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EDUCAÇÃO VISUAL: 6.º ano 

 Competência/ 

Domínio 

Aprendizagens Essenciais 

Conhecimentos, capacidades e atitudes 
Operacionalização dos descritores de desempenho 

Instrumentos de 

avaliação (%) 

Descritores** do PA à saída da 

escolaridade obrigatória 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S 

 

 

1.Apropriação e Reflexão;  

 

 

2.Interpretação e Comunicação;  

 

 

3.Experimentação e Criação. 

  

 

•Identificar diferentes manifestações culturais do 

património local e global, utilizando um vocabulário 

especifico e adequado.  

•Compreender os princípios da linguagem das artes 

visuais integrada em diferentes contextos culturais 

(estilos e movimentos artísticos, épocas e geografias).  

•Reconhecer a tipologia e a função do objeto de arte, 

design, arquitetura e artesanato de acordo com os 

contextos históricos, geográficos e culturais.   

•Desenvolver individualmente e em grupo projetos de 

trabalho, recorrendo a cruzamentos disciplinares. 

•Reconhecer o quotidiano como um potencial criativo 

para a construção de ideias, mobilizando as varias 

etapas do processo artístico (pesquisa, investigação, 

experimentação e reflexão).  

•Recorrer a vários processos de registo de ideias (ex.: 

diários gráficos), de planeamento (ex.: projeto, 

portefólio) de trabalho individual, em grupo e em rede.  

•Justificar a intencionalidade dos seus trabalhos, 

conjugando a organização dos elementos visuais com 

ideias e temáticas, inventadas ou sugeridas.  

•Utilizar diferentes materiais e suportes para realização 

dos seus trabalhos.  

•Inventar soluções para a resolução de problemas no 

processo de produção artística.  

•Manifestar capacidades expressivas e criativas nas suas 

produções, evidenciando os conhecimentos e técnicas 

adquiridos.   

Promover estratégias que envolvam:  

- reconhece manifestações artísticas em diferentes 

contextos culturais e em diferentes épocas; 

- compreende os elementos da linguagem plástica que 

caracterizam determinados movimentos artísticos; 

- compreende a importância do património cultural e 

artístico nacional e de outras culturas, como valores 

indispensáveis para uma maior capacidade de participação 

e intervenção nas dinâmicas sociais e culturais;  

- indaga a(s) realidade(s) que observa(m) numa atitude 

crítica.  

- verbaliza experiências de uma forma organizada, 

dinâmica e apelativa, utilizando um vocabulário adequado;  

- participa individual ou de grupo em atividades artísticas 

(exposições, entre outras iniciativas).  

- participa com propostas de projetos a realizar e de 

temáticas a investigar;  

- participa em projetos de trabalho multidisciplinares. 

- utiliza de vários processos de registo de ideias, de 

planeamento e de trabalho; 

- experimenta de técnicas e materiais, ajustando-os à 

intenção expressiva das suas representações;  

  

- cria o seu portefólio, com vista à autoavaliação. 

- identifica os “marcos” de desenvolvimento das 

aprendizagens, ao nível: dos conhecimentos adquiridos, 

das técnicas e dos materiais; das capacidades expressivas.  

 

Conhecimentos (60%)#:  

1; 2; 3; 6; 8; 11; 

- Todos os produtos 

técnicos (bi e 

tridimensionais) e 

trabalhos arquivados, 

realizados pelos alunos, 

ao longo do processo de 

aprendizagem; 

- Fichas de Avaliação; 

- Fichas de auto e 

heteroavaliação; 

# A classificação dos 

trabalhos abrange todo o 

processo e não apenas o 

produto final. 

 

1.Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado 

 (A, B, G, I, J)  

 

2.Criativo (A, C, D, J) 

 

3.Crítico/Analítico  

(A, B, C, D, G) 

 

4.Indagador/ Investigador (C, D, 

F, H, I)  

 

 

7.Questionador  

(A, F, G, I, J)  

 

8.Comunicador  

(A, B, D, E, H)  

 

9.Autoavaliador (transversal às 

áreas) 

 

 

. 

A
TI

TU
D

ES
 E

 V
A

LO
R

ES
 

-Assiduidade/pontualidade; 

-Traz o material 

Realiza as tarefas propostas;  

-Cumpre tarefas e prazos; 

-Revela autonomia na realização das 

atividades, cumprindo com as normas de 

higiene e segurança no trabalho; 

-Respeita a opinião dos outros, 

relacionando-se sem conflitos;  

-Intervém de forma adequada e 

oportuna. 

•Identificar diferentes manifestações culturais do 

património local e global, utilizando um vocabulário 

especifico e adequado.  

•Desenvolver individualmente e em grupo projetos de 

trabalho, recorrendo a cruzamentos disciplinares. 

•Utilizar diferentes materiais e suportes para realização 

dos seus trabalhos 

•Recorrer a vários processos de registo de ideias (ex.: 

diários gráficos), de planeamento (ex.: projeto, 

portefólio) de trabalho individual, em grupo e em rede.  

- organiza espaços e os materiais, de acordo com as regras 

construídas em grupo e/ou pelo professor.  

-partilha de ideias, numa atitude de encontrar soluções e 

compreender o ponto de vista dos outros; 

- valoriza os saberes do outro, compreendendo as suas 

intenções e ajudando-o a expressar as suas ideias. 

Atitudes (40%):  

 

3; 4;5; 7; 9;10;11; 12; 

-Participação do aluno 

nas atividades propostas 

na aula e na escola; 

 

 

5.Respeitador da diferenca̧/ do 

outro (A,B,E,F,H) 

6.Sistematizador/ organizador (A, 

B, C, I, J)  

10.Participativo/ colaborador (B, 

C, D, E, F)  

11.Responsável/autónomo (C, D, 

E, F, G, I, J)  

12.Cuidador de si e do outro (B, 

E, F, G)  
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EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA – 5.º Ano 

 Competência/ 

Domínio 

Aprendizagens essenciais 

Conhecimentos, capacidades e atitudes 
Operacionalização dos descritores de desempenho 

Instrumentos 

de avaliação (%) 

Descritores do PA à saída da 

escolaridade obrigatória 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S 
 

1.Processos 

Tecnológicos 

2.Recursos e 

utilização 

tecnológica 

3.Tecnologia e 

sociedade 

 

•Distingue as fases de realização de um projeto: identificação, pesquisa, 

realização e avaliação.  

•Identifica requisitos técnicos, condicionalismos e recursos para a 

concretização de projetos.  

•Comunica, através do desenho, formas de representação gráfica das 

ideias e soluções, utilizando: esquemas, codificações e simbologias, 

assim como meios digitais com ferramentas de modelação e 

representação.  

•Diferencia modos de produção (artesanal, industrial), analisando os 

fatores de desenvolvimento tecnológico.  

•Compreende a importância dos objetos técnicos face às necessidades 

humanas.  

•Produz artefactos, objetos e sistemas técnicos, adequando os meios 

materiais e técnicos à ideia ou intenção expressa.  

•Aprecia as qualidades dos materiais (físicas, mecânicas e tecnológicas), 

através do exercício sistemático dos diferentes sentidos, estabelecendo 

relações com a utilização de técnicas específicas de materiais. 

•Seleciona materiais de acordo com as suas características físicas e 

mecânicas.  

•Investiga, através de experiências simples, algumas características de 

materiais comuns (dureza, flexibilidade, resistência, elasticidade, 

plasticidade).  

•Cria soluções tecnológicas através da reutilização ou reciclagem de 

materiais, tendo em atenção a sustentabilidade ambiental.  

•Utiliza as principais técnicas de transformação dos materiais usados 

identificando os utensílios e as ferramentas na realização de projetos.  

•Identifica fontes de energia e os seus processos de transformação 

(elétrico, térmico, mecânico e sonoro), relacionando-as com soluções 

tecnológicas aplicáveis aos projetos.  

•Reconhece o potencial tecnológico dos recursos do meio ambiente, 

explicitando as suas funções, vantagens e impactos (positivos ou 

negativos) pessoais, sociais e ambientais.  

•Compreende a evolução dos artefactos, objetos e equipamentos, 

estabelecendo relações entre o presente e o passado, tendo em conta 

contextos sociais e naturais que possam influenciar a sua criação, ou 

reformulação.  

•Analisa situações concretas como consumidor prudente e defensor do 

património cultural e natural da sua localidade e região, manifestando 

preocupações com a conservação da natureza e respeito pelo ambiente. 

O processo é eixo estruturante da educação em tecnologia e, ao mesmo tempo, 

organizador metodológico do processo didático que lhe está 

subjacente: identifica fontes; localiza e processa informação; desenha objetos e 

construções (realizar esboços e croquis, esquemas gráficos, etc.); realiza mostras 

audiovisuais, recolhas de objetos e imagens, visitas de estudo; utiliza ferramentas 

digitais. 

 

As aprendizagens essenciais, ao mobilizarem saberes e saber-fazer, exigem a 

criação de situações que permitam o princípio da mobilização. É fundamental o 

saber em ação promovido através de trabalho prático, com concretização de 

produtos: desenvolve montagens experimentais ou maquetas; realiza 

textos/legendas relativos a funções especificas; redige memória descritiva; utiliza 

tecnologias de informação e comunicação.  

 

Compreensão da realidade, em particular da realidade técnica que rodeia o 

aprendente: analisa criticamente a vida comunitária e social; identifica 

profissões, setores de atividade e áreas tecnológicas; desenvolve propostas 

tecnológicas, centradas em tópicos relevantes para o contexto educativo. 

Conhecimentos 

(60%)#:  

1; 2; 3; 6; 8; 11; 

- Todos os 

produtos 

técnicos (bi e 

tridimensionais) 

e trabalhos 

arquivados, 

realizados pelos 

alunos, ao 

longo do 

processo de 

aprendizagem; 

- Fichas de 

Avaliação; 

- Fichas de auto 

e 

heteroavaliação

; 

# A classificação 

dos trabalhos 

abrange todo o 

processo e não 

apenas o 

produto final. 

Indagador/ Investigador (C, 
D, F, H, I)  
Questionador (A, F, G, I, J)  
Comunicador (A, B, D, E, H)  

Criativo 
(A, C, D, I, J)  
Crítico/Analítico (A, B, C, D, 
G)  
Sistematizador/ organizador 
(A, B, C, I, J)  
Conhecedor/ sabedor/ culto/ 
informado 

(A, B, G, I, J)  
Responsável/ autónomo 
(C, D, E, F, G, I, J)  
Participativo/ colaborador 
(B, C, D, E, F)  
Cuidador de si e do outro 
(B, E, F, G)  
Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado 
(A, B, G, I, J)  
Respeitador da diferença/ do 
outro 
(A, B, E, F, H)  
Autoavaliador (transversal às 
áreas) 
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EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA – 5.º Ano 

 Competência/ 

Domínio 

Aprendizagens essenciais 

Conhecimentos, capacidades e atitudes 
Operacionalização dos descritores de desempenho 

Instrumentos 

de avaliação (%) 

Descritores do PA à saída da 

escolaridade obrigatória 

A
TI

TU
D

ES
 E

 V
A

LO
R

ES
 

 

-Assiduidade/ pontualidade; 
-Traz o material 
Realiza as tarefas propostas;  
-Cumpre tarefas e prazos; 
-Revela autonomia na realização das atividades, cumprindo com as 
normas de higiene e segurança no trabalho; 
-Respeita a opinião dos outros, relacionando-se sem conflitos;  

-Intervém de forma adequada e oportuna. 

Colaborar nos cuidados com o seu corpo e no cumprimento de normas de 
higiene e segurança na utilização de recursos tecnológicos.  
 
Criar soluções tecnológicas através da reutilização ou reciclagem de materiais, 

tendo em atenção a sustentabilidade ambiental. 

Atitudes (40%):  
3; 4;5; 7; 
9;10;11; 12; 
-Participação do 

aluno nas 

atividades 

propostas na 

aula; 

Crítico/Analítico (A, B, C, D, 
G)  
Sistematizador/ organizador 
(A, B, C, I, J)  
Responsável/ autónomo 
(C, D, E, F, G, I, J)  
Participativo/ colaborador 

(B, C, D, E, F)  
Cuidador de si e do outro 

(B, E, F, G)  



Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas da Venda do Pinheiro 2019/ 2022 

Página 5 de 32 

 

 
 

 

 

EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA – 6.º Ano 

 Competência/ 

Domínio 

Aprendizagens essenciais 

Conhecimentos, capacidades e atitudes 
Operacionalização dos descritores de desempenho 

Instrumentos 

de avaliação (%) 

Descritores do PA à saída da 

escolaridade obrigatória 

 1.Processos 
Tecnológicos 

 
2.Recursos e 
utilização 
tecnológica 
 
3.Tecnologia e 
sociedade 

•Distingue as fases de realização de um projeto: identificação, pesquisa, 
realização e avaliação.  

