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CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO (ENSINO BÁSICO) 
2022/2023 

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES EDUCAÇÃO FÍSICA - AT. MÉDICO 2º CICLO 

Domínios 
Aprendizagens Essenciais 

 
 

Conhecimentos, Capacidades e Atitudes 

 
PASEO 
(AC e Descritores) 
 
 P

o
n

d
er

aç
ão

 

 
Instrumentos

/ 
Tarefas 

 
 
Critérios 

Descritores ou níveis de Desempenho / Standards 

 
A 

Insuficiente 

 
B 

Suficiente 

 
C 

Bom 

 
D 

Muito Bom 

Á
re

a 
d

a 
A

p
ti

d
ão

 F
ís

ic
a 

 
 
Resistência  
Identificar percursos de habilidades e 
ações motoras globais de longa 
duração. 
 
 
 
 
 
Força 
Identificar ações motoras de contração 
muscular localizada. 
 
 
 
 
 
Velocidade. 
Identificar ações motoras que implicam 
velocidade. 

Participativo/ 

colaborador/Cooperante/ 

Responsável/ Autónomo (B, 

C, D, E, F, G, I, J) 

 

 

Respeitador da diferença 

(E, F, H, J)  

 

 

 

Cuidador de si e do outro 

(E, F, G, J) 

 

 

Autoavaliador/Heteroavalia
dor (D, F). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25% 

 
 
Registo do 
desempenho na 
aula. 
 
 
 
Relatórios de aulas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observação direta 
e contínua. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Resistência 

Identifica 
percursos de 
habilidades muita 
dificuldade. 

Identifica 
percursos de 
habilidades. 

Identifica 
percursos de 
habilidades 
com facilidade. 

Identifica 
percursos de 
habilidades com 
muita facilidade. 

 
 
 

Força 

Identifica ações 
motoras de 
contração 
muscular 
localizada com 
muita dificuldade. 

Identifica 
ações motoras 
de contração 
muscular 
localizada. 

Identifica 
ações motoras 
de contração 
muscular 
localizada com 
facilidade. 

Identifica ações 
motoras de 
contração 
muscular 
localizada com 
muita facilidade. 

 
 

Velocidade 

 Identifica ações 
motoras de 
velocidade com 
muita dificuldade. 

Identifica 
ações motoras 
de velocidade 

  Identifica 
ações motoras 
de velocidade 
com facilidade. 

Identifica ações 
motoras de 
velocidade com 
muita facilidade. 
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Flexibilidade 
 
Identificar ações motoras com grande 
amplitude e elasticidade muscular 
 
 
 
 
 
 
Destreza Geral 
Identificar movimentos e deslocação no 
espaço, com alternância de ritmos e 
velocidades. 

 
 
 
 
 
Ficha de registo 
ocorrências. 
 
 
 
 
 
 
Registo - auto e 
heteroavaliação 

 
 
 
 
Flexibilidade 

Identifica ações 
motoras de 
mobilidade 
articular e 
elasticidade 
muscular com 
muita dificuldade. 

Identifica 
ações motoras 
de mobilidade 
articular e 
elasticidade 
muscular. 

Identifica 
ações motoras 
de mobilidade 
articular e 
elasticidade 
muscular com 
facilidade. 

Identifica ações 
motoras de 
mobilidade 
articular e 
elasticidade 
muscular com 
muita facilidade. 

Destreza 
Geral 

Identifica 
movimentos e 
deslocação no 
espaço com 
dificuldade. 
 
 

Identifica 
movimentos e 
deslocação no 
espaço. 

Identifica 
movimentos e 
deslocação no 
espaço com 
facilidade 

Identifica 
movimentos e 
deslocação no 
espaço com muita 
facilidade. 

Á
re

a 
d

as
 A

ti
vi

d
ad

es
 F

ís
ic

as
 

Jogos /Jogos desportivos coletivos 
Conhecer o objetivo do jogo, a ética e 
as principais regras. 
 
 
 
 
Ginástica 
Identificar habilidades, saltos e 
equilíbrios nas sequências. 
 
 
 
 
Atletismo 
Identificar saltos, corridas e 
lançamentos. 

 
 

 

Conhecedor/ sabedor/ 

culto/ informado (A, B, G, I, 

J) 

 

 

Indagador/ 

Investigador/Sistematizado

r/ Organizador (A, B, C, D, 

F, H, I, J) 

 

 

Respeitador da diferença 

(E, F, H, J) 

 
 
Cuidador de si e do outro 
(E, F, G, J 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Registo do 
desempenho na 
aula. 
 
 
 
 
Relatórios de aulas 
 
 
 
 
 
 
Observação direta 
e contínua. 
 
 
 
 
Ficha de registo 

 
Jogos/jogos 
desportivos 
coletivos 

Conhece o 
objetivo do jogo, 
a ética e as regras 
com muita 
dificuldade. 

Conhece o 
objetivo do 
jogo, a ética e 
as regras. 

 Conhece o 
objetivo do 
jogo, a ética e 
as regras com 
facilidade. 

Conhece o 
objetivo do jogo, 
a ética e as regras 
com muita 
facilidade. 

