
 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO 

2.º e 3.º Ciclos, PCA e PIEF 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

Para a obtenção de uma classificação positiva em EF, é indispensável obter classificação 

positiva em cada um dos três domínios (Atividades Físicas, Aptidão física e Conhecimentos). 

Considerando que são as atividades físicas o domínio essencial da disciplina, a classificação 

obtida pelos alunos será sempre a classificação do domínio Atividades Físicas (desde que se 

verifique a premissa explicitada no parágrafo anterior). 

 

ATIVIDADES FÍSICAS  

Avaliação por níveis de competência (NI - não atinge nível 

introdução; I - introdução; E - elementar; A – avançado), 

utilizando fichas de caracterização das matérias e grelhas 

de observação. 

 

 

 

APTIDÃO FÍSICA 

Avaliação através da aplicação de uma bateria de testes 

físicos. 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS 

Avaliação através de teste de avaliação ou trabalho 

individual/grupo por período. 

 

 

A classificação é atribuída em 

função dos níveis de 

competência atingidos pelos 

alunos, respeitando as regras 

de seleção definidas e a partir 

da referência para o sucesso 

estabelecida (ver 

considerações finais). 

 

Apto/Não apto 

5.º ao 8.º anos: Apto – ZSAF* 

nos testes de aptidão aeróbia 

e abdominais. 

9.º ano: Apto - ZSAF nos 

testes de aptidão aeróbia, 

abdominais e + 1 teste. 

 

Revela/Não revela 

(classificação positiva/classificação 

negativa) 

 

* – Zona saudável de aptidão física 

 

Nos cursos PCA e PIEF o professor poderá adequar os critérios em função das características 

dos alunos. 

No domínio Atividades Físicas são sempre considerados os momentos de avaliação mais 

recentes. 

No domínio Aptidão Física são considerados os resultados mais recentes da aplicação da 

bateria. 

No domínio Conhecimentos a classificação final por período é o resultado da média 

aritmética de todos os elementos de avaliação até esse momento.  



 

 

Para efeitos de classificação dos alunos no Domínio Atividades Físicas, são utilizadas as 

seguintes regras de seleção:  

 5.º Ano – três matérias de três subdomínios diferentes; 

 6.º Ano – uma matéria do subdomínio Jogos ou JDC, uma matéria do subdomínio 

GIN, duas matérias dos restantes subdomínios cada uma de um subdomínios 

diferente; 

 7.º Ano – uma matéria do subdomínio JDC, uma matéria do subdomínio GIN, três 

matérias dos restantes subdomínios cada uma de um subdomínio diferente; 

 8.º Ano – uma matéria do subdomínio JDC, uma matéria do subdomínio GIN, quatro 

matérias dos restantes subdomínios cada uma de um subdomínio diferente; 

 9.º Ano – duas matéria do subdomínio JDC, uma matéria do subdomínio GIN, uma 

matéria do subdomínio Dança, duas matérias dos restantes subdomínios cada uma 

de um subdomínio diferente; 

(Subdomínios: Jogos Desportivos Coletivos; Ginástica; Atletismo; Dança; Raquetes; 

Patinagem; Outras.) 

 

Classificação 5.º Ano 6.º Ano 7.º Ano 8.º Ano 9.º Ano 

1 -3 Níveis -3 Níveis -3 Níveis -3 Níveis -3 Níveis 

2 -1 Nível -1 Nível -1 Nível -1 Nível -1 Nível 

3 
3 Níveis 

Introdução 

4 Níveis 

Introdução 

5 Níveis 

Introdução 

6 Níveis 

Introdução 

5 Níveis 

Introdução e 

1 Nível 

Elementar 

4 +2 Níveis +2 Níveis +2 Níveis +2 Níveis +2 Níveis 

5 +3 Níveis +3 Níveis +3 Níveis +3 Níveis +3 Níveis 

 

Nota: As indicações de +/- Níveis nas classificações superiores ou inferiores ao “3” são 

sempre relativas à referência para o sucesso estabelecida na classificação de “3”. No caso 

das classificações superiores à positiva, estes + 2/3/4 Níveis podem ser obtidos de duas 

formas: nas matérias já selecionadas (por exemplo ter um nível E é ter mais um nível do 

que ter um nível I) ou na avaliação de matérias “novas” (que ainda não tenham sido 

selecionadas). 

 

 