•Identifica requisitos técnicos, condicionalismos e recursos para a 
concretização de projetos.  
•Comunica, através do desenho, formas de representação gráfica das 
ideias e soluções, utilizando: esquemas, codificações e simbologias, 
assim como meios digitais com ferramentas de modelação e 
representação.  
•Diferencia modos de produção (artesanal, industrial), analisando os 
fatores de desenvolvimento tecnológico.  

•Compreende a importância dos objetos técnicos face às necessidades 
humanas.  
•Produz artefactos, objetos e sistemas técnicos, adequando os meios 
materiais e técnicos à ideia ou intenção expressa.  
•Aprecia as qualidades dos materiais (físicas, mecânicas e tecnológicas), 
através do exercício sistemático dos diferentes sentidos, estabelecendo 
relações com a utilização de técnicas específicas de materiais. 
•Seleciona materiais de acordo com as suas características físicas e 

mecânicas.  
•Investiga, através de experiências simples, algumas características de 
materiais comuns (dureza, flexibilidade, resistência, elasticidade, 
plasticidade).  
•Cria soluções tecnológicas através da reutilização ou reciclagem de 
materiais, tendo em atenção a sustentabilidade ambiental.  
•Utiliza as principais técnicas de transformação dos materiais usados 
identificando os utensílios e as ferramentas na realização de projetos.  

•Identifica fontes de energia e os seus processos de transformação 
(elétrico, térmico, mecânico e sonoro), relacionando-as com soluções 
tecnológicas aplicáveis aos projetos.  
•Reconhece o potencial tecnológico dos recursos do meio ambiente, 
explicitando as suas funções, vantagens e impactos (positivos ou 
negativos) pessoais, sociais e ambientais.  
•Compreende a evolução dos artefactos, objetos e equipamentos, 
estabelecendo relações entre o presente e o passado, tendo em conta 

contextos sociais e naturais que possam influenciar a sua criação, ou 
reformulação.  
•Analisa situações concretas como consumidor prudente e defensor do 
património cultural e natural da sua localidade e região, manifestando 
preocupações com a conservação da natureza e respeito pelo ambiente.  

O processo é eixo estruturante da educação em tecnologia e, ao mesmo tempo, 
organizador metodológico do processo didático que lhe está 

subjacente: identifica fontes; localiza e processa informação; desenha objetos e 
construções (realizar esboços e croquis, esquemas gráficos, etc.); realiza mostras 
audiovisuais, recolhas de objetos e imagens, visitas de estudo; utiliza ferramentas 
digitais. 
 
As aprendizagens essenciais, ao mobilizarem saberes e saber-fazer, exigem a 
criação de situações que permitam o princípio da mobilização. É fundamental o 
saber em ação promovido através de trabalho prático, com concretização de 

produtos: desenvolve montagens experimentais ou maquetas; realiza 
textos/legendas relativos a funções especificas; redige memória descritiva; utiliza 
tecnologias de informação e comunicação.  
 
Compreensão da realidade, em particular da realidade técnica que rodeia o 
aprendente: analisa criticamente a vida comunitária e social; identifica 
profissões, setores de atividade e áreas tecnológicas; desenvolve propostas 
tecnológicas, centradas em tópicos relevantes para o contexto educativo. 

Conhecimentos 
(60%)#:  

1; 2; 3; 6; 8; 11; 
- Todos os 
produtos 
técnicos (bi e 
tridimensionais) 
e trabalhos 
arquivados, 
realizados pelos 

alunos, ao 
longo do 
processo de 
aprendizagem; 
- Fichas de 
Avaliação; 
- Fichas de auto 
e 

heteroavaliação
; 
# A 
classificação 
dos trabalhos 
abrange todo o 
processo e não 
apenas o 

produto final. 

Indagador/ Investigador (C, 
D, F, H, I)  

Questionador (A, F, G, I, J)  
Comunicador (A, B, D, E, H)  
Criativo 
(A, C, D, I, J)  
Crítico/Analítico (A, B, C, D, 
G)  
Sistematizador/ organizador 
(A, B, C, I, J)  

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 
informado 
(A, B, G, I, J)  
Responsável/ autónomo 
(C, D, E, F, G, I, J)  
Participativo/ colaborador 
(B, C, D, E, F)  
Cuidador de si e do outro 

(B, E, F, G)  
Conhecedor/ sabedor/ culto/ 
informado 
(A, B, G, I, J)  
Respeitador da diferença/ do 
outro 
(A, B, E, F, H)  
Autoavaliador (transversal às 

áreas)   
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EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA – 6.º Ano 

 Competência/ 

Domínio 

Aprendizagens essenciais 

Conhecimentos, capacidades e atitudes 
Operacionalização dos descritores de desempenho 

Instrumentos 

de avaliação (%) 

Descritores do PA à saída da 

escolaridade obrigatória 

 -Assiduidade/ 
pontualidade; 
-Traz o material 

Realiza as tarefas 
propostas;  
-Cumpre tarefas e 
prazos; 
-Revela autonomia 
na realização das 
atividades, 
cumprindo com as 

normas de higiene e 
segurança no 
trabalho; 
-Respeita a opinião 
dos outros, 
relacionando-se 
sem conflitos;  
-Intervém de forma 

adequada e 

oportuna. 

Colaborar nos cuidados com o seu corpo e no cumprimento de normas 
de higiene e segurança na utilização de recursos tecnológicos.  
 

Criar soluções tecnológicas através da reutilização ou reciclagem de 

materiais, tendo em atenção a sustentabilidade ambiental. 

 Atitudes (40%):  
3; 4;5; 7; 
9;10;11; 12; 

-Participação do 
aluno nas 
atividades 
propostas na 
aula; 

Crítico/Analítico (A, B, C, D, 
G)  
Sistematizador/ organizador 

(A, B, C, I, J)  
Responsável/ autónomo 
(C, D, E, F, G, I, J)  
Participativo/ colaborador 
(B, C, D, E, F)  
Cuidador de si e do outro 
(B, E, F, G)  
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EDUCAÇÃO VISUAL – 7.º/8.º/9.º Ano 

 

Competência/ 

Domínio 

Aprendizagens essenciais 

Conhecimentos, capacidades e atitudes 
Operacionalização dos descritores de desempenho 

Instrumentos 

de avaliação 

(%) 

Descritores do PA à saída da 

escolaridade obrigatória 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S 
 

 

Apropriação 

e 

reflexão 

 

 

 

Interpretação  

e  

comunicação 

 

 

 

 

Experimentação  

e  

criação 

 

- Refletir sobre as manifestações culturais do património local e global  

- Dominar os conceitos de plano, ritmo, espaço, estrutura, luz-cor, 

enquadramento, entre outros, em diferentes contextos e modalidades 

expressivas 

- Reconhecer a importância das imagens como meios de comunicação 

de massas, capazes de veicular diferentes significados  

- Enquadrar os objetos artísticos de diferentes culturas e períodos 

históricos, tendo como referência os saberes da História da Arte 

 

- Compreender a importância da inter-relação dos saberes da 

comunicação visual nos processos de fruição dos universos culturais 

- Relacionar o modo como os processos de criação interferem na 

intencionalidade dos objetos artísticos 

- Perceber os “jogos de poder” das imagens 

- Interrogar os processos artísticos para a compreensão da arte 

contemporânea 

- Transformar os conhecimentos adquiridos em novos modos de 

apreciação do mundo 

 

- Articular conceitos, referências, experiências, materiais e suportes nas 

composições plásticas 

- Manifestar expressividade nos seus trabalhos 

- Justificar a intencionalidade das suas composições, recorrendo a 

critérios de ordem estética  

- Organizar exposições em diferentes formatos – físicos e/ou digitais; 

individuais ou de grupo, que conjugam as noções de composição e de 

harmonia, de acordo com o objetivo escolhido/proposto 

- Selecionar, de forma autónoma, processos de trabalho e de registo de 

ideias que envolvam a pesquisa, investigação e experimentação 

 

- Experiências visuais, estimulando hábitos de usufruto, de diferentes culturas e 

experimentações 

- Dinamizar projetos, de diferentes saberes e processos, geradores de novas 

ideias/formas/funções 

- Promover debates do pensamento/ideal do aluno, discutindo os diferentes 

pontos de vista 

 

 

 

- Promover debates do pensamento/ideal do aluno, discutindo os diferentes 

pontos de vista e dos outros, em apreciações fundamentadas 

- Reinventar e descobrir as novas criações plásticas, relacionando-as aos 

conceitos, materiais, meios e técnicas utilizados 

- Descobrir progressivamente a intencionalidade das suas experiências plásticas 

- Registar continuamente as suas ideias, o planeamento do seu trabalho 

- Transferir para novos caminhos/direções, desenvolvendo trabalhos mais 

complexos 

 

 

- Reconhecer e questionar o património cultural e artístico, analisando-o 

civicamente junto das comunidades 

- Dinamizar na comunidade e organizar debates, exposições, instalações, etc.  

- Participar em projetos multidisciplinares 

- O melhor domínio das suas capacidades expressivas  

- Cooperar com os seus pares na partilha de saberes e na superação conjunta de 

dificuldades 

- Regular procedimentos de uso dos materiais, gestão de espaços e tarefas 

- Respeitar o trabalho individual, a par e de grupo, valorizando-os e ajudando-os 

a expressarem-se 

- Respeitar prazos de cumprimento dos trabalhos 

- Incentivar a importância de propor novos projetos e temáticas, partilhando-as 

com os outros 

- Criar o seu portefólio, visando a sua auto-avaliação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto final 

60% 

Conhecedor/  

sabedor/ culto/ informado 

(A, B, G, I, J) 

Criativo  

(A, C, D, J)  

Crítico/Analítico  

(A, B, C, D, G)  

Indagador/ Investigador 

(C, D, F, H, I) 

Respeitador da diferença/  

do outro 

(A, B, E, F, H) 

Sistematizador/ organizador 

(A, B, C, I, J) 

 

Questionador 

(A, F, G, I, J) 

 

Comunicador 

(A, B, D, E, H) 

 

Autoavaliador  

(transversal às áreas) 

 

Participativo/ colaborador 

(B, C, D, E, F) 

 

Responsável/ autónomo 

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

 

Cuidador de si e do outro 

(B, E, F, G) 

 

A
T

IT
U

D
ES

 E
 V

A
LO

R
ES

 . Autonomia 

.Espírito crítico 

. Respeito e 

correção 

. Responsabilidade 

 

Saber ser 

 

Saber estar 

 

Saber fazer 

 

- É assíduo e pontual 

- Traz o material 

- Realiza as tarefas propostas; cumpre tarefas e prazos  

- Revela autonomia na realização das atividades 

- Respeita a opinião dos outros sem conflito; intervém de forma adequada  

Grelhas de 

observação: 

40% 

2% 

5% 

13% 

10% 

10% 
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EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA – 7.º Ano 

 Competência/ 

Domínio 

Aprendizagens essenciais 

Conhecimentos, capacidades e atitudes 
Operacionalização dos descritores de desempenho 

Instrumentos 

de avaliação (%) 

Descritores do PA à saída da 

escolaridade obrigatória 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S 
 

Processo 

Tecnológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Recursos e 

Utilizações 

Tecnológicas 

 

 

 

 

3. Tecnologia e 

Sociedade  

. As diferentes fases da realização de um projeto 

. Pesquisar e identificar diferentes tecnologias globais 

. Passagem de uma representação gráfica/ideia e solução, para uma 

maqueta. 

