazos 

e as solicitações do 

professor na 

realização das 

tarefas de 

desenvolvimento 

do trabalho, entre 

70% a 89%.

Cumpre os prazos 

e as solicitações 

do professor na 

realização das 

tarefas de 

desenvolvimento 

do trabalho, entre 

50% a 69%.

Cumpre os prazos 

e as solicitações do 

professor na 

realização das 

tarefas de 

desenvolvimento 

do trabalho, entre 

20% a 49%.

Cumpre os prazos 

e as solicitações 

do professor na 

realização das 

tarefas de 

desenvolvimento 

do trabalho, em 

menos de 0% a 

19%.

Grelha de correção

Questionador e Comunicador (A, B, D, E, 

F, G, H, I, J) Auto e Heteroavaliador 

(Transversal às áreas) 

Participativo/Colaborador/Cooperante/Res

ponsável/Autónomo (B, C, D, E, F, G, I, J)

Período Avaliação no final do período

1º P Nota final = Nota de Educação Física (100%)

2º P Nota Final = E.F. (1ºP) x 0,20 + E.F. (2ºP) x 0,80

3º P Nota Final = E.F. (2ºP) x 0,30 + E.F. (3ºP) x 0,70

Descritores de Desempenho para o 2º Período

Técnicas e 

Instrumentos de 

Recolha de 

Informação/rubricas

Perfil do Aluno

Atividades Físicas        

(80%) 

    Nível de INTRODUÇÂO em três matérias. 

Uma matéria de cada uma das subáreas:

a) J.D. Coletivos

b) Ginástica 

c) Atletismo, Patinagem, Raquetas e outras

5 4 3 2 1




