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Critérios de Avaliação – Disciplina Educação Física- 5º ano
DOMÍNIOS/

TEMAS
PROCESSOS DE

RECOLHA DE
INFORMAÇÃO

ÁREAS DE
COMPETÊNCIAS

DO PASEO

CRITÉRIOS
TRANSVERSAIS PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS

Atividades Físicas e
Desportivas
(70%)

APTIDÃO FÍSICA
(20%)

COONHECIMENTOS
(10%)

 Trabalho de
Pesquisa

 Trabalho de
Grupo

 Desempenho
Individual do Aluno

 Situação de Jogo

 Exercício Critério

 Bateria de Testes
- FITescola

 Apreciação /
Opinião Oral

A – Linguagens e
textos

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

Conhecimento

Nível 5
- Participa em Jogos, e ajusta por iniciativa própria e as qualidades motoras em situação de
jogo e de acordo com o objetivo, realizando habilidades básicas e ações técnico-táticas
fundamentais, com oportunidade e correção de movimentos.
- Coopera com os companheiros para o alcance do objetivo dos Jogos Desportivos
Coletivos, desempenhando com oportunidade e correção as ações solicitadas pelas
situações de jogo, aplicando a ética do jogo e as suas regras.
- Compõe e realiza, da Ginástica (Solo, Aparelhos), as destrezas elementares de solo,
aparelhos e minitrampolim, em esquemas individuais e/ou de grupo, aplicando os critérios
de correção técnica e expressão.
-Realiza, no Atletismo, saltos, corridas e lançamentos, segundo padrões simplificados, e
cumprindo corretamente as exigências elementares técnicas e regulamentares.
- Participa e realiza, nos Jogos de Raquetes (Badminton/Ténis de Mesa), e ajusta por
iniciativa própria as qualidades motoras em situação de jogo e exercício critério e de acordo
com o objetivo, realizando habilidades básicas e ações técnico-táticas fundamentais, com
oportunidade e correção de movimentos.
- Desenvolve capacidades motoras evidenciando aptidão muscular e aptidão aeróbia,
enquadradas na Zona Saudável de Aptidão Física do programa Fitescola®, para a sua idade
e sexo.
- Identificar as capacidades físicas: resistência, força, velocidade, flexibilidade, agilidade e
coordenação (geral), de acordo com as características do esforço realizado.
- A marca alcançada é igual ou superior ao estabelecido para o nível de execução 5 da tabela
da modalidade
- Relaciona, de forma eficaz, todos os conhecimentos e conceitos, numa perspetiva
interdisciplinar.
- Realiza corretamente todas as tarefas.

Nível 4
- Participa em Jogos, na maioria das vezes, ajustando a iniciativa própria e as qualidades
motoras na prestação às possibilidades oferecidas pela situação de jogo e ao seu objetivo,
realizando habilidades básicas e ações técnico-táticas fundamentais, com oportunidade e
correção de movimentos.
- Coopera, na maioria das vezes, com os companheiros para o alcance do objetivo dos Jogos
Desportivos Coletivos, desempenhando, na maioria das vezes, com oportunidade e
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correção as ações solicitadas pelas situações de jogo, aplicando a ética do jogo e as suas
regras.
- Compõe e realiza, na maioria das vezes, da Ginástica (Solo, Aparelhos), as destrezas
elementares de solo, aparelhos e minitrampolim, em esquemas individuais e/ou de grupo,
aplicando, na maioria das vezes, os critérios de correção técnica e expressão.
-Realiza na maioria das vezes, do Atletismo, saltos, corridas e lançamentos, segundo
padrões simplificados, e cumprindo, na maioria das vezes, as exigências elementares
técnicas e regulamentares.
- Participa e realiza, nos Jogos de Raquetes (Badminton/Ténis de Mesa), e ajusta por
iniciativa própria as qualidades motoras em situação de jogo e exercício critério e de acordo
com o objetivo, realizando habilidades básicas e ações técnico-táticas fundamentais, com
oportunidade e correção de movimentos.
- Desenvolve capacidades motoras, na maioria das vezes, evidenciando aptidão muscular e
aptidão aeróbia, enquadradas na Zona Saudável de Aptidão Física do programa Fitescola®,
para a sua idade e sexo.
- Consegue, na maioria das vezes, identificar as capacidades físicas: resistência, força,
velocidade, flexibilidade, agilidade e coordenação (geral), de acordo com as características
do esforço realizado.
- Realiza, a maioria das vezes, com oportunidade e correção técnica, os gestos/conteúdos
solicitados.
- A marca alcançada é igual ao estabelecido para o nível de execução 4 da tabela da
modalidade
- Relaciona a maioria dos conhecimentos e conceitos, numa perspetiva interdisciplinar.
- Realiza corretamente quase todas as tarefas.