. Experienciação dos diferentes tipos de produção 

. O objeto técnico fase à necessidade humana, e o seu impacto 

ambiental 

 

 

 

 

. Especificidades técnicas dos diferentes materiais existentes na natureza 

. Reutilização e reciclagem de materiais 

. As normas de higiene e segurança no trabalho 

 

 

 

. Impacto das novas tecnologias no Homem e no ambiente 

. A ecologia ao serviço do ser humano 

. Identificar fontes; processar a informação; elaborar o documento técnico e 

planifica-lo;  

. Utilização de ferramentas digitais; 

. Aplicação da metodologia projetual na elaboração/construção de uma maqueta 

 

 

 

 

 

 

. Construção de uma maqueta, usando a escala e a reciclagem de materiais 

. Manipulação e manuseamento de materiais e diferentes instrumentos, para 

controlar, utilizar e transformar, imaginar e criar um produto 

 

 

 

. Conhecer e valorizar o saber da história da tecnologia, aplicando-o às profissões 

emergentes 

. Adquirir conhecimento de si próprio, desenvolvendo atitudes de auto estima e 

auto confiança, mantendo um relacionamento positivo com os pares    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto final 

60% 

Indicador 

/Investigador 

(C, D, F, H, I) 

 

Questionador 

(A, F, G, I, J) 

 

Comunicador 

(A, B, D, E, H) 

 

Criativo 

(A, C, D, I, J) 

 

Crítico/Analítico 

(A, B, C, D, G) 

 

Sistematizador/ 

Organizador 

(A, B, C, I, J) 

 

Conhecedor/ Sabedor/Culto/ 

Informado 

(A, B, G, I, J) 

 

A
TI

TU
D

ES
 E

 V
A

LO
R

ES
 

. Autonomia 

.Espírito crítico 

. Respeito e 

correção 

. Responsabilidade 

 

Saber ser 

 

Saber estar 

 

Saber fazer 

 

- É assíduo e pontual 

- Traz o material 

- Realiza as tarefas propostas; cumpre tarefas e prazos  

- Revela autonomia na realização das atividades 

- Respeita a opinião dos outros sem conflito; intervém de forma adequada   

Grelhas de 

observação: 

40% 

 

2% 

5% 

13% 

10% 

10% 

 

Responsável/ 

Autónomo 

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

 

Participativo/ 

Colaborador 

(B, C, D, E, F) 

 

Cuidador de si e do outro 

(B, E, F, G) 
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EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA – 8.º Ano 

 Competência/ 

Domínio 

Aprendizagens essenciais 

Conhecimentos, capacidades e atitudes 
Operacionalização dos descritores de desempenho 

Instrumentos 

de avaliação (%) 

Descritores do PA à saída da 

escolaridade obrigatória 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S 
 

Processo 

Tecnológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Recursos e 

Utilizações 

Tecnológicas 

 

 

 

 

3. Tecnologia e 

Sociedade  

. As diferentes fases da realização de um projeto 

. Pesquisar e identificar diferentes tecnologias globais 

. Passagem de uma representação gráfica/ideia e solução, para uma 

maqueta. 

. Experienciação dos diferentes tipos de produção 

. O objeto técnico fase à necessidade humana, e o seu impacto 

ambiental 

 

. Especificidades técnicas dos diferentes materiais existentes na natureza 

. Reutilização e reciclagem de materiais 

. As normas de higiene e segurança no trabalho 

 

 

. Impacto das novas tecnologias no Homem e no ambiente 

. A ecologia ao serviço do ser humano 

. Identificar fontes; processar a informação; elaborar o documento técnico e 

planifica-lo;  

. Utilização de ferramentas digitais; 

. Aplicação da metodologia projetual na elaboração/construção de uma maqueta 

 

 

 

 

 

 

. Construção de uma maqueta, usando a escala e a reciclagem de materiais 

. Manipulação e manuseamento de materiais e diferentes instrumentos, para 

controlar, utilizar e transformar, imaginar e criar um produto 

 

 

 

 

. Conhecer e valorizar o saber da história da tecnologia, aplicando-o às profissões 

emergentes 

. Adquirir conhecimento de si próprio, desenvolvendo atitudes de auto estima e 

auto confiança, mantendo um relacionamento positivo com os pares    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto final 

60% 

Indicador 

/Investigador 

(C, D, F, H, I) 

 

Questionador 

(A, F, G, I, J) 

 

Comunicador 

(A, B, D, E, H) 

 

Criativo 

(A, C, D, I, J) 

 

Crítico/Analítico 

(A, B, C, D, G) 

 

Sistematizador/ 

Organizador 

(A, B, C, I, J) 

 

Conhecedor/ Sabedor/Culto/ 

Informado 

(A, B, G, I, J) 

A
TI

TU
D

ES
 E

 V
A

LO
R

ES
 

. Autonomia 

.Espírito crítico 

. Respeito e 

correção 

. Responsabilidade 

 

Saber ser 

 

Saber estar 

 

Saber fazer 

 

- É assíduo e pontual 

- Traz o material 

- Realiza as tarefas propostas; cumpre tarefas e prazos  

- Revela autonomia na realização das atividades 

- Respeita a opinião dos outros sem conflito; intervém de forma adequada   

Grelhas de 

observação: 

40% 

 

2% 

5% 

13% 

10% 

10% 

 

Responsável/ 

Autónomo 

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

 

Participativo/ 

Colaborador 

(B, C, D, E, F) 

 

Cuidador de si e do outro 

(B, E, F, G) 
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EDUCAÇÃO MUSICAL: 5.º ANO 

 

Competência/ 

Domínio 

Aprendizagens Essenciais 

Conhecimentos, capacidades e atitudes 
Operacionalização dos descritores de desempenho 

Instrumentos de 

avaliação (60%) 

Descritores do PA à 

saída da escolaridade 

obrigatória 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S 
 

Timbre 

 

 

 

 

 

Ritmo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altura 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinâmica 

 

 

Forma 

Meio ambiente, vocal, corporal e 

instrumental (peles, madeiras e metais) 

Instrumentos da orquestra: cordas, sopros de 

madeira, sopros de metal e percussão 

 

Pulsação 

Figuras musicais: Semibreve, mínima, 

semínima, colcheia e respetivas pausas 

Compassos: quaternário, ternário e binário 

Andamentos: Adagio, moderato, presto, 

Accelerando e Ritardando 

Ostinato rítmico 

Ponto de aumentação 

Ligadura de prolongação 

Contratempo 

 

Altura definida e indefinida 

Agudo e grave 

Pauta musical 

Clave 

Escala Penatónica 

Escala Diatónica de Dó Maior 

Melodia e harmonia 

Textura fina e densa 

 

Piano, Mezzo forte e Forte, Crescendo e 

Diminuendo 

 

Elementos repetitivos e contrastantes 

Forma rondó 

Forma binária 

Forma ternária 

Interlúdio e Coda 

EXPERIMENTAÇÃO E CRIAÇÃO: 

Improvisar peças musicais, combinando e manipulando vários elementos da música (timbre, altura, 

dinâmica, ritmo, forma, texturas), utilizando múltiplos recursos (fontes sonoras convencionais e não 

convencionais, imagens, esculturas, textos, vídeos, gravações...) e com técnicas e tecnologias 

gradualmente mais complexas.  

Compor peças musicais com diversos propósitos, combinando e manipulando vários elementos da 

música (altura, dinâmica, ritmo, forma, timbres e texturas), utilizando recursos diversos (voz, corpo, 

objetos sonoros, instrumentos musicais, tecnologias e software).  

Mobilizar aprendizagens de diferentes áreas do conhecimento para a construção do seu referencial 

criativo. 

 

INTERPRETAÇÃO E COMUNICAÇÃO  

Cantar, a solo e em grupo, a uma e duas vozes, repertório variado com e sem acompanhamento 

instrumental, evidenciando confiança e domínio básico da técnica vocal.  

Tocar diversos instrumentos acústicos e eletrónicos, a solo e em grupo, repertório variado, 

controlando o tempo, o ritmo e a dinâmica, com progressiva destreza e confiança.  

Interpretar, através do movimento corporal, contextos musicais contrastantes.  

Mobilizar sequências de movimentos corporais em contextos musicais diferenciados.  

Publicar, na internet, criações musicais (originais ou de outros), construindo, por exemplo, playlists, 

podcasts e blogs.  

Apresentar publicamente atividades artísticas em que se articula a música com outras áreas do 

conhecimento. 

 

APROPRIAÇÃO E REFLEXÃO 

Comparar características rítmicas, melódicas, harmónicas, dinâmicas, formais, tímbricas e de textura 

em peças musicais de épocas, estilos e géneros musicais diversificados.  

Relacionar a sua experiência musical com outras áreas do conhecimento, através de atividades 

diversificadas que integrem e potenciem a transversalidade do saber. 

Utilizar, com crescente domínio, vocabulário e simbologias para documentar, descrever e comparar 

diversas peças musicais.  

Investigar diferentes tipos de interpretações escutadas e observadas em espetáculos musicais 

(concertos, bailados, teatros musicais, óperas e outros) ao vivo ou gravados de diferentes tradições e 

épocas utilizando vocabulário apropriado.  

Comparar criticamente estilos e géneros musicais, tendo em conta os enquadramentos socioculturais 

do passado e do presente. 

Identificar criticamente a música, enquanto modo de conhecer e dar significado ao mundo, 

relacionando-a com o seu dia-a-dia, e os seus mundos pessoais e sociais. 

 

Observação direta 

 

Fichas de trabalho 

 

Avaliações práticas 

Instrumentais 

 

Apresentações orais 

de trabalhos de 

pesquisa 

 

Participação nas 

atividades da aula 

individualmente e 

em grupo 

 

Participação em 

diferentes 

atividades e 

realizações artístico-

musicais 

 

Organização e 

apresentação do 

caderno de música 

 

Avaliação da 

composição 

/improvisação 

 

Avaliação escrita 

(opcional) 

 

1) Conhecedor / 

sabedor / culto / 

informado 

 

2) Criativo /crítico / 

analítico 

 

3) Indagador / 

investigador 

 

4) Respeitador da 

diferença do outro 

 

5) Sistematizador / 

organizador 

 

6) Comunicador 

 

7) Questionador 

 

8) Participativo / 

colaborador 

 

9) Responsável / 

autónomo  

 

10) Autoavaliador 
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EDUCAÇÃO MUSICAL: 5.º ANO 

 

Competência/ 

Domínio 

Aprendizagens Essenciais 

Conhecimentos, capacidades e atitudes 
Operacionalização dos descritores de desempenho 

Instrumentos de 

avaliação (60%) 

Descritores do PA à 

saída da escolaridade 

obrigatória 

A
TI

TU
D

ES
 E

 V
A

LO
R

ES
 

 

 

 

Saber ser  

 

 

 

 

Saber estar 

Assiduidade 

Pontualidade 

Material necessário 

Comportamento 

Participação oral nas aulas 

Cumprimento de prazos 

Respeito pelos outros 

Cumprimento de regras 

Autonomia 

Responsabilidade 

Intervém de forma adequada e oportuna 

Colabora nas atividades propostas 

Respeita a opinião dos outros 

Respeita as regras de trabalho em grupo 

É pontual 

É portador do material escolar 

Realiza as tarefas propostas na escola e em casa 

Organiza o seu trabalho 

Expressa ideias próprias 

Prepara e interpreta publicamente peças musicais e/ou espetáculos musicais 

Observação direta 

 

Participação nas 

atividades da aula 

individualmente e 

em grupo 

 

Participação em 

diferentes 

atividades e 

realizações artístico-

musicais 

 

Grelha de registo de 

comportamento 

 

 

 

 

 

4) Respeitador da 

diferença do outro 

A. Linguagem e textos 

B. Informação e 

comunicação 

D. Pensamento crítico e 

pensamento criativo 

E. Relacionamento 

interpessoal 

F. Desenvolvimento 

pessoal e autonomia 

 H. Sensibilidade e 

estética artística 

 

9) Responsável / 

autónomo 

D. Pensamento crítico e 

pensamento criativo 

E. Relacionamento 

interpessoal 

G. Bem-estar, saúde e 

ambiente 

I. Saber científico, 

técnico e tecnológico 

J. Consciência e domínio  
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EDUCAÇÃO MUSICAL: 6.º ano 

 

Competência/ 

Domínio 

Aprendizagens Essenciais 

Conhecimentos, capacidades e atitudes 
Operacionalização dos descritores de desempenho 

Instrumentos de 

avaliação (60%) 

Descritores do PA à 

saída da escolaridade 

obrigatória 
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EDUCAÇÃO MUSICAL: 6.º ano 
 

Competência/ 

Domínio 

Aprendizagens Essenciais 

Conhecimentos, capacidades e atitudes 
Operacionalização dos descritores de desempenho 

Instrumentos de 

avaliação (60%) 

Descritores do PA à 

saída da escolaridade 

obrigatória 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S 
 

Timbre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritmo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinâmica 

 

 

 

 

 

Forma 

Timbres corporais 

Instrumentos da sala de aula 

Instrumentos de Orquestra 

Harmonia e Realce tímbrico 

Alteração Tímbrica  

Instrumentos de mundo: aerofones, cordofones, 

idiofones e membranofones 

Expressividade timbrica 

 

Andamentos 

Figuras rítmicas (até à semicolcheia) 

Compassos simples  

Monorritmia e polirritmia 

Ritmos pontuados (Ligadura de prolongação e 

ponto de aumentação) 

A sincopa 

Ritmos assimétricos 

A tercina 

 

Notas na flauta e na pauta 

Instrumentos melódicos e harmónicos 

Intervalos melódicos e harmónicos 

Escala pentatónica e diatónica de Dó Maior 

Acidentes musicais: bemol, sustenido e 

bequadro 

As notas musicais Ré agudo, Si bemol e Fá 

sustenido 

Escala diatónica de Fá Maior e Sol maior 

Monofonia e polifonia 

Acordes 

 

Intensidades 

Legato e Staccato 

Sforzando e tenuto 

Organização dos elementos dinâmicos 

Densidade sonora 

 

Forma binária, ternária e rondó 

. Introdução, interlúdio e coda 

 

EXPERIMENTAÇÃO E CRIAÇÃO: 

Improvisar peças musicais, combinando e manipulando vários elementos da música (timbre, altura, 

dinâmica, ritmo, forma, texturas), utilizando múltiplos recursos (fontes sonoras convencionais e não 

convencionais, imagens, esculturas, textos, vídeos, gravações...) e com técnicas e tecnologias 

gradualmente mais complexas.  

