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Critérios de avaliação de Educação Física – 4º ano de escolaridade 
2022/2023 

 
Critérios 

 
Domínios Pond. Aprendizagens Essenciais  

Áreas de 
competências  

(PASEO) 

Processos de 
recolha de 
informação 

 
 
 
 
 

Conhecimento 
 
 
 

Resolução de 
Problemas 

 
 
 
 
 

Qualidade da 
Comunicação 

 

Ginástica (25%) 

O aluno deve ser capaz de: 

Realizar as habilidades gímnicas básicas da GINÁSTICA, em esquemas ou 
sequências no solo e em aparelhos, encadeando e ou combinando as ações 
com fluidez e harmonia de movimento.  

 
 
 
 
 

Conhecedor/ 

sabedor/ culto/ 

informado 

(A, B, G, I, J) 
 

 

Criativo/ expressivo 
(A, C, D, J) 

 

Participativo/ 
colaborador/ 

cooperante/ 

responsável/ 
autónomo 

(B, C, D, E, F, G, I, 

J) 

 
Testes de aptidão 

Atividades de expressão 

Testes de aproveitamento 

(com e sem fins 

classificatórios) 

Observação com registo 

Jogos (50%) 

O aluno deve ser capaz de: 

Participar nos 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 em jogos coletivos com bola, jogos de 
perseguição, jogos de oposição e jogos de raquete. 

 
 
 

Testes de aptidão 
 

Atividades de expressão 
 

Testes de aproveitamento 
(com e sem fins 
classificatórios) 

 
Observação com registo 

 
 

Percursos na 
Natureza (25%) 

 O aluno deve ser capaz de: 

Escolher e realizar habilidades apropriadas em PERCURSOS NA NATUREZA, 
de acordo com as características do terreno e os sinais de orientação, 
colaborando com os colegas e respeitando as regras de segurança e 
preservação do ambiente. 

 
Testes de aptidão 

Atividades de expressão 

Testes de aproveitamento 

(com e sem fins 

classificatórios) 
Observação com registo 

Legenda: 
(1): A-Linguagens e textos; B-Informação e comunicação; C-Raciocínio e resolução de problemas; D-Pensamento crítico e pensamento criativo; E-Relacionamento interpessoal; F-Desenvolvimento 
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pessoal e autonomia; G-Bem-estar, saúde e ambiente; H-Sensibilidade estética e artística; I-Saber científico, técnico e tecnológico; J- Consciência e domínio do corpo. 
Observações: 

1. Os descritores de cada critério de avaliação constam no Referencial de Avaliação do Agrupamento.  
                      Aprovado em sede de conselho pedagógico de 28 de setembro de 2022. 

 


