CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JUSTIFICAÇÃO

A proposta de avaliação para disciplina de Educação Física tem como base o documento das aprendizagens essenciais, articulado com o perfil
dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, e os Programas Nacionais de Educação Física do 1.º ao 12.º ano de escolaridade.
No que respeita às atitudes, estas são inerentes à prestação dos alunos nas várias matérias, sendo por isso impossível dissociá-las da atividade
física que o aluno realiza em cada momento da aula.
Relativamente aos conteúdos trabalhados nas diversas matérias do programa recordamos que estes se encontram especificados em três níveis
sequenciais:
• Nível Introdução (I), onde se incluem as já referidas atitudes, as habilidades/destrezas técnicas essenciais e os conhecimentos que
representam a aptidão específica ou preparação de base (fundamentos);
• Nível Elementar (E), onde se englobam os conteúdos que integram o nível introdutório e aqueles conteúdos constituintes do domínio
(mestria) da matéria nos seus elementos principais, com carácter mais formal, relativamente à modalidade da Cultura Física a que se referem;
• Nível Avançado (A), que congrega os conteúdos que integram os níveis introdutório e elementar e as formas de participação nas atividades
típicas da matéria, correspondentes ao nível superior de execução no quadro específico da disciplina de Educação Física. A possibilidade da
existência de alguns alunos que não são capazes de realizar as destrezas estabelecidas para o Nível Introdutório poderá conduzir à criação de
um Nível anterior ao Introdutório que denominamos Nível Não Introdutório.
As aprendizagens e os conteúdos trabalhados seguem uma sequência lógica de continuidade na aprendizagem, aumentando progressivamente
de dificuldade ao longo do percurso escolar dos alunos, desde o primeiro ciclo até ao ensino secundário. Algumas matérias são iniciadas mais
precocemente e servem de cenário para a aquisição de destrezas motoras mais generalistas (Nível Introdução). À medida que a escolaridade
vai avançando as matérias vão, também elas, sendo exploradas em níveis mais evoluídos de abordagem (Níveis Elementar ou Avançado) ou,

alternativa e estrategicamente, são substituídas por outras matérias mais ajustadas e próximas do léxico de atividades desportivas que
compõem o panorama da nossa área de ensino.

As matérias a lecionar respeitam a dinâmica e evolução expressas nos quadros 1 e 2:

Já no que respeita à aptidão física, é aplicada ao longo do ano escolar uma bateria de testes que visa avaliar o estado das diferentes
capacidades físicas, nomeadamente, a resistência, a força e a flexibilidade. Os resultados obtidos pelos alunos nestes testes de avaliação da
aptidão física são quantificados e considerados na atribuição do nível conseguido, em função dos critérios estabelecidos pelo grupo disciplinar
de Educação Física. Estes critérios começam por definir, nos anos iniciais, a obtenção de resultados que caracterizem o aluno como tendo
alcançado a “zona saudável de atividade física” (ZSAF) em apenas um dos testes e terminam nos anos finais da escolaridade com a
obrigatoriedade de alcançar a ZSAF em 3 testes.