Compor peças musicais com diversos propósitos, combinando e manipulando vários elementos da 

música (altura, dinâmica, ritmo, forma, timbres e texturas), utilizando recursos diversos (voz, corpo, 

objetos sonoros, instrumentos musicais, tecnologias e software).  

Mobilizar aprendizagens de diferentes áreas do conhecimento para a construção do seu referencial 

criativo. 

 

INTERPRETAÇÃO E COMUNICAÇÃO  

Cantar, a solo e em grupo, a uma e duas vozes, repertório variado com e sem acompanhamento 

instrumental, evidenciando confiança e domínio básico da técnica vocal.  

Tocar diversos instrumentos acústicos e eletrónicos, a solo e em grupo, repertório variado, 

controlando o tempo, o ritmo e a dinâmica, com progressiva destreza e confiança.  

Interpretar, através do movimento corporal, contextos musicais contrastantes.  

Mobilizar sequências de movimentos corporais em contextos musicais diferenciados.  

Publicar, na internet, criações musicais (originais ou de outros), construindo, por exemplo, playlists, 

podcasts e blogs.  

Apresentar publicamente atividades artísticas em que se articula a música com outras áreas do 

conhecimento. 

 

APROPRIAÇÃO E REFLEXÃO 

Comparar características rítmicas, melódicas, harmónicas, dinâmicas, formais, tímbricas e de textura 

em peças musicais de épocas, estilos e géneros musicais diversificados.  

Relacionar a sua experiência musical com outras áreas do conhecimento, através de atividades 

diversificadas que integrem e potenciem a transversalidade do saber. 

Utilizar, com crescente domínio, vocabulário e simbologias para documentar, descrever e comparar 

diversas peças musicais.  

Investigar diferentes tipos de interpretações escutadas e observadas em espetáculos musicais 

(concertos, bailados, teatros musicais, óperas e outros) ao vivo ou gravados de diferentes tradições e 

épocas utilizando vocabulário apropriado.  

Comparar criticamente estilos e géneros musicais, tendo em conta os enquadramentos socioculturais 

do passado e do presente. 

Identificar criticamente a música, enquanto modo de conhecer e dar significado ao mundo, 

relacionando-a com o seu dia-a-dia, e os seus mundos pessoais e sociais. 

 

Observação direta 

 

Fichas de trabalho 

 

Avaliações práticas 

Instrumentais 

 

Apresentações orais 

de trabalhos de 

pesquisa 

 

Participação nas 

atividades da aula 

individualmente e 

em grupo 

 

Participação em 

diferentes 

atividades e 

realizações artístico-

musicais 

 

Organização e 

apresentação do 

caderno de música 

 

Avaliação da 

composição 

/improvisação 

 

Avaliação escrita 

(opcional) 

 

1) Conhecedor / 

sabedor / culto / 

informado 

 

2) Criativo /crítico / 

analítico 

 

3) Indagador / 

investigador 

 

4) Respeitador da 

diferença do outro 

 

5) Sistematizador / 

organizador 

 

6) Comunicador 

 

7) Questionador 

 

8) Participativo / 

colaborador 

 

9) Responsável / 

autónomo  

 

10) Autoavaliador 
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EDUCAÇÃO MUSICAL: 6.º ano 
 

Competência/ 

Domínio 

Aprendizagens Essenciais 

Conhecimentos, capacidades e atitudes 
Operacionalização dos descritores de desempenho 

Instrumentos de 

avaliação (60%) 

Descritores do PA à 

saída da escolaridade 

obrigatória 

A
TI

TU
D

ES
 E

 V
A

LO
R

ES
 

 

 

 

 

Saber ser / 

Saber estar 

Assiduidade 

Pontualidade 

Material necessário 

Comportamento 

Participação oral nas aulas 

Cumprimento de prazos 

Respeito pelos outros 

Cumprimento de regras 

Autonomia 

Responsabilidade 

Intervém de forma adequada e oportuna 

Colabora nas atividades propostas 

Respeita a opinião dos outros 

Respeita as regras de trabalho em grupo 

É pontual 

É portador do material escolar 

Realiza as tarefas propostas na escola e em casa 

Organiza o seu trabalho 

Expressa ideias próprias 

Prepara e interpreta publicamente peças musicais e/ou espetáculos musicais 

Observação direta 

 

Participação nas 

atividades da aula 

individualmente e 

em grupo 

 

Participação em 

diferentes 

atividades e 

realizações artístico-

musicais 

 

Grelha de registo de 

comportamento 

 

 

 

 

 

2) Criativo /crítico / 

analítico 

 

4) Respeitador da 

diferença do outro 

 

5) Sistematizador / 

organizador 

 

6) Comunicador 

 

7) Questionador 

 

8) Participativo / 

colaborador 

 

9) Responsável / 

autónomo  

 

10) Autoavaliador 
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EDUCAÇÃO FÍSICA: 5.º ano 

 

Competência/ 

Domínio 

Aprendizagens Essenciais 

Conhecimentos, capacidades e atitudes 
Operacionalização dos descritores de desempenho 

Instrumentos de avaliação 

(%) 

Descritores do PA à 

saída da escolaridade 

obrigatória 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S 
 

 

 

ÁREA DAS 

ATIVIDADES FÍSICAS 

O aluno deve ficar capaz de: 

 

Desenvolver as competências essenciais para o 5.º ano de 

escolaridade de nível INTRODUÇÃO em 3 matérias, de diferentes 

subáreas e de acordo com as seguintes condições de possibilidade: 

 

- SUBÁREA JOGOS (PRÉ DESPORTIVOS) – Participar em jogos 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. 

 

- SUBÁREA JOGOS DESPORTIVOS COLETIVOS (uma matéria) Cooperar 

com os companheiros para o alcance do objetivo, nos JOGOS 

DESPORTIVOS COLETIVOS (Basquetebol, Futebol, Andebol, Voleibol), 

desempenhando com oportunidade e correção as ações solicitadas 

pelas situações de jogo, aplicando a ética do jogo e suas regras. 

 

SUBÁREA GINÁSTICA (uma matéria) Compor e realizar da GINÁSTICA 

(Solo, Aparelhos, Rítmica), as destrezas elementares de solo, aparelho 

e minitrampolim, em esquemas individuais ou de grupo, aplicando os 

critérios de correção e expressão e apreciando os esquemas de acordo 

com esses critérios. 

-SUBÁREAS ATLETISMO, ATIVIDADES RÍTMICAS EXPRESSIVAS e 

OUTRAS (uma matéria) Realizar, do ATLETISMO, saltos, corridas, 

lançamentos, segundo padrões simplificados, cumprindo 

corretamente as exigências elementares, técnicas e do regulamento. 

Interpretar sequencias de habilidades específicas elementares, das 

ATIVIDADES RÍTMICAS E EXPRESSIVAS (Dança, Danças Sociais, Danças 

Tradicionais), em coreografias individuais e/ ou em grupo, aplicando 

os critérios de expressividade, de acordo com os motivos das 

composições. 

 Proporcionar atividades formativas que possibilitem aos alunos:  

- Analisar situações com diferentes pontos de vista; 

- Confrontar argumentos, para encontrar semelhanças, diferenças, etc.; 

- Analisar factos e situações, identificando os seus elementos ou dados, em 

particular numa perspetiva disciplinar e interdisciplinar; 

- Analisar os seus desempenhos e os outros, dando e aceitando sugestões 

de melhoria; 

- Realizar tarefas de síntese; 

- Realizar tarefas de planificação, de revisão e de monotorização; 

- Elaborar planos gerais, esquemas; 

 

Proporcionar atividades formativas, em grupos homogéneos e 

heterogéneos, que possibilitem aos alunos:  

 

- Aceitar opções, falhas e erros dos companheiros; 

- Aceitar o apoio dos companheiros nos esforços de aperfeiçoamento 

próprio; 

- Aceitar ou argumentar pontos de vista diferentes; 

 

- Promover estratégias que induzam respeito por diferenças de 

características, crenças ou opiniões. 

 

 

 Proporcionar atividades formativas que possibilitem aos alunos:  

- Analisar situações com diferentes pontos de vista; confrontar 

argumentos, para encontrar semelhanças, diferenças, etc.; 

 - Analisar factos, situações, identificando os seus elementos ou dados, em 

particular numa perspetiva disciplinar e interdisciplinar; 

 - Analisar os seus desempenhos e o dos outros, dando e aceitando 

sugestões de melhoria.  

 

Proporcionar atividades formativas que possibilitem aos alunos:  

- Realizar tarefas de síntese;  

- Realizar tarefas de planificação, de revisão e de monitorização;  

- Elaborar planos gerais, esquemas.  

 

 

 

 

Atividades Físicas – Matérias 

(45%) 

 

Tendo como referência os 

níveis de desempenho 

definidos nesta área 

 

 

 

Conhecedor/ sabedor/ 

culto/ informado (A, B, 

G, I, J) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criativo /Expressivo (A, 

C, D, J) 

 

 

Crítico/Analítico (A, B, C, 

D, G) 
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EDUCAÇÃO FÍSICA: 5.º ano 
 

Competência/ 

Domínio 

Aprendizagens Essenciais 

Conhecimentos, capacidades e atitudes 
Operacionalização dos descritores de desempenho 

Instrumentos de avaliação 

(%) 

Descritores do PA à 

saída da escolaridade 

obrigatória 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA DA APTIDÃO 

FÍSICA 

 

 

 

ÁREA DOS 

CONHECIMENTOS 

  

OUTRAS- realizar com oportunidade e correção as ações técnico-

táticas de introdução, nos JOGOS DE RAQUETES (Badminton), 

garantindo a iniciativa e ofensividade em participações «individuais», 

aplicando as regras. Realizar ações de oposição direta solicitadas em 

ATIVIDADE DE COMBATE (Luta), utilizando as técnicas fundamentais 

de controlo e desequilíbrio, com segurança (própria e do opositor) e 

aplicando as regras e os princípios éticos.  

 

Para o nível INTRODUÇÃO, em 3 matérias de diferentes subáreas, 

devem observar-se as seguintes condições: 1 - O ATLETISMO constitui-

se, simultaneamente, como uma subárea e como uma matéria. 2 – 

Nas subáreas JOGOS (PRÉ DESPORTIVOS), JOGOS DESPORTIVOS 

COLETIVOS, GINÁSTICA e  ATIVIDADES RÍTMICAS E EXPRESSIVAS, cada 

uma das opções acima descritas é considerada como uma matéria. 3 - 

Nas OUTRAS, poderá ser considerada uma matéria dos JOGOS DE 

RAQUETES, ou uma matéria da subárea dos DESPORTOS DE COMBATE. 

 

Desenvolver 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.  

 

Proporcionar atividades formativas que possibilitem aos alunos: - saber 

questionar uma situação;  

- Saber questionar uma situação; 

- Desencadear ações de comunicação verbal e não verbal pluridirecional.  

