
Critérios de avaliação da disciplina de Educação Física – 5.º/6.º anos
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Descritores de desempenho/ Aprendizagens específicas
Descritores/ Áreas de Competências do

Perfil do Aluno
Instrumentos de

avaliação

CONHECIMENTOS 20%

- Identificar as capacidades físicas: resistência, força, velocidade, flexibilidade,
agilidade e coordenação (geral), de acordo com as características do esforço
realizado.
- Conhecer o objetivo e identificar as principais regras nos Jogos Pré-
desportivos e nos Jogos Coletivos.
- Identificar as principais destrezas e aparelhos na Ginástica de Solo e de

aparelhos.
- Explicar as modalidades abordadas no Atletismo.
- Conhecer as regras de utilização e preservação dos materiais.
- Compreender a importância da atividade física para o desenvolvimento
físico e para a saúde no seu todo.
- Ser pontual na apresentação de trabalhos.

Conhecedor/sabedor/culto/
informado
(A, B, G, I, J)

Crítico/Analítico 
A, B, C, D, G)

Indagador/Investigador/
Sistematizador/Organizador

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

Criativo/Expressivo
A; C; D; J)

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

Questionador/Comunicador
(A, B, D, E, F, H, I, J)

Participativo/Colaborador/
Cooperante/Responsável/

Autónomo
(B, C, D, E, F, G, I, J)
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Fichas de avaliação
(orais/escritas)

Questões de aula

Participação oral

Grelhas de 
observação

Fichas de trabalho 
individuais e/ou de
grupo

Trabalhos 
colaborativos
(pares/grupo)

ATIVIDADES
FÍSICAS

65%

Competências comuns às Subáreas das Atividades Físicas:
- Relacionar-se com respeito; Cooperar com os companheiros; Aceitar o apoio
dos  outros; Empenhar-se na procura da superação  das dificuldades; Ser
persistente perante as tarefas que lhe são solicitadas.
Competências específicas por Subárea:
- Aplicar as principais regras dos Jogos Pré-desportivos e dos Jogos Desportivos
Coletivos. Ajustar as qualidades motoras e habilidades básicas à situação de
jogo e ao seu objetivo. Revelar sentido de equipa;
- Realizar as destrezas elementares na Ginástica de Solo e Aparelhos, aplicando
os critérios de correção técnica. Criar soluções estéticas e criativas;
- Aplicar as técnicas elementares e os regulamentos nas modalidades
simplificadas do Atletismo;
- Realizar sequências  de  habilidades  das  Atividades  Rítmicas  Expressivas
aplicando os critérios de expressividade considerados de acordo com os
motivos das composições.
- Experimentar e apreciar diferentes manifestações culturais e artísticas.

APTIDÃO FÍSICA 15%
- Desenvolver capacidades motoras evidenciando aptidão muscular e aptidão
aeróbia, enquadradas na Zona Saudável da Aptidão Física do programa
Fitnessgram, para a sua idade e sexo.


