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A avaliação dos alunos do 1º ciclo está em conformidade com os normativos legais em 

vigor, rege-se por critérios específicos de avaliação e sustenta-se nos princípios 

plasmados nos Critérios Gerais de Avaliação da EPM-CELP, nomeadamente: 

 

a)  A avaliação é um processo contínuo, a favor das diferenças de estilos de 

aprendizagem e características de cada turma/ aluno, privilegia a diversidade de 

estratégias de ensino/aprendizagem para que os alunos realizem experiências de 

aprendizagem ativas, significativas, diversificadas, integradoras e socializadoras. 

 

 

b) A avaliação é contínua e processa-se através de instrumentos de avaliação desde o 

início do ano letivo até ao final. Por isso, a avaliação deve ter em conta e refletir a 

evolução do aluno. 

 

 

c) A avaliação assume um papel regulador, na medida em que está alinhada com o 

currículo e com as metodologias e estratégias utilizadas para o desenvolver. Assume 

igualmente uma função formativa na sua vertente sumativa. 

 

 

d) A avaliação obedece a princípios de transparência e diálogo que induzem a 

capacidade de autoavaliação do aluno, de forma crítica e fundamentada.  

 

 

e) A avaliação faz parte integrante do ensino e da aprendizagem, pelo que a sua 

operacionalização deve constituir-se como um meio de promover e regular o 

processo de aprendizagem dos alunos. 

 

 

f) A avaliação tem carácter formativo, sistemático e contínuo, baseando-se na 

interpretação e qualificação das informações recolhidas, relativas aos vários domínios 

da aprendizagem. 

 

 

g) A avaliação inicial/diagnóstica assume um caráter fundamental na construção do 

Projeto Curricular de Turma do ensino básico e do Plano de Turma do ensino 

secundário, bem como no processo de planeamento de cada turma em cada 

disciplina. 

 

h) A avaliação incide sobre as aprendizagens, que são relativas a conhecimentos e 

competências. 
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AVALIAÇÃO CONTÍNUA 
 
 
 

A menção a atribuir no final de cada período resulta da MÉDIA da aplicação dos diferentes 
instrumentos de avaliação usados ao longo do ano letivo. 

 
 
 

INSTRUMENTOS de AVALIAÇÃO e DESCRITORES 
 
 

Os instrumentos de avaliação das metas curriculares a utilizar dos diferentes domínios serão de 
natureza diversificada, nomeadamente: 

 

1. FICHAS DE TRABALHO / TESTES de AVALIAÇÃO FORMATIVA e/ou SUMATIVA; 
 

2. TRABALHOS INDIVIDUAIS/ou TRABALHOS de GRUPO; 
 

3. OBSERVAÇÃO DIRETA (Fichas de registos orais/ escritos). 
 

 
AVALIAÇÃO QUALITATIVA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MENÇÃO PERCENTAGEM DESCRITORES 

Muito Bom 90% a 100% Desenvolveu com muita facilidade os objetivos propostos. 
Bom 70% a 89% Desenvolveu com facilidade os objetivos propostos. 

Suficiente 50% a 69% 
Desenvolveu a maior parte dos objetivos propostos, embora com 
alguma dificuldade. 

Insuficiente 

20% a 49% Desenvolveu, com bastante dificuldade, alguns objetivos propostos. 

0% a 19% 
Revelou muitas dificuldades e não desenvolveu os objetivos 
propostos. 
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AVALIAÇÃO DO DOMÍNIO SÓCIO AFETIVO EM TODAS AS ÁREAS DE APRENDIZAGEM 
 

DOMÍNIOS MENÇÃO DESCRITORES 

D
o
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 S

ó
ci

o
 A

fe
ti

vo
 

Participação e 
Cooperação 

Muito Bom Participa e coopera com excelência em todas as tarefas propostas. 

Bom 
Participa e coopera de forma bastante satisfatória em todas as tarefas 
propostas. 

Suficiente 
Participa e coopera de forma satisfatória na maioria das tarefas 
propostas. 

Insuficiente 

Participa e coopera de forma não satisfatória na maioria das tarefas 
propostas. 

Participa e coopera de forma não satisfatória em todas as tarefas 
propostas. 

Sociabilidade 

Muito Bom Revela sempre capacidade de sociabilidade. 

Bom Revela muitas vezes capacidade sociabilidade. 

Suficiente Revela quase sempre capacidade de sociabilidade. 

Insuficiente 
Raramente revela capacidade de sociabilidade. 

Nunca revela capacidade de sociabilidade. 

Sentido de 
responsabilidade 

Muito Bom É sempre responsável no cumprimento das tarefas. 

Bom 
Revela quase sempre grande responsabilidade no cumprimento das 
tarefas. 

Suficiente Revela, por vezes, pouca responsabilidade no cumprimento das tarefas. 

Insuficiente 

Revela, muitas vezes, pouca responsabilidade no cumprimento das 
tarefas. 