 

Proporcionar atividades formativas, que possibilitem aos alunos, em 

todas as situações:  

- Apreciar os seus desempenhos e os dos outros, dando e aceitando 

sugestões de melhoria;  

- Identificar aspetos críticos que permitam a melhoria do seu desempenho;  

- Identificar pontos fracos e fortes das suas aprendizagens;  

- Utilizar os dados da sua autoavaliação para se envolver na aprendizagem;  

- Interpretar e explicar as suas opções;  

- Descrever processos de pensamento e ação, usados durante a realização 

de uma tarefa ou abordagem de um problema.  

 

Proporcionar atividades formativas que, em todas as situações, criem 

oportunidades de:  

- Cooperar com os companheiros na procura do êxito pessoal e do grupo;  

- Cooperar, promovendo um clima relacional favorável ao 

aperfeiçoamento pessoal e gosto proporcionado pelas atividades;  

-ser autónomo na realização das tarefas; cooperar na preparação e 

organização dos materiais 

- Aplicar as regras de participação, combinadas na turma;  

- Agir com cordialidade e respeito na relação com os colegas e com o 

professor;  

- Respeitar as regras organizativas que permitam atuar em segurança;  

- Cumprir e fazer cumprir regras de arbitragem; apresentar iniciativas e 

propostas;  

- Conhecer e aplicar cuidados de higiene;  

 

- Conhecer e aplicar as regras de segurança pessoal e dos companheiros;  

- Conhecer e aplicar regras de preservação dos recursos materiais e do 

ambiente;  

- Promover o gosto pela prática regular de atividade física. 

 

Aptidão Física 

(15%) 

 

 

 

 

Tendo como referência a 

zona saudável da aptidão 

Física (ZSAF) das capacidades 

físicas e motoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área dos conhecimentos 

(10%) 

 

Observação direta. 

Trabalho individual. 

Trabalho de grupo. 

Questionamento oral. 

 

 

 

Indagador/ Investigador/ 

Sistematizador/ 

organizador (A, B, C, D, 

F, H, I, J) 

 

 

Respeitador da 

diferença (A, B, E, F, H) 

 

 

 

 

 

Questionador e 

Comunicador (A, B, D, E, 

F, G, H, I, J) 

 

Autoavaliador/ 

Heteroavaliador 

(transversal às áreas) 

 

Participativo/ 

colaborador/ 

Cooperante/ 

Responsável/ Autónomo 

(B, C, D, E, F, G, I. J) 

 

 

Cuidador de si e do 

outro (B, E, F, G) 
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EDUCAÇÃO FÍSICA: 5.º ano 
 

Competência/ 

Domínio 

Aprendizagens Essenciais 

Conhecimentos, capacidades e atitudes 
Operacionalização dos descritores de desempenho 

Instrumentos de avaliação 

(%) 

Descritores do PA à 

saída da escolaridade 

obrigatória 

A
TI

TU
D

ES
 E

 V
A

LO
R

ES
 

 

 

 

 

Pontualidade 

 

Participação/ 

Comportamento 

 

Responsabilidade 

  

Realiza as tarefas solicitadas. 

 

É portador do material necessário às atividades letivas. 

 

Cumpre os prazos estabelecidos.  

 

Respeita as regras de funcionamento da sala de aula. 

 

Demonstra preocupação com a sua aprendizagem e esforça-se em superar 

as suas dificuldades. 

 

É autónomo e persistente. 

 

 

Atitudes e Valores 

(30%) 

 

Grelhas de observação de 

aula (ocorrências):  

Cumprimento dos horários 

estabelecidos 

Comportamento em aula; 

relacionamento com os 

outros, cumprimento de 

regras;  

material necessário; 

cumprimento de prazos;  

 

 

Respeitador da 

diferença / do outro 

(A,B,E,F,H) 

 

Responsável /autónomo 

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

CASOS ESPECIAIS 

Alunos com atestado médico 

Alunos com atestado médico permanente 

A fórmula a utilizar para estes alunos será a seguinte: 

Ativ.Físicas (45%)*+ Conhecimentos (25%)+Atitudes (30%) 

* Consideram-se a participação e colaboração do aluno relativamente às tarefas que pode realizar na aula: transporte e arrumação de material, arbitragem, ajudas pontuais, relatórios de aula, registos de aula, etc. 

Alunos com atestado médico ocasional 

Aplica-se a mesma fórmula de avaliação, tomando-se em consideração apenas as matérias em que o aluno participou.  
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EDUCAÇÃO FÍSICA: 6.º ano 
 

Competência/ 

Domínio 

Aprendizagens Essenciais 

Conhecimentos, capacidades e atitudes 
Operacionalização dos descritores de desempenho 

Instrumentos de avaliação 

(%) 

Descritores do PA à 

saída da escolaridade 

obrigatória 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S 
 

 

 

ÁREA DAS 

ATIVIDADES FÍSICAS 

O aluno deve ficar capaz de: 

Desenvolver as competências essenciais para o 6.º ano de 

escolaridade de nível INTRODUÇÃO em 4 matérias, de diferentes 

subáreas e de acordo com as seguintes condições de possibilidade: 

- SUBÁREA JOGOS DESPORTIVOS COLETIVOS (uma matéria)  

Cooperar com os companheiros para o alcance do objetivo, nos JOGOS 

DESPORTIVOS COLETIVOS (Basquetebol, Futebol, Andebol, Voleibol), 

desempenhando com oportunidade e correção as ações solicitadas 

pelas situações de jogo, aplicando a ética do jogo e suas regras. 

-SUBÁREA GINÁSTICA (uma matéria)  

Compor e realizar da GINÁSTICA (Solo, Aparelhos, Rítmica), as 

destrezas elementares de solo, aparelhos e minitrampolim, em 

esquemas individuais ou de grupo, aplicando os critérios de correção e 

expressão e apreciando os esquemas de acordo com esses critérios. 

-SUBÁREAS ATLETISMO, ATIVIDADES RÍTMICAS EXPRESSIVAS e 

OUTRAS (duas matérias) 

 Realizar, do ATLETISMO, saltos, corridas, lançamentos, segundo 

padrões simplificados, cumprindo corretamente as exigências 

elementares, técnicas e do regulamento. Interpretar sequencias de 

habilidades específicas elementares, das ATIVIDADES RÍTMICAS E 

EXPRESSIVAS (Dança, Danças Sociais, Danças Tradicionais), em 

coreografias individuais e/ ou em grupo, aplicando os critérios de 

expressividade, de acordo com os motivos das composições.  

OUTRAS- realizar com oportunidade e correção as ações técnico-

táticas de introdução, nos JOGOS DE RAQUETES (Badminton), 

garantindo a iniciativa e ofensividade em participações «individuais», 

aplicando as regras. Realizar ações de oposição direta solicitadas em 

ATIVIDADE DE COMBATE (Luta), utilizando as técnicas fundamentais 

de controlo e desequilíbrio, com segurança (própria e do opositor) e 

aplicando as regras e os princípios éticos.  

Para o nível INTRODUÇÃO, em 4 matérias de diferentes subáreas, 

devem observar-se as seguintes condições: 1 - O ATLETISMO constitui-

se, simultaneamente, como uma subárea e como uma matéria. 2 – 

Nas subáreas, JOGOS DESPORTIVOS COLETIVOS, GINÁSTICA e 

ATIVIDADES RÍTMICAS E EXPRESSIVAS, cada uma das opções acima 

descritas é considerada como uma matéria. 

 

 Proporcionar atividades formativas que possibilitem aos alunos:  

- Analisar situações com diferentes pontos de vista; 

- Confrontar argumentos, para encontrar semelhanças, diferenças, etc.; 

- Analisar factos e situações, identificando os seus elementos ou dados, em 

particular numa perspetiva disciplinar e interdisciplinar; 

- Analisar os seus desempenhos e os outros, dando e aceitando sugestões 

de melhoria; 

- Realizar tarefas de síntese; 

- Realizar tarefas de planificação, de revisão e de monotorização; 

- Elaborar planos gerais, esquemas. 

 

Proporcionar atividades formativas, em grupos homogéneos e 

heterogéneos, que possibilitem aos alunos:  

- Aceitar opções, falhas e erros dos companheiros; 

- Aceitar o apoio dos companheiros nos esforços de aperfeiçoamento 

próprio; 

- Aceitar ou argumentar pontos de vista diferentes; 

 

- Promover estratégias que induzam respeito por diferenças de 

características, crenças ou opiniões. 

 

 Proporcionar atividades formativas que possibilitem aos alunos:  

- Analisar situações com diferentes pontos de vista; confrontar 

argumentos, para encontrar semelhanças, diferenças, etc.; 

 - Analisar factos, situações, identificando os seus elementos ou dados, em 

particular numa perspetiva disciplinar e interdisciplinar; 

 - Analisar os seus desempenhos e o dos outros, dando e aceitando 

sugestões de melhoria.  

 

Proporcionar atividades formativas que possibilitem aos alunos:  

- Realizar tarefas de síntese;  

- Realizar tarefas de planificação, de revisão e de monitorização;  

- Elaborar planos gerais, esquemas.  

 

 Proporcionar atividades formativas que possibilitem aos alunos:  

- Saber questionar uma situação; 

- Desencadear ações de comunicação verbal e não verbal pluridirecional.  

 

Atividades Físicas – 

Matérias (45%) 

 

Tendo como referência os 

níveis de desempenho 

definidos nesta área 

 

Conhecedor/ sabedor/ 

culto/ informado (A, B, 

G, I, J) 

 

Criativo /Expressivo (A, 

C, D, J) 

 

Crítico/Analítico (A, B, C, 

D, G) 

 

Indagador/ 

Investigador/ 

Sistematizador/ 

organizador (A, B, C, D, 

F, H, I, J) 

 

Respeitador da 

diferença (A, B, E, F, H) 

 

Questionador e 

Comunicador (A, B, D, E, 

F, G, H, I, J) 

 

Autoavaliador/ 

Heteroavaliador 

(transversal às áreas) 
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EDUCAÇÃO FÍSICA: 6.º ano 
 

Competência/ 

Domínio 

Aprendizagens Essenciais 

Conhecimentos, capacidades e atitudes 
Operacionalização dos descritores de desempenho 

Instrumentos de avaliação 

(%) 

Descritores do PA à 

saída da escolaridade 

obrigatória 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA DA APTIDÃO 

FÍSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA DOS 

CONHECIMENTOS 

3 - Nas OUTRAS, poderá ser considerada uma matéria dos JOGOS DE 

RAQUETES, ou uma matéria da subárea dos DESPORTOS DE COMBATE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenvolver 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.  

 

Interpreta as principais adaptações do funcionamento do organismo 

durante a atividade física 

Proporcionar atividades formativas, que possibilitem aos alunos, em 

todas as situações:  

- Apreciar os seus desempenhos e os dos outros, dando e aceitando 

sugestões de melhoria;  

- Identificar aspetos críticos que permitam a melhoria do seu desempenho;  

- Identificar pontos fracos e fortes das suas aprendizagens;  

- Utilizar os dados da sua autoavaliação para se envolver na aprendizagem;  

- Interpretar e explicar as suas opções;  

- Descrever processos de pensamento e ação, usados durante a realização 

de uma tarefa ou abordagem de um problema.  

 

Proporcionar atividades formativas que, em todas as situações, criem 

oportunidades de:  

- Cooperar com os companheiros na procura do êxito pessoal e do grupo;  

- Cooperar, promovendo um clima relacional favorável ao 

aperfeiçoamento pessoal e gosto proporcionado pelas atividades;  

-ser autónomo na realização das tarefas;  

- Cooperar na preparação e organização dos materiais; 

- Aplicar as regras de participação, combinadas na turma;  

- Agir com cordialidade e respeito na relação com os colegas e com o 

professor;  

- Respeitar as regras organizativas que permitam atuar em segurança;  

- Cumprir e fazer cumprir regras de arbitragem;  

- Apresentar iniciativas e propostas;  

 

Proporcionar atividade formativas que impliquem, por parte do aluno: 

- Conhecer- Conhecer e aplicar cuidados de higiene;  

- Conhecer e aplicar as regras de segurança pessoal e dos companheiros;  

- Conhecer e aplicar regras de preservação dos recursos materiais e do 

ambiente;  

- Promover o gosto pela prática regular de atividade física. 

 

Aptidão Física 

(15%) 

 

 

Tendo como referência a 

zona saudável da aptidão 

Física (ZSAF) das capacidades 

físicas e motoras 

 

 

 

 

 

 

 

Área dos conhecimentos 

(10%) 

 

Observação direta. 

Trabalho individual. 

Trabalho de grupo. 

