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DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 

  

Secção de Educação Física e Desporto 
 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  
7º, 8º e 9º anos de Escolaridade 

 

 - Conhecimentos teóricos 10% 

 - Desempenho motor 70% 

 - Atitudes 20% 

      - Envolvimento / participação 10% 

      - Comportamento desportivo 5% 

      - Disciplina individual 5% 

 
TOTAL 

 
100% 

 
 
 

Correspondência de Níveis 
 

O%  ⇒⇒⇒⇒ 20% NÍVEL 1 
21% ⇒⇒⇒⇒ 49% NÍVEL 2 
50% ⇒⇒⇒⇒ 75% NÍVEL 3 
76% ⇒⇒⇒⇒ 90% NÍVEL 4 
91% ⇒⇒⇒⇒ 100% NÍVEL 5 
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A avaliação do aluno no final de cada unidade didáctica/período compreende 4 
componentes: 
 

- Conhecimentos teóricos 
A nota é o resultado da avaliação dos conhecimentos sobre o objectivo de cada 
modalidade desportiva, da função e do modo de execução das acções técnicas e/ou 
tácticas fundamentais, do regulamento e das regras de segurança, sobre os processos 
de desenvolvimento e manutenção da condição física e sobre os aspectos relativos à 
interpretação e participação nas estruturas e fenómenos sociais extra-escolares no 
seio dos quais se realizam as actividades físicas. 
 

- Desempenho motor 
A nota é o resultado da avaliação das acções técnicas e/ou tácticas, de cada 
modalidade desportiva, realizadas pelos alunos em situação de exercício e/ou jogo. 
 

- Atitudes A 
A nota é o resultado da avaliação do envolvimento/participação nas actividades 
(empenho; dedicação; interesse; etc.). 
 

- Atitudes B 
A nota é o resultado da avaliação do comportamento desportivo (cordialidade e 
respeito pelos seus companheiros e adversários; cooperação em situação de 
prática/jogo; respeito pelas decisões da arbitragem; etc.) e da avaliação da disciplina 
individual (atitude/postura; pontualidade; assiduidade; banho; equipamento limpo; etc.) 
 

A nota de cada unidade didáctica/período é obtida através da média ponderada das 
notas de cada uma das modalidades leccionadas, tendo em conta o número de horas de 
aulas dadas a cada uma delas. 
A nota dos conhecimentos teóricos, do desempenho motor, das atitudes A e das 
atitudes B em cada modalidade é determinada em função dos objectivos definidos. 
Cada uma das notas é expressa quantitativamente na escala de 0 a 100 pontos, 
conversíveis para a escala de 1 a 5. 
Além da nota, toda a avaliação tem uma expressão qualitativa que poderá ser 
concretizada nas informações ao Director de turma e/ou ao Aluno. 
 
A avaliação do aluno ao longo do ano lectivo é (sempre) contínua. 