Ginástica 

Identifica 
habilidades, saltos 
e equilíbrios nas 
sequências 
com muita 
dificuldade. 

Identifica 
habilidades, 
saltos e 
equilíbrios nas 
sequências. 
. 

Identifica 
habilidades, 
saltos e 
equilíbrios nas 
sequências 
com facilidade. 
 

Identifica 
habilidades, 
saltos e 
equilíbrios nas 
sequências 
com muita 
facilidade. 

Atletismo 

Identifica saltos, 
corridas e 
lançamentos com 
muita dificuldade. 

Identifica 
saltos, corridas 
e lançamentos. 

Identifica 
saltos, corridas 
e lançamentos 
com facilidade. 

Identifica saltos, 
corridas e 
lançamentos com 
muita facilidade. 

Patinagem 
Conhece e 
identifica as 

. Conhece e 
identifica as 

Conhece e 
identifica as 

Conhece e 
identifica as 
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Patinagem 
Conhecer e identificar as regras de 
segurança e as habilidades. 

25% ocorrências. 
 
 
Registo - auto e 
heteroavaliação 
 
 

regras de 
segurança e as 
habilidades com 
muita dificuldade. 

regras de 
segurança e as 
habilidades  

regras de 
segurança e as 
habilidades 
com facilidade. 

regras de 
segurança e as 
habilidades com 
muita facilidade. 

 

 
Atividades Rítmicas Expressivas 
Identificar habilidades motoras de 
acordo com os motivos das 
composições musicais. 

 
 
Natação 
Identificar as diferentes técnicas da 
natação. 
 
 
 
 
Jogos de Raquete 
Conhecer o objetivo do jogo e as 
principais regras. 

 

 

 

 

Participativo/ colaborador/ 

Cooperante/ Responsável/ 

Autónomo (B, C, D, E, F, G, 

I, J) 

 

 

 

Autoavaliador/Heteroavalia
dor (D, F). 

  
 
 
 

 
Atividades 
rítmicas 
expressivas 

Identifica 
habilidades 
motoras de 
acordo com as 
composições 
musicais com 
muita dificuldade. 

Identifica 
habilidades 
motoras de 
acordo com as 
composições 
musicais. 

Identifica 
habilidades 
motoras de 
acordo com as 
composições 
musicais com 
facilidade. 
 

Identifica 
habilidades 
motoras de 
acordo com as 
composições 
musicais com 
muita facilidade. 

Natação 

Identifica as 
técnicas da 
natação com 
muita dificuldade. 

 Identifica as 
técnicas da 
natação.  

Identifica as 
técnicas da 
natação com 
facilidade. 

Identifica as 
técnicas da 
natação com 
muita facilidade. 

Jogos de 
Raquete 

 
 Conhece o 
objetivo do jogo e 
as regras com 
muita dificuldade. 

 
Conhece o 
objetivo do 
jogo e as 
regras. 

 
Conhece o 
objetivo do 
jogo e as 
regras com 
facilidade. 

 
Conhece o 
objetivo do jogo e 
as regras com 
muita facilidade. 

Á
re

a 
d

o
s 

C
o

n
h

ec
im

e
n

to
s 

 
Jogos /Jogos desportivos coletivos 
 
Conhecer o objetivo do jogo e as 
principais regras. 

 
 
 
Capacidades físicas 
 
Identificar as capacidades físicas. 

Conhecedor/ sabedor/ 

culto/ informado (A, B, G, I, 

J) 

Indagador/ 

Investigador/Sistematizado

r/ Organizador (A, B, C, D, 

F, H, I, J) 

Respeitador da diferença 

(E, F, H, J) 

Cuidador de si e do outro 

(E, F, G, J) 

Participativo/ colaborador/ 

Cooperante/ Responsável/ 

Autónomo (B, C, D, E, F, G, 

 
 
 
 
 
 
 
 
50% 

Registo do 
desempenho na 
aula. 
 
 
Relatórios de aulas 
 
Observação direta 
e contínua. 
 
 
Trabalho Escrito 
/Questionário 
Direto 
 
 

Jogos/jogos 
desportivos 
coletivos 

Conhece o 
objetivo do jogo e 
as principais 
regras com muita 
dificuldade. 

Conhece o 
objetivo do 
jogo e as 
principais 
regras. 

Conhece o 
objetivo do 
jogo, a ética e 
as principais 
regras com 
facilidade. 

 
Conhece o 
objetivo do jogo e 
as principais 
regras com muita 
facilidade. 
 

Capacidades 
físicas 

 
 
Identifica as 
capacidades 
físicas com muita 
dificuldade. 

 
 
Identifica as 
capacidades 
físicas. 

 
 
Identifica as 
capacidades 
físicas com 
facilidade. 

 
 
Identifica as 
capacidades 
físicas com muita 
facilidade. 
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I, J) 

Autoavaliador/Heteroavalia
dor (D, F). 

Ficha de registo 
ocorrências. 
 
 
Registo - auto e 
heteroavaliação  

Informação Complementar Desempenho na aula engloba ainda os parâmetros referentes à Assiduidade, Pontualidade, Respeito Cívico, Cooperação e Participação. 
 

 