Questionamento oral. 

 

 

Participativo/ 

colaborador/ 

Cooperante/ 

Responsável/ Autónomo 

(B, C, D, E, F, G, I. J) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuidador de si e do 

outro (B, E, F, G) 
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EDUCAÇÃO FÍSICA: 6.º ano 
 

Competência/ 

Domínio 

Aprendizagens Essenciais 

Conhecimentos, capacidades e atitudes 
Operacionalização dos descritores de desempenho 

Instrumentos de avaliação 

(%) 

Descritores do PA à 

saída da escolaridade 

obrigatória 

A
TI

TU
D

ES
 E

 V
A

LO
R

ES
 

 

 

 

 

Pontualidade 

 

Participação/ 

Comportamento 

 

Responsabilidade 

  

Realiza as tarefas solicitadas. 

 

É portador do material necessário às atividades letivas. 

 

Cumpre os prazos estabelecidos.  

 

Respeita as regras de funcionamento da sala de aula. 

 

Demonstra preocupação com a sua aprendizagem e esforça-se em superar 

as suas dificuldades. 

 

É autónomo e persistente. 

 

 

Atitudes e Valores 

(30%) 

 

Grelhas de observação de 

aula (ocorrências):  

Cumprimento dos horários 

estabelecidos 

Comportamento em aula; 

relacionamento com os 

outros, cumprimento de 

regras;  

material necessário; 

cumprimento de prazos;  

 

 

Respeitador da 

diferença / do outro 

(A,B,E,F,H) 

 

Responsável /autónomo 

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

CASOS ESPECIAIS 

Alunos com atestado médico 

Alunos com atestado médico permanente 

A fórmula a utilizar para estes alunos será a seguinte: 

Ativ.Físicas (45%)*+ Conhecimentos (25%)+Atitudes (30%) 

* Consideram-se a participação e colaboração do aluno relativamente às tarefas que pode realizar na aula: transporte e arrumação de material, arbitragem, ajudas pontuais, relatórios de aula, registos de aula, etc. 

Alunos com atestado médico ocasional 

Aplica-se a mesma fórmula de avaliação, tomando-se em consideração apenas as matérias em que o aluno participou.  
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EDUCAÇÃO FÍSICA: 7.º ano 

 

Competência/ 

Domínio 

Aprendizagens Essenciais 

Conhecimentos, capacidades e atitudes 
Operacionalização dos descritores de desempenho 

Instrumentos de 

avaliação (%) 

Descritores do PA à 

saída da escolaridade 

obrigatória 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S 
 

 

 

ÁREA DAS 

ATIVIDADES FÍSICAS 

O aluno deve ficar capaz de: 

 

O aluno desenvolve as competências essenciais para o 7.º ano de 

escolaridade de nível INTRODUÇÃO em 5 matérias, de diferentes 

subáreas e de acordo com as seguintes condições de possibilidade. 

 

- SUBÁREA JOGOS DESPORTIVOS COLETIVOS (uma matéria) Cooperar 

com os companheiros para o alcance do objetivo, nos JOGOS 

DESPORTIVOS COLETIVOS (Basquetebol, Futebol, Andebol, Voleibol), 

realizando com oportunidade e correção as ações técnico-táticas 

elementares em todas as funções, conforme a oposição em cada fase 

do jogo, aplicando as regras, não só como jogador, mas também como 

árbitro.  

 

-SUBÁREA GINÁSTICA (uma matéria) Compor, realizar e analisar da 

GINÁSTICA (Solo, Aparelhos, Acrobática), as destrezas elementares de 

acrobacia, dos saltos, do solo e dos outros aparelhos, aplicando os 

critérios de correção técnica, expressão e combinação. 

 Proporcionar atividades formativas que possibilitem aos alunos:  

- adquirir conhecimento, informação e outros saberes, com rigor, articulação e uso 

consistente de conhecimentos; 

 - selecionar informação pertinente que permita analisar e interpretar atividades 

físicas, utilizando os conhecimentos sobre técnica, organização e participação, ética 

desportiva, etc. 

 - analisar situações, identificando os seus elementos ou dados; 

 - realizar tarefas associadas à compreensão e mobilização dos conhecimentos; 

 - estabelecer relações intra e interdisciplinares;  

- utilizar conhecimento, para participar de forma adequada e resolver problemas 

em contextos diferenciados.  

 

Proporcionar atividades formativas, como por exemplo situações de jogo, 

concursos e outras tarefas a par ou em grupos homogéneos e heterogéneos, que 

possibilitem aos alunos:  

- elaborar sequências de habilidades; - elaborar coreografias; - resolver problemas 

em situações de jogo; 

 

 

Atividades Físicas – 

Matérias (45%) 

 

Tendo como 

referência os níveis 

de desempenho 

definidos nesta área 

 

 

 

Conhecedor/ sabedor/ 

culto/ informado (A, 

B, G, I, J) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criativo /Expressivo 

(A, C, D, J) 
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EDUCAÇÃO FÍSICA: 7.º ano 
 

Competência/ 

Domínio 

Aprendizagens Essenciais 

Conhecimentos, capacidades e atitudes 
Operacionalização dos descritores de desempenho 

Instrumentos de 

avaliação (%) 

Descritores do PA à 

saída da escolaridade 

obrigatória 

 

 -SUBÁREAS ATLETISMO, PATINAGEM, ATIVIDADES RÍTMICAS 

EXPRESSIVAS e OUTRAS (três matérias) Realizar e analisar do 

ATLETISMO, saltos, corridas, lançamentos e marcha, cumprindo 

corretamente as exigências elementares, técnicas e do regulamento, 

não só como praticante, mas também como juiz. Apreciar, compor e 

realizar, nas ATIVIDADES RÍTMICAS E EXPRESSIVAS (Dança, Danças 

Sociais, Danças Tradicionais), sequências de elementos técnicos 

elementares, em coreografias individuais e ou em grupo, aplicando os 

critérios de expressividade, de acordo com os motivos das 

composições.  

OUTRAS- realizar com oportunidade e correção as ações técnicotáticas 

elementares, nos JOGOS DE 

RAQUETES (Badminton), garantindo a iniciativa e ofensividade em 

participações «individuais» e «a pares», aplicando as regras, não só 

como jogador, mas também como árbitro. Realizar com oportunidade 

e correção as ações do domínio de oposição em ATIVIDADE DE 

COMBATE (Luta), utilizando as técnicas elementares de projeção e 

controlo, com segurança (própria e do opositor) e aplicando as regras, 

quer como executante quer como árbitro. Realizar PERCURSOS 

(Orientação) elementares, utilizando técnicas de orientação e 

respeitando as regras de organização, participação, e de preservação 

da qualidade do ambiente. 

 

Para o nível INTRODUÇÃO, em cinco matérias de diferentes subáreas, 

devem observar-se as seguintes condições: 1 - O ATLETISMO constitui-

se, simultaneamente, como uma subárea e como uma matéria. 2 – 

Nas subáreas JOGOS DESPORTIVOS COLETIVOS, GINÁSTICA e 

ATIVIDADES RÍTMICAS E EXPRESSIVAS, cada uma das opções acima 

descritas é considerada como uma matéria.  

- explorar materiais;  

- explorar o espaço, ritmos, música, relações interpessoais, etc.;  

- criar soluções estéticas criativas e pessoais. 

 

 Proporcionar atividades formativas que possibilitem aos alunos:  

- analisar situações com diferentes pontos de vista; confrontar argumentos, para 

encontrar semelhanças, diferenças, etc.; 

 - analisar factos, situações, identificando os seus elementos ou dados, em 

particular numa perspetiva disciplinar e interdisciplinar; 

 - analisar os seus desempenhos e o dos outros, dando e aceitando sugestões de 

melhoria.  

 

Proporcionar atividades formativas que possibilitem aos alunos:  

- realizar tarefas de síntese;  

- realizar tarefas de planificação, de revisão e de monitorização;  

- elaborar planos gerais, esquemas.  

 

Proporcionar atividades formativas, em grupos homogéneos e heterogéneos, que 

possibilitem aos alunos: - aceitar opções, falhas e erros dos companheiros;  

- aceitar o apoio dos companheiros nos esforços de aperfeiçoamento próprio; 

 - aceitar ou argumentar pontos de vista diferentes; 

 - promover estratégias que induzam respeito por diferenças de características, 

crenças ou opiniões.  

 

 

Crítico/Analítico (A, B, 

C, D, G) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indagador/ 

Investigador/ 

Sistematizador/ 

organizador (A, B, C, 

D, F, H, I, J) 

 

 

Respeitador da 

diferença (A, B, E, F, H) 
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EDUCAÇÃO FÍSICA: 7.º ano 
 

Competência/ 

Domínio 

Aprendizagens Essenciais 

Conhecimentos, capacidades e atitudes 
Operacionalização dos descritores de desempenho 

Instrumentos de 

avaliação (%) 

Descritores do PA à 

saída da escolaridade 

obrigatória 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA DA APTIDÃO 

FÍSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA DOS 

CONHECIMENTOS 

3 - Nas OUTRAS, poderá ser considerada uma matéria dos JOGOS DE 

RAQUETES, a Orientação ou uma matéria da subárea dos DESPORTOS 

DE COMBATE. 

 

 

 

Desenvolver capacidades motoras evidenciando aptidão muscular e 

aptidão aeróbia, enquadradas na Zona Saudável de Aptidão Física do 

programa FITescola, para a sua idade e sexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relacionar aptidão física e saúde e identificar os benefícios do 

exercício físico para a saúde. Interpretar a dimensão sociocultural dos 

desportos na atualidade e ao longo dos tempos, nomeadamente os 

jogos olímpicos e paralímpicos. 

Proporcionar atividades formativas que possibilitem aos alunos: - saber 

questionar uma situação;  

- desencadear ações de comunicação verbal e não verbal pluridirecional.  

 

Proporcionar atividades formativas, que possibilitem aos alunos, em todas as 

situações:  

- apreciar os seus desempenhos e os dos outros, dando e aceitando sugestões de 

melhoria;  

- identificar aspetos críticos que permitam a melhoria do seu desempenho;  

- identificar pontos fracos e fortes das suas aprendizagens;  

- utilizar os dados da sua autoavaliação para se envolver na aprendizagem;  

- interpretar e explicar as suas opções;  

- descrever processos de pensamento e ação, usados durante a realização de uma 

tarefa ou abordagem de um problema.  

 

Proporcionar atividades formativas que, em todas as situações, criem 

oportunidades de:  

cooperar com os companheiros na procura do êxito pessoal e do grupo; cooperar, 

promovendo um clima relacional favorável ao aperfeiçoamento pessoal e gosto 

proporcionado pelas atividades; aplicar as regras de participação, combinadas na 

turma; agir com cordialidade e respeito na relação com os colegas e com o 

professor; respeitar as regras organizativas que permitam atuar em segurança; 

cumprir e fazer cumprir regras de arbitragem; apresentar iniciativas e propostas; 

ser autónomo na realização das tarefas; cooperar na preparação e organização dos 

materiais 

 

Proporcionar atividades formativas que impliquem, por parte do aluno: conhecer 

e aplicar cuidados de higiene; conhecer e aplicar as regras de segurança pessoal e 

dos companheiros; conhecer e aplicar regras de preservação dos recursos materiais 

e do ambiente; promover o gosto pela prática regular de atividade física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aptidão Física 

(15%) 

 

 

Tendo como 

referência a zona 

saudável da aptidão 

Física (ZSAF) das 

capacidades físicas e 

motoras 

 

 

 

 

 

 

 

Área dos 

conhecimentos 

(10%) 

 

Observação direta. 

Trabalho individual. 

Trabalho de grupo. 

Questionamento 

oral. 

 

 

Questionador e 

Comunicador (A, B, D, 

E, F, G, H, I, J) 

 

 

Autoavaliador/ 

Heteroavaliador 

(transversal às áreas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participativo/ 

colaborador/ 

Cooperante/ 

Responsável/ 

Autónomo (B, C, D, E, 

F, G, I. J) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuidador de si e do 

outro (B, E, F, G) 
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EDUCAÇÃO FÍSICA: 7.º ano 
 

Competência/ 

Domínio 

Aprendizagens Essenciais 

Conhecimentos, capacidades e atitudes 
Operacionalização dos descritores de desempenho 

Instrumentos de 

avaliação (%) 

Descritores do PA à 

saída da escolaridade 

obrigatória 

A
TI

TU
D

ES
 E

 V
A

LO
R

ES
 

 

Pontualidade 

 

Participação/ 

Comportamento 

 

responsabilidade 

 

 

Realiza as tarefas solicitadas. 

