
Disciplina: EDUCAÇÃO FÍSICA                         2ºCICLO DO ENSINO BÁSICO

Domínios /
Temas

Fator de
ponderação Aprendizagens Específicas Descritores do Perfil dos

Alunos
Instrumentos de

avaliação
Área das

Atividades
Físicas

80% SUBÁREA JOGOS DESPORTIVOS COLETIVOS

Cooperar com os companheiros para o alcance do objetivo dos 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 as suas regras.

SUBÁREA GINÁSTICA 

Compor e realizar, da GINÁSTICA (Solo, Aparelhos, Rítmica), as destrezas elementares
de solo, aparelhos e minitrampolim, em esquemas individuais e/ou de grupo, aplicando os
critérios de correção técnica e expressão, e apreciando os esquemas de acordo com
esses critérios.

SUBÁREAS ATLETISMO, PATINAGEM, RAQUETES E OUTRAS

Realizar, do ATLETISMO, saltos, corridas e lançamentos, segundo padrões simplificados,
e cumprindo corretamente as exigências elementares técnicas e regulamentares.

Patinar com equilíbrio e segurança, ajustando as suas ações para orientar o seu
deslocamento com intencionalidade e oportunidade na realização de sequências rítmicas,
percursos ou jogos. 

Interpretar, 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 PERCURSOS (Orientação) elementares, utilizando técnicas de orientação e
respeitando as regras de organização, participação, e de preservação da qualidade do
ambiente.

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)

Fichas de avaliação 

Questão aula 

Participação oral

Fichas de trabalho
individuais e/ou de

grupo

Relatórios de aula

Grelhas de observação
direta focalizadas em
(exercícios critério) e

(no interesse; na
capacidade de
intervenção e

argumentação na
participação; na
autonomia e no

empenho);



Realizar ações de oposição direta solicitadas de COMBATE (Luta), utilizando as técnicas
fundamentais de controlo e equilíbrio, com segurança (própria e do opositor), aplicando as
regras e os princípios éticos. 

Deslocar-se com segurança no MEIO AQUÁTICO (Natação), coordenando a respiração
com as ações propulsivas específicas das técnicas selecionadas.

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)

Fichas de auto e
heteroavaliação.

Área da
Aptidão Física 10% 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.

Área dos
Conhecimentos

10% 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.

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.

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.