Nível 3
- Participa em Jogos, às vezes, ajustando a iniciativa própria e as qualidades motoras na
prestação às possibilidades oferecidas pela situação de jogo e ao seu objetivo, realizando
habilidades básicas e ações técnico-táticas fundamentais, com oportunidade e correção de
movimentos.
- Coopera, às vezes, com os companheiros para o alcance do objetivo dos Jogos Desportivos
Coletivos, desempenhando, às vezes, com oportunidade e correção as ações solicitadas
pelas situações de jogo, aplicando a ética do jogo e as suas regras.
- Compõe e realiza, às vezes, da Ginástica (Solo, Aparelhos), as destrezas elementares de
solo, aparelhos e minitrampolim, em esquemas individuais e/ou de grupo, aplicando, às
vezes, os critérios de correção técnica e expressão.
-Realiza, às vezes, do Atletismo, saltos, corridas e lançamentos, segundo padrões
simplificados, e cumprindo, às vezes, as exigências elementares técnicas e regulamentares.
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- Participa e realiza, Jogos de Raquetes (Badminton/Ténis de Mesa), e por vezes, ajusta por
iniciativa própria e as qualidades motoras em situação de jogo e exercício critério e de
acordo com o objetivo, realizando habilidades básicas e ações técnico-táticas fundamentais,
com oportunidade e correção de movimentos.
- Desenvolve capacidades motoras, às vezes, evidenciando aptidão muscular e aptidão
aeróbia, enquadradas na Zona Saudável de Aptidão Física do programa Fitescola®, para a
sua idade e sexo.
- Consegue, às vezes, identificar as capacidades físicas: resistência, força, velocidade,
flexibilidade, agilidade e coordenação (geral), de acordo com as características do esforço
realizado.
- A marca alcançada é igual ao estabelecido para o nível de execução 3 da tabela da
modalidade
- Relaciona alguns conhecimentos e conceitos, numa perspetiva interdisciplinar.
- Realiza, por vezes, as tarefas corretamente.

Nível 2
- Participa em Jogos, mas raramente consegue, ajustar por a iniciativa própria e as
qualidades motoras na prestação às possibilidades oferecidas pela situação de jogo e ao seu
objetivo, realizando habilidades básicas e ações técnico-táticas fundamentais, com
oportunidade e correção de movimentos.
- Coopera, raramente, com os companheiros para o alcance do objetivo dos Jogos
Desportivos Coletivos, desempenhando, raramente, com oportunidade e correção as ações
solicitadas pelas situações de jogo, aplicando a ética do jogo e as suas regras.
- Compõe e realiza, com muita dificuldade, da Ginástica (Solo, Aparelhos), as destrezas
elementares de solo, aparelhos e minitrampolim, em esquemas individuais e/ou de grupo,
não conseguindo aplicar, os critérios de correção técnica e expressão.
-Realiza raramente, do Atletismo, saltos, corridas e lançamentos, segundo padrões
simplificados, não cumprindo, as exigências elementares técnicas e regulamentares.
- Participa e realiza, Jogos de Raquetes (Badminton/Ténis de Mesa), mas raramente, ajusta
por iniciativa própria as qualidades motoras em situação de jogo e exercício critério e de
acordo com o objetivo, realizando com muitas dificuldades, habilidades básicas e ações
técnico-táticas fundamentais, com oportunidade e correção de movimentos.
- Desenvolve capacidades motoras raramente, não conseguindo evidenciar aptidão
muscular e aptidão aeróbia, enquadradas na Zona Saudável de Aptidão Física do programa
Fitescola®, para a sua idade e sexo.
- Raramente consegue, identificar as capacidades físicas: resistência, força, velocidade,
flexibilidade, agilidade e coordenação (geral), de acordo com as características do esforço
realizado.
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- A marca alcançada é igual ao estabelecido para o nível de execução 2 da tabela da
modalidade
- Apresenta dificuldades em relacionar os conhecimentos e conceitos.
- Raramente realiza corretamente as tarefas.