 

É portador do material necessário às atividades letivas. 

 

Cumpre os prazos estabelecidos.  

 

Respeita as regras de funcionamento da sala de aula. 

 

Demonstra preocupação com a sua aprendizagem e esforça-se em superar as suas 

dificuldades. 

 

É autónomo e persistente. 

 

 

Atitudes e Valores 

(30%) 

 

Grelhas de 

observação de aula 

(ocorrências):  

Cumprimento dos 

horários 

estabelecidos 

Comportamento em 

aula; 

relacionamento 

com os outros, 

cumprimento de 

regras;  

material necessário; 

cumprimento de 

prazos;  

 

Respeitador da 

diferença/ do outro 

(A,B,E,F,H) 

 

Responsável 

/autónomo 

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

CASOS ESPECIAIS 

Alunos com atestado médico 

Alunos com atestado médico permanente 

A fórmula a utilizar para estes alunos será a seguinte: 

Ativ.Físicas (45%)*+ Conhecimentos (25%)+Atitudes (30%) 

* Consideram-se a participação e colaboração do aluno relativamente às tarefas que pode realizar na aula: transporte e arrumação de material, arbitragem, ajudas pontuais, relatórios de aula, registos de aula, etc. 

Alunos com atestado médico ocasional 

Aplica-se a mesma fórmula de avaliação, tomando-se em consideração apenas as matérias em que o aluno participou. 
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Educação Física - 8º Ano 

 Competência/ 

Domínio 

Aprendizagens Essenciais 

Conhecimentos, capacidades e atitudes 
Operacionalização dos descritores de desempenho 

Instrumentos de 

avaliação (%) 

Descritores do PA à 

saída da escolaridade 

obrigatória 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S 

 

 

ÁREA DAS 

ATIVIDADES FÍSICAS 

O aluno deve ficar capaz de: 

 

O aluno desenvolve as competências essenciais para o 8.º ano de 

escolaridade de nível INTRODUÇÃO em 6 matérias, de diferentes 

subáreas e de acordo com as seguintes condições de possibilidade. 

 

- SUBÁREA JOGOS DESPORTIVOS COLETIVOS (uma matéria): cooperar 

com os companheiros para o alcance do objetivo, nos JOGOS 

DESPORTIVOS COLETIVOS (Basquetebol, Futebol, Andebol, Voleibol), 

realizando com oportunidade e correção as ações técnico-táticas 

elementares em todas as funções, conforme a oposição em cada fase 

do jogo, aplicando as regras, não só como jogador, mas também como 

árbitro.  

 

-SUBÁREA GINÁSTICA (uma matéria): compor, realizar e analisar da 

GINÁSTICA (Solo, Aparelhos, Acrobática), as destrezas elementares de 

acrobacia, dos saltos, do solo e dos outros aparelhos, aplicando os 

critérios de correção técnica, expressão e combinação. 

 Proporcionar atividades formativas que possibilitem aos alunos:  

- adquirir conhecimento, informação e outros saberes, com rigor, articulação e uso 

consistente de conhecimentos; 

 - selecionar informação pertinente que permita analisar e interpretar atividades 

físicas, utilizando os conhecimentos sobre técnica, organização e participação, ética 

desportiva, etc. 

 - analisar situações, identificando os seus elementos ou dados; 

 - realizar tarefas associadas à compreensão e mobilização dos conhecimentos; 

 - estabelecer relações intra e interdisciplinares;  

- utilizar conhecimento, para participar de forma adequada e resolver problemas 

em contextos diferenciados.  

 

Proporcionar atividades formativas, como por exemplo situações de jogo, 

concursos e outras tarefas a par ou em grupos homogéneos e heterogéneos, que 

possibilitem aos alunos:  

- elaborar sequências de habilidades;  

- elaborar coreografias; 

- resolver problemas em situações de jogo; 

 

 

Atividades Físicas – 

Matérias (45%) 

 

Tendo como 

referência os níveis 

de desempenho 

definidos nesta área 

 

 

 

Conhecedor/ sabedor/ 

culto/ informado (A, 

B, G, I, J) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criativo /Expressivo 

(A, C, D, J) 
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Educação Física - 8º Ano 

 Competência/ 

Domínio 

Aprendizagens Essenciais 

Conhecimentos, capacidades e atitudes 
Operacionalização dos descritores de desempenho 

Instrumentos de 

avaliação (%) 

Descritores do PA à 

saída da escolaridade 

obrigatória 

 

 -SUBÁREAS ATLETISMO, ATIVIDADES RÍTMICAS EXPRESSIVAS e 

OUTRAS (quatro matérias): realizar e analisar do ATLETISMO, saltos, 

corridas, lançamentos e marcha, cumprindo corretamente as 

exigências elementares, técnicas e do regulamento, não só como 

praticante, mas também como juiz. Apreciar, compor e realizar, nas 

ATIVIDADES RÍTMICAS E EXPRESSIVAS (Dança, Danças Sociais, Danças 

Tradicionais), sequências de elementos técnicos elementares, em 

coreografias individuais e ou em grupo, aplicando os critérios de 

expressividade, de acordo com os motivos das composições. OUTRAS- 

realizar com oportunidade e correção as ações técnico-táticas 

elementares, nos JOGOS DE RAQUETES (Badminton), garantindo a 

iniciativa e ofensividade em participações «individuais» e «a pares», 

aplicando as regras, não só como jogador, mas também como árbitro. 

Realizar com oportunidade e correção as ações do domínio de 

oposição em ATIVIDADE DE COMBATE (Luta), utilizando as técnicas 

elementares de projeção e controlo, com segurança (própria e do 

opositor) e aplicando as regras, quer como executante quer como 

árbitro. Realizar PERCURSOS (Orientação) elementares, utilizando 

técnicas de orientação e respeitando as regras de organização, 

participação, e de preservação da qualidade do ambiente. 

 

Para o nível INTRODUÇÃO, em seis matérias de diferentes subáreas, 

devem observar-se as seguintes condições: 1 - O ATLETISMO constitui-

se, simultaneamente, como uma subárea e como uma matéria. 2 – 

Nas subáreas JOGOS DESPORTIVOS COLETIVOS, GINÁSTICA e 

ATIVIDADES RÍTMICAS E EXPRESSIVAS, cada uma das opções acima 

descritas é considerada como uma matéria.  

- explorar materiais;  

- explorar o espaço, ritmos, música, relações interpessoais, etc.;  

- criar soluções estéticas criativas e pessoais. 

 

 Proporcionar atividades formativas que possibilitem aos alunos:  

- analisar situações com diferentes pontos de vista; confrontar argumentos, para 

encontrar semelhanças, diferenças, etc.; 

- analisar factos, situações, identificando os seus elementos ou dados, em particular 

numa perspetiva disciplinar e interdisciplinar; 

- analisar os seus desempenhos e o dos outros, dando e aceitando sugestões de 

melhoria.  

 

Proporcionar atividades formativas que possibilitem aos alunos:  

- realizar tarefas de síntese;  

- realizar tarefas de planificação, de revisão e de monitorização;  

- elaborar planos gerais, esquemas.  

 

Proporcionar atividades formativas, em grupos homogéneos e heterogéneos, que 

possibilitem aos alunos: - aceitar opções, falhas e erros dos companheiros;  

- aceitar o apoio dos companheiros nos esforços de aperfeiçoamento próprio; 

 - aceitar ou argumentar pontos de vista diferentes; 

 - promover estratégias que induzam respeito por diferenças de características, 

crenças ou opiniões.  

 

 

  

 

 

 

 

 

Crítico/Analítico (A, B, 

C, D, G) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indagador/ 

Investigador/ 

Sistematizador/ 

organizador (A, B, C, 

D, F, H, I, J) 

 

 

Respeitador da 

diferença (A, B, E, F, H) 
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Educação Física - 8º Ano 

 Competência/ 

Domínio 

Aprendizagens Essenciais 

Conhecimentos, capacidades e atitudes 
Operacionalização dos descritores de desempenho 

Instrumentos de 

avaliação (%) 

Descritores do PA à 

saída da escolaridade 

obrigatória 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA DA APTIDÃO 

FÍSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA DOS 

CONHECIMENTOS 

3 - Nas OUTRAS, poderá ser considerada uma matéria dos JOGOS DE 

RAQUETES, a Orientação ou uma matéria da subárea dos DESPORTOS 

DE COMBATE. 

 

 

 

Desenvolver capacidades motoras evidenciando aptidão muscular e 

aptidão aeróbia, enquadradas na Zona Saudável de Aptidão Física do 

programa FITescola, para a sua idade e sexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relacionar aptidão física e saúde e identificar os fatores associados a 

um estilo de vida saudável, nomeadamente o desenvolvimento das 

capacidades motoras. 

Identificar e interpretar os valores olímpicos e paralímpicos, 

compreendendo a sua importância para a construção de uma 

sociedade moderna e inclusiva. 

Proporcionar atividades formativas que possibilitem aos alunos:  

- saber questionar uma situação;  

- desencadear ações de comunicação verbal e não verbal pluridirecional.  

 

Proporcionar atividades formativas, que possibilitem aos alunos, em todas as 

situações:  

- apreciar os seus desempenhos e os dos outros, dando e aceitando sugestões de 

melhoria;  

- identificar aspetos críticos que permitam a melhoria do seu desempenho;  

- identificar pontos fracos e fortes das suas aprendizagens;  

- utilizar os dados da sua autoavaliação para se envolver na aprendizagem;  

- interpretar e explicar as suas opções;  

- descrever processos de pensamento e ação, usados durante a realização de uma 

tarefa ou abordagem de um problema.  

 

Proporcionar atividades formativas que, em todas as situações, criem 

oportunidades de:  

-cooperar com os companheiros na procura do êxito pessoal e do grupo; 

-cooperar, promovendo um clima relacional favorável ao aperfeiçoamento pessoal 

e gosto proporcionado pelas atividades; 

- aplicar as regras de participação, combinadas na turma; 

- agir com cordialidade e respeito na relação com os colegas e com o professor; 

- respeitar as regras organizativas que permitam atuar em segurança; 

- cumprir e fazer cumprir regras de arbitragem; 

- apresentar iniciativas e propostas; 

- ser autónomo na realização das tarefas; 

- cooperar na preparação e organização dos materiais 

 

 

 

 

 

 

 

Aptidão Física 

(15%) 

 

 

Tendo como 

referência a zona 

saudável da aptidão 

Física (ZSAF) das 

capacidades físicas e 

motoras 

 

 

 

 

 

Área dos 

conhecimentos 

(10%) 

 

Observação direta. 

Trabalho individual. 

Trabalho de grupo. 

Questionamento 

oral. 

 

 

Questionador e 

Comunicador (A, B, D, 

E, F, G, H, I, J) 

 

 

 

Autoavaliador/ 

Heteroavaliador 

(transversal às áreas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participativo/ 

colaborador/ 

Cooperante/ 

Responsável/ 

Autónomo (B, C, D, E, 

F, G, I. J) 

 

 

 

 

 

  Proporcionar atividades formativas que impliquem, por parte do aluno: 

- conhecer e aplicar cuidados de higiene; 

- conhecer e aplicar as regras de segurança pessoal e dos companheiros; 

- conhecer e aplicar regras de preservação dos recursos materiais e do ambiente; 

- promover o gosto pela prática regular de atividade física. 

- aplicar processos de elevação do nível funcional 

da aptidão física. 

 Cuidador de si e do 

outro (B, E, F, G) 
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Educação Física - 8º Ano 

 Competência/ 

Domínio 

Aprendizagens Essenciais 

Conhecimentos, capacidades e atitudes 
Operacionalização dos descritores de desempenho 

Instrumentos de 

avaliação (%) 

Descritores do PA à 

saída da escolaridade 

obrigatória 

A
TI

TU
D

ES
 E

 V
A

LO
R

ES
 

 

Pontualidade 

 

Participação/ 

Comportamento 

 

responsabilidade 

 

 

Realiza as tarefas solicitadas. 

 

É portador do material necessário às atividades letivas. 

 

Cumpre os prazos estabelecidos.  

 

Respeita as regras de funcionamento da sala de aula. 

 

Demonstra preocupação com a sua aprendizagem e esforça-se em superar as suas 

dificuldades. 

 

É autónomo e persistente. 

