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Critérios de avaliação de Educação Física – 5º Ano 
2021/2022 

Domínios Pond. Perfil de Aprendizagens Essenciais 
Áreas de competências 

(PASEO) 

Processos de 
recolha de 
informação 

ÁREA DAS 
ATIVIDADES 

FÍSICAS 

70 % 

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. Compor e realizar da GINÁSTICA, as destrezas 

elementares de solo e aparelhos em esquemas individuais, aplicando os critérios de correção técnica, 

apreciando os esquemas de acordo com esses critérios. Realizar do ATLETISMO, saltos, corridas e 

lançamentos, segundo padrões simplificados, e cumprindo corretamente as exigências elementares técnicas 

e regulamentares. 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 (resolver 

problemas em situação de jogo e 

elaborar sequências de 

habilidades)* (A, C, D, J)  

 

- Crítico /Analítico (A, B, C, D, G) 

 

 

Grelhas de registo de 

observação 

direta/avaliação 

prática (exercícios 

critério e/ou 

situação de jogo) 

ÁREA DA 
APTIDÃO 

FÍSICA 

20 % 

Elevar o nível funcional das CAPACIDADES CONDICIONAIS e COORDENATIVAS GERAIS (resistência geral 

de longa e de média duração; da força resistente; da força rápida; da velocidade de reação simples e 

complexa, de execução, de deslocamento e de resistência; das destrezas geral e específica e da flexibilidade. 

- Respeitador da diferença (A, B, E, 

F, H)  

 

 Questionador e Comunicador 

*(comunicabilidade) (A, B, D, E, F, 

G, H, I, J) 

Fit–Escola 

(Aplicação da 

bateria de testes de 

aptidão física) 

ÁREA DOS 
CONHECIM

ENTOS 

10 % 

Conhecer os objetivos, regras, gestos técnicos e materiais utilizados em cada modalidade desportiva. 

Aplicar as regras inerentes às diferentes modalidades. Identificar as capacidades físicas: resistência, força, 

velocidade, flexibilidade, agilidade e coordenação (geral), de acordo com as características do esforço 

realizado. 

- Autoavaliador/ Heteroavaliador 

(transversal às áreas) 

 - * Participativo/ Colaborador/ 

Cooperante/ * Responsável/ 

Autónomo (B, C, D, E, F, G, I. J)  

 

- Teste de Avaliação 

Cognitiva e/ ou 

questionamento 

oral 

 - Fichas de trabalho 

individuais e/ou de 

grupo 

- Relatório de aula 

- RED’s 
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- Fichas de auto e 

heteroavaliação. 

● * De acordo com os critérios transversais de avaliação aprovados em sede de Concelho Pedagógico de 30 de junho 2021 