Nível 1
- Não participa em Jogos, e não ajusta por a iniciativa própria e as qualidades motoras na
prestação às possibilidades oferecidas pela situação de jogo e ao seu objetivo, não realiza
as habilidades básicas e ações técnico-táticas fundamentais, com oportunidade e correção
de movimentos.
- Não coopera, com os companheiros para o alcance do objetivo dos Jogos Desportivos
Coletivos, nunca desempenha com oportunidade e correção as ações solicitadas pelas
situações de jogo, não aplica a ética do jogo e as suas regras.
- Não compõe e realiza, da Ginástica (Solo, Aparelhos), as destrezas elementares de solo,
aparelhos e minitrampolim, em esquemas individuais e/ou de grupo, não aplica os critérios
de correção técnica e expressão.
-Não realiza, do Atletismo, saltos, corridas e lançamentos, segundo padrões simplificados,
e não cumpre, as exigências elementares técnicas e regulamentares.
- Não participa e não realiza, Jogos de Raquetes (Badminton/Ténis de Mesa), nunca, ajusta
por iniciativa própria as qualidades motoras em situação de jogo e exercício critério e de
acordo com o objetivo, não conseguindo realizar, habilidades básicas e ações técnico-táticas
fundamentais, com oportunidade e correção de movimentos.
- Não desenvolve capacidades motoras, não evidencia aptidão muscular e aptidão aeróbia,
enquadradas na Zona Saudável de Aptidão Física do programa Fitescola®, para a sua idade
e sexo.
- Não consegue, identificar as capacidades físicas: resistência, força, velocidade,
flexibilidade, agilidade e coordenação (geral), de acordo com as características do esforço
realizado.
- A marca alcançada é igual ao estabelecido para o nível de execução 1 da tabela da
modalidade
- Não consegue relacionar os conhecimentos e conceitos das diferentes disciplinas.
- Não realiza as tarefas corretamente.

A – Linguagens e
textos

B – Informação e
comunicação

Comunicação

Nível 5
- Comunica de forma correta e fundamentada o conhecimento, aplicando os conceitos
específicos.
- Mobiliza plenamente o discurso (oral e escrito) argumentativo.
- Pesquisa, seleciona, organiza e analisa, com elevado sentido crítico, informação em fontes
diversas.
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D – Pensamento
crítico e
pensamento
criativo

E –
Relacionamento
interpessoal

- Utiliza linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes de comunicação
proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e divulgação do
conhecimento.
- Interage com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade.

Nível 4
- Comunica frequentemente de forma correta e fundamentada o conhecimento, aplicando
os conceitos específicos.
- Mobiliza o discurso (oral e escrito) argumentativo.
- Pesquisa, seleciona, organiza e analisa, com sentido crítico, informação em fontes diversas.
- Utiliza com alguma facilidade linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes
de comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e
divulgação do conhecimento.
- Interage, na generalidade, com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade.

Nível 3
- Comunica, na maioria das vezes, de forma correta e fundamentada o conhecimento,
aplicando alguns conceitos específicos.
- Nem sempre consegue mobilizar o discurso (oral e escrito) argumentativo.
- Pesquisa, seleciona e organiza, com pouco sentido crítico, informação em fontes diversas.
- Utiliza, pontualmente, linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes de
comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e divulgação
do conhecimento.
- Interage, algumas vezes, com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade.

Nível 2
- Revela muitas dificuldades a comunicar o conhecimento e os conceitos específicos.
- Apresenta um discurso argumentativo (oral e escrito) ambíguo e confuso.
- Pontualmente, realiza uma pesquisa simples e orientada, recorrendo apenas a uma fonte
de informação.
- Utiliza, com muitas dificuldades, linguagens e suportes diversos (nomeadamente os
suportes de comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão
e divulgação do conhecimento.
- Raramente interage com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade.

Nível 1
- Comunica de forma incorreta o conhecimento, desconhecendo os conceitos específicos.
- Não consegue mobiliza o discurso (oral e escrito) argumentativo.
- Não executa tarefas de síntese.
- Não é capaz de pesquisar, selecionar, organizar e analisar informação.
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- Raramente utiliza linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes de
comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e divulgação
do conhecimento.
- Não interage com os outros no respeito pela diferença.

