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ÁREAS DE COMPETÊNCIA INDICADORES 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 
PONDERAÇÃO 

(%) 

Atitudes 

Relacionamento 
interpessoal 

Cumpre as regras de funcionamento da escola de acordo com o 
Regulamento Interno; 
Adequa comportamentos em diferentes contextos; 
Trabalha em equipa;  
Interage com tolerância. 

Ficha de registo das 
atitudes; 
Ficha de registo de 
assiduidade e de material; 
Observação de trabalho 
cooperativo com os colegas; 
Registo da participação e 
desempenho nas atividades 
internas e externas do 
Desporto Escolar. 

30%  

Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

Estabelece relações entre conhecimento e comportamento; 
Consolida e aprofunda as competências adquiridas; 
Identifica a necessidade de aquisição de novas competências; 
Participa e/ou propõe atividades com sentido de responsabilidade. 

Conhecimentos 
 e 

 capacidades 

Conhecimentos 
 
 
 

Atividades Físicas 
 
 
 

Aptidão Física 
 
 

Compreende os fundamentos teóricos das modalidades. 
Apropria-se da terminologia desportiva. 
Conhece os sistemas anatomofisiológicos. 
Identifica as diferentes capacidades físicas. 
Adquire os conceitos básicos de higiene corporal e alimentar 
Aplica as regras como jogador e como árbitro. 
Aplica os conceitos de higiene. 
Relaciona a atividade física com as diferentes capacidades físicas 
envolvidas 
Em situação de jogo e/ou exercício critério realiza com oportunidade e 
correção as ações técnico-táticas do  
Executa sequências ou esquemas gímnicos. 
Executa corridas, saltos e lançamentos com rigor e exigência técnica do. 
Desenvolve o seu nível de aptidão física 
 Utiliza as tecnologias da informação e comunicação adequando-as aos 
vários contextos de ensino-aprendizagem.  
Escreve de acordo com as convenções gráficas e ortográficas; 
Comunica de forma clara, objetiva, pertinente e coerente. 

 
Testes de avaliação 
Arbitragem e aplicação de 
regras em situação de Jogo 
Intervenções 
Testes de avaliação práticos 
• Em jogo 
• Exercício critério 
Registos de observação  
Exercícios individuais e de 
grupo 
Torneios de jogos colectivos 
e desportos Individuais 
Registos da bateria de testes 
do FitEscola 
Questionamento oral 
Portefólio  
Autoavaliação 

70%  

 