 

Atitudes e Valores 

(30%) 

 

Grelhas de 

observação de aula 

(ocorrências):  

Cumprimento dos 

horários 

estabelecidos 

Comportamento em 

aula; 

relacionamento 

com os outros, 

cumprimento de 

regras;  

material necessário; 

cumprimento de 

prazos;  

 

Respeitador da 

diferença/ do outro 

(A,B,E,F,H) 

 

Responsável 

/autónomo 

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

CASOS ESPECIAIS 

Alunos com atestado médico 

Alunos com atestado médico permanente 

A fórmula a utilizar para estes alunos será a seguinte: 

Ativ.Físicas (45%)*+ Conhecimentos (25%)+Atitudes (30%) 

* Consideram-se a participação e colaboração do aluno relativamente às tarefas que pode realizar na aula: transporte e arrumação de material, arbitragem, ajudas pontuais, relatórios de aula, registos de aula, etc. 

Alunos com atestado médico ocasional 

Aplica-se a mesma fórmula de avaliação, tomando-se em consideração apenas as matérias em que o aluno participou. 
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Educação Física - 9º Ano 

 

Competência/ 

Domínio 

Aprendizagens Essenciais 

Conhecimentos, capacidades e atitudes 
Operacionalização dos descritores de desempenho 

Instrumentos de 

avaliação (%) 

Descritores do PA à 

saída da escolaridade 

obrigatória 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S 
 

 

 

ÁREA DAS ATIVIDADES 

FÍSICAS 

O aluno deve ficar capaz de: 

 

O aluno desenvolve as competências essenciais para o 9.º ano de 

escolaridade de nível INTRODUÇÃO em 5 matérias e de nível 

ELEMENTAR numa matéria, de diferentes subáreas e de acordo com 

as seguintes condições de possibilidade.  

 

- SUBÁREA JOGOS DESPORTIVOS COLETIVOS (duas matérias): 

cooperar com os companheiros para o alcance do objetivo, nos 

JOGOS DESPORTIVOS COLETIVOS (Basquetebol, Futebol, Andebol, 

Voleibol), realizando com oportunidade e correção as ações técnico-

táticas elementares em todas as funções, conforme a oposição em 

cada fase do jogo, aplicando as regras, não só como jogador, mas 

também como árbitro.  

 

-SUBÁREA GINÁSTICA (uma matéria): compor, realizar e analisar da 

GINÁSTICA (Solo, Aparelhos, Acrobática), as destrezas elementares 

de acrobacia, dos saltos, do solo e dos outros aparelhos, aplicando 

os critérios de correção técnica, expressão e combinação. 

 Proporcionar atividades formativas que possibilitem aos alunos:  

- adquirir conhecimento, informação e outros saberes, com rigor, articulação e uso 

consistente de conhecimentos; 

 - selecionar informação pertinente que permita analisar e interpretar atividades 

físicas, utilizando os conhecimentos sobre técnica, organização e participação, ética 

desportiva, etc. 

 - analisar situações, identificando os seus elementos ou dados; 

 - realizar tarefas associadas à compreensão e mobilização dos conhecimentos; 

 - estabelecer relações intra e interdisciplinares;  

- utilizar conhecimento, para participar de forma adequada e resolver problemas 

em contextos diferenciados.  

 

Proporcionar atividades formativas, como por exemplo situações de jogo, 

concursos e outras tarefas a par ou em grupos homogéneos e heterogéneos, que 

possibilitem aos alunos:  

- elaborar sequências de habilidades;  

- elaborar coreografias; 

- resolver problemas em situações de jogo; 

 

 

Atividades Físicas – 

Matérias (45%) 

 

Tendo como 

referência os níveis 

de desempenho 

definidos nesta área 

 

 

 

Conhecedor/ sabedor/ 

culto/ informado (A, 

B, G, I, J) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criativo /Expressivo 

(A, C, D, J) 
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 SUBÁREA ATIVIDADES RÍTMICAS EXPRESSIVAS (uma matéria): 

apreciar, compor e realizar, nas ATIVIDADES RÍTMICAS E 

EXPRESSIVAS (Dança, Danças Sociais, Danças Tradicionais), 

sequências de elementos técnicos elementares, em coreografias 

individuais e ou em grupo, aplicando os critérios de expressividade, 

de acordo com os motivos das composições. 

 

-SUBÁREAS ATLETISMO, RAQUETAS e OUTRAS (duas matérias): 

realizar e analisar do ATLETISMO, saltos, corridas, lançamentos e 

marcha, cumprindo corretamente as exigências elementares, 

técnicas e do regulamento, não só como praticante, mas também 

como juiz. Realizar com oportunidade e correção as ações técnico-

táticas elementares, nos JOGOS DE RAQUETES (Badminton), 

garantindo a iniciativa e ofensividade em participações «individuais» 

e «a pares», aplicando as regras, não só como jogador, mas também 

como árbitro. 

OUTRAS- Realizar com oportunidade e correção as ações do 

domínio de oposição em ATIVIDADE DE COMBATE (Luta), utilizando 

as técnicas elementares de projeção e controlo, com segurança 

(própria e do opositor) e aplicando as regras, quer como executante 

quer como árbitro. Realizar PERCURSOS (Orientação) elementares, 

utilizando técnicas de orientação e respeitando as regras de 

organização, participação, e de preservação da qualidade do 

ambiente. 

 

Para o nível INTRODUÇÃO em cinco matérias, e de nível 

ELEMENTAR, numa matéria de diferentes subáreas, devem 

observar-se as seguintes condições:: 1 - O ATLETISMO constitui-se, 

simultaneamente, como uma subárea e como uma matéria. 2 – Nas 

subáreas JOGOS DESPORTIVOS COLETIVOS, GINÁSTICA, RAQUETES e 

ATIVIDADES RÍTMICAS E EXPRESSIVAS, cada uma das opções acima 

descritas é considerada como uma matéria.  

- explorar materiais;  

- explorar o espaço, ritmos, música, relações interpessoais, etc.;  

- criar soluções estéticas criativas e pessoais. 

 

 Proporcionar atividades formativas que possibilitem aos alunos:  

- analisar situações com diferentes pontos de vista; confrontar argumentos, para 

encontrar semelhanças, diferenças, etc.; 

- analisar factos, situações, identificando os seus elementos ou dados, em particular 

numa perspetiva disciplinar e interdisciplinar; 

- analisar os seus desempenhos e o dos outros, dando e aceitando sugestões de 

melhoria.  

 

Proporcionar atividades formativas que possibilitem aos alunos:  

- realizar tarefas de síntese;  

- realizar tarefas de planificação, de revisão e de monitorização;  

- elaborar planos gerais, esquemas.  

 

Proporcionar atividades formativas, em grupos homogéneos e heterogéneos, que 

possibilitem aos alunos: - aceitar opções, falhas e erros dos companheiros;  

- aceitar o apoio dos companheiros nos esforços de aperfeiçoamento próprio; 

 - aceitar ou argumentar pontos de vista diferentes; 

 - promover estratégias que induzam respeito por diferenças de características, 

crenças ou opiniões.  

 

 

  

 

 

 

 

 

Crítico/Analítico (A, B, 

C, D, G) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indagador/ 

Investigador/ 

Sistematizador/ 

organizador (A, B, C, 

D, F, H, I, J) 

 

 

Respeitador da 

diferença (A, B, E, F, H) 
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ÁREA DA APTIDÃO 

FÍSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA DOS 

CONHECIMENTOS 

3 - Nas OUTRAS, poderá ser considerada uma matéria da subárea 

dos JOGOS TRADICIONAIS E POPULARES., a Orientação ou uma 

matéria da subárea dos DESPORTOS DE COMBATE. 

 

 

 

Desenvolver capacidades motoras evidenciando aptidão muscular e 

aptidão aeróbia, enquadradas na Zona Saudável de Aptidão Física 

do programa FITescola, para a sua idade e sexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relacionar aptidão física e saúde e identificar os fatores associados a 

um estilo de vida saudável, nomeadamente o desenvolvimento das 

capacidades motoras, a composição corporal, a alimentação, o 

repouso, a higiene, afetividade e a qualidade do meio ambiente. 

Interpretar a dimensão sociocultural dos desportos e da atividade 

física na atualidade e ao longo dos tempos, identificando 

fenómenos associados a limitações e possibilidades de prática dos 

desportos e das atividades físicas, tais como: o sedentarismo e a 

evolução tecnológica, a poluição, o urbanismo e a industrialização, 

relacionando-os com a evolução das sociedades. 

Proporcionar atividades formativas que possibilitem aos alunos:  

- saber questionar uma situação;  

- desencadear ações de comunicação verbal e não verbal pluridirecional.  

 

Proporcionar atividades formativas, que possibilitem aos alunos, em todas as 

situações:  

- apreciar os seus desempenhos e os dos outros, dando e aceitando sugestões de 

melhoria;  

- identificar aspetos críticos que permitam a melhoria do seu desempenho;  

- identificar pontos fracos e fortes das suas aprendizagens;  

- utilizar os dados da sua autoavaliação para se envolver na aprendizagem;  

- interpretar e explicar as suas opções;  

- descrever processos de pensamento e ação, usados durante a realização de uma 

tarefa ou abordagem de um problema.  

 

Proporcionar atividades formativas que, em todas as situações, criem 

oportunidades de:  

-cooperar com os companheiros na procura do êxito pessoal e do grupo; 

-cooperar, promovendo um clima relacional favorável ao aperfeiçoamento pessoal 

e gosto proporcionado pelas atividades; 

- aplicar as regras de participação, combinadas na turma; 

- agir com cordialidade e respeito na relação com os colegas e com o professor; 

- respeitar as regras organizativas que permitam atuar em segurança; 

- cumprir e fazer cumprir regras de arbitragem; 

- apresentar iniciativas e propostas; 

- ser autónomo na realização das tarefas; 

- cooperar na preparação e organização dos materiais 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aptidão Física 

(15%) 

 

 

Tendo como 

referência a zona 

saudável da aptidão 

Física (ZSAF) das 

capacidades físicas e 

motoras 

 

 

 

 

 

 

Área dos 

conhecimentos 

(10%) 

 

Observação direta. 

Trabalho individual. 

Trabalho de grupo. 

Questionamento 

oral. 

Questionador e 

Comunicador (A, B, D, 

E, F, G, H, I, J) 

 

 

Autoavaliador/ 

Heteroavaliador 

(transversal às áreas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participativo/ 

colaborador/ 

Cooperante/ 

Responsável/ 

Autónomo (B, C, D, E, 

F, G, I. J) 
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  Proporcionar atividades formativas que impliquem, por parte do aluno: 

- Conhecer e aplicar cuidados de higiene; 

- Conhecer e aplicar as regras de segurança pessoal e dos companheiros; 

- Conhecer e aplicar regras de preservação dos recursos materiais e do ambiente; 

- Promover o gosto pela prática regular de atividade física. 

- Aplicar processos de elevação do nível funcional da aptidão física. 

 Cuidador de si e do 

outro (B, E, F, G) 

A
TI

TU
D

ES
 E

 V
A

LO
R

ES
 

 

Pontualidade 

 

Participação/ 

Comportamento 

 

responsabilidade 

 

 

Realiza as tarefas solicitadas. 

 

É portador do material necessário às atividades letivas. 

 

Cumpre os prazos estabelecidos.  

 

Respeita as regras de funcionamento da sala de aula. 

 

Demonstra preocupação com a sua aprendizagem e esforça-se em superar as suas 

dificuldades. 

 

É autónomo e persistente. 

 

Atitudes e Valores 

(30%) 

 

Grelhas de 

observação de aula 

(ocorrências):  

Cumprimento dos 

horários 

estabelecidos 

Comportamento em 

aula; 

relacionamento 

com os outros, 

cumprimento de 

regras;  

material necessário; 

cumprimento de 

prazos;  

 

 

Respeitador da 

diferença/ do outro 

(A,B,E,F,H) 

 

Responsável 

/autónomo 

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

CASOS ESPECIAIS 

Alunos com atestado médico 

Alunos com atestado médico permanente 

A fórmula a utilizar para estes alunos será a seguinte: 

Ativ.Físicas (45%)*+ Conhecimentos (25%)+Atitudes (30%) 

* Consideram-se a participação e colaboração do aluno relativamente às tarefas que pode realizar na aula: transporte e arrumação de material, arbitragem, ajudas pontuais, relatórios de aula, registos de aula, etc. 

Alunos com atestado médico ocasional 

Aplica-se a mesma fórmula de avaliação, tomando-se em consideração apenas as matérias em que o aluno participou. 

 

 