C – Raciocínio e
resolução de
problemas

D – Pensamento
crítico e
pensamento
criativo

E –
Relacionamento
interpessoal

F –
Desenvolvimento
pessoal e
autonomia

Participação

Nível 5
- Não desiste, mesmo após várias tentativas falhadas, de atingir os objetivos pretendidos,
mantendo sempre o interesse na atividade e evidencia progressão/regularidade
relativamente ao registo realizado na avaliação diagnóstica
- Partilha, de forma clara, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus
pares.
- Manifesta sempre espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e construtiva,
quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar.

Nível 4
- Não desiste, mesmo após tentativas falhadas, de atingir os objetivos pretendidos,
mantendo sempre o interesse na atividade e evidencia progressão/regularidade
relativamente ao registo realizado na avaliação diagnóstica
- Participa quase sempre nas tarefas com empenho e persistência.
- Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares.
- Manifesta, com frequência, espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e
construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar.

Nível 3
- Desiste, após várias tentativas falhadas, de atingir os objetivos pretendidos, mas mantém
o interesse na atividade e não apresenta progressão relativamente ao registo realizado na
avaliação diagnóstica.
- Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares.
- Manifesta, por vezes, espírito de iniciativa, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos
de âmbito escolar.

Nível 2
- Desiste, após uma ou duas tentativas falhadas, de atingir os objetivos pretendidos, e não
mantém o interesse na atividade e não apresenta progressão relativamente ao registo
realizado na avaliação diagnóstica.
- Participa em algumas das tarefas, revelando pouco empenho e persistência.
- Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os seus pares.
- Manifesta pouco espírito de iniciativa e pouca participação. quer nas tarefas das aulas,
quer nos projetos de âmbito escolar.
- Negoceia, ocasionalmente, soluções e respeita, por vezes, opiniões diferentes.

Nível 1
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- Desiste, à primeira tentativa falhada, de atingir os objetivos pretendidos, não revela
qualquer interesse na atividade e apresenta um resultado inferior ao apresentado na
avaliação diagnóstica sem existir motivo que o justifique.
- Não participa nas tarefas, revelando falta de empenho e de persistência.
- Não partilha ideias/estratégias nem coopera com os professores e os seus pares.
- Não manifesta espírito de iniciativa nem participa.

E –
Relacionamento
interpessoal

F –
Desenvolvimento
pessoal e
autonomia

G – Bem-estar,
saúde e ambiente

Responsabilidade

Nível 5
- Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor.
- Cumpre sempre os seus deveres do aluno (designadamente, a pontualidade, a assiduidade
e as regras de conduta da sala de aula).
- Conhece e aplica cuidados de higiene, bem como as regras de segurança pessoal e dos
companheiros, e de preservação dos recursos materiais
- Age eticamente, respeitando os outros.
- Realiza quase sempre atividades de auto e heteroavaliação.

Nível 4
- Cumpre frequentemente os prazos e as instruções dadas pelo professor.
- Cumpre, com falhas pontuais, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de
conduta da sala de aula.
- Conhece e aplica, frequentemente, os cuidados de higiene, bem como as regras de
segurança pessoal e dos companheiros, e de preservação dos recursos materiais
- Age eticamente, respeitando os outros.
- Realiza quase sempre atividades de auto e heteroavaliação.

Nível 3
- Cumpre, na maioria das vezes, os prazos e as instruções dadas pelo professor.
- Cumpre, com algumas falhas, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de
conduta da sala de aula.
- Conhece e aplica, na maioria das vezes, os cuidados de higiene, bem como as regras de
segurança pessoal e dos companheiros, e de preservação dos recursos materiais
- Nem sempre age eticamente.
- Realiza, na maioria das vezes, atividades de auto e heteroavaliação.

Nível 2
- Raramente cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor.
- Revela dificuldades no cumprimento de deveres como a pontualidade, a assiduidade e as
regras de conduta da sala de aula.
- Conhece, mas raramente aplica cuidados de higiene, bem como as regras de segurança
pessoal e dos companheiros, e de preservação dos recursos materiais
- Age, por vezes, eticamente.
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- Realiza, por vezes, atividades de auto e heteroavaliação.
Nível 1

- Não cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor.
- Não cumpre deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta da sala
de aula.
- Conhece e mas não cumpre os com os cuidados de higiene, bem como as regras de
segurança pessoal e dos companheiros, e de preservação dos recursos materiais
- Quase nunca age eticamente.
- Não realiza atividades de auto e heteroavaliação.