Revela, quase sempre/sempre, pouca responsabilidade no 
cumprimento das tarefas. 

Capacidade de 
concentração 

Muito Bom Revela sempre capacidade de concentração. 

Bom Revela, muitas vezes, capacidade de concentração. 

Suficiente Revela, por vezes, capacidade de concentração. 

Insuficiente 
Revela muitas vezes desconcentração 

Revela quase sempre/ sempre, desconcentração. 

Interesse e 
Dinamismo 

Muito Bom 
Revela, sempre muito, interesse e dinamismo nas atividades 
desenvolvidas. 

Bom 
Revela, muitas vezes, interesse e dinamismo nas atividades 
desenvolvidas. 

Suficiente Revela, por vezes, interesse e dinamismo nas atividades desenvolvidas. 

Insuficiente 

Revela muitas vezes desinteresse e falta de dinamismo nas atividades 
desenvolvidas. 

Revela, quase sempre/sempre, desinteresse e falta de dinamismo nas 
atividades desenvolvidas. 

Desenvolvimento 
da Autonomia 

Muito Bom Revela, sempre, muita autonomia nas atividades desenvolvidas. 

Bom Revela, muitas vezes, autonomia nas atividades desenvolvidas. 

Suficiente Revela, por vezes, autonomia nas atividades desenvolvidas. 

Insuficiente 

Revela muitas vezes desinteresse e falta de dinamismo nas atividades 
desenvolvidas. 

Revela, quase sempre/sempre, desinteresse e falta de dinamismo nas 
atividades desenvolvidas. 

Cumprimento de 
Regras 

Muito Bom Revela sempre um comportamento adequado. 

Bom Revela quase sempre um comportamento adequado. 

Suficiente Revela por vezes um comportamento desadequado. 

Insuficiente Revela muitas vezes um comportamento desadequado. 
 



_____________________________________________________________________________________________________________ 1.º Ciclo 

 

______________________________________________________________________________________ Critérios de Avaliação – 2017/2018 

 

 5 

 
PORTUGUÊS 

 

DOMÍNIOS PESO(S) 

COGNITIVO 
 

(competências 
específicas) 

Oralidade 20% 

70% 

Leitura e Escrita 20% 

Educação Literária 6% 

Gramática 7% 

COMPONENTES DO CURRÍCULO DE CARÁTER TRANSVERSAL 

Compreensão e expressão em língua portuguesa 12% 

Educação para a cidadania 3% 

Utilização das tecnologias de informação e comunicação 2% 

 

SÓCIO AFETIVO 
 

(Competências 
Transversais) 

 

Participação e cooperação 4% 

30% 

Sociabilidade 4% 
Sentido de responsabilidade 5% 

Capacidade de concentração 4% 

Interesse e dinamismo 5% 

Desenvolvimento da autonomia 4% 

Cumprimento de regras 4% 

  TOTAL 100% 

 
DOMÍNIOS DESCRITORES 

D
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Compreensão 

Oral 
 

Respeita regras de interação discursiva. 
Escuta discursos breves para aprender e construir conhecimentos. 
Produz um discurso oral com correção. 
Produz discursos com diferentes finalidades, tendo em conta a situação e o 
Interlocutor. 

Leitura 

 

Lê em voz alta palavras, pseudo - palavras e textos. 

Apropria-se de novos vocábulos a partir de textos diversos. 

Monitoriza a compreensão e relaciona o texto com conhecimentos anteriores 

e compreende-o. 
 

Escrita 

Desenvolve o conhecimento da ortografia. 

Planifica e redige textos corretamente e com criatividade. 
Mobiliza o conhecimento da pontuação. 

 

Educação 
Literária 

Escuta e lê textos literários. 
Compreende o essencial dos textos escutados e lidos. 
Lê em termos pessoais. 

Gramática 

Compreende processos de formação de organização do léxico. 
Explicita regularidades no funcionamento da língua. 
Analisa e estrutura unidades sintáticas. 

Compreensão e 
Expressão em 

Língua Portuguesa 

 
Compreende questões, textos e exposições orais. 
Expressa-se corretamente. 
 

Educação para a 

Cidadania  
 

Apresenta valores e atitudes corretas, em contextos e situações variadas. 
 

Utilização das 

Tecnologias 

de Informação 

e Comunicação 

 
Utiliza as TIC, de maneira eficaz, tendo em conta a sua faixa etária. 
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MATEMÁTICA 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

DOMÍNIOS PESO(S) 

COGNITIVO 
 

(competências 
específicas) 

Números 10% 

70% 

Operações 10% 

Geometria 10% 

Medida 10% 

Organização de Dados 15% 

Tratamento de Dados 15% 

 

SÓCIO AFETIVO 
 

(Competências 
Transversais) 

 

Participação e cooperação 4% 

30% 

Sociabilidade 4% 
Sentido de responsabilidade 5% 

Capacidade de concentração 4% 

Interesse e dinamismo 5% 

Desenvolvimento da autonomia 4% 

Cumprimento de regras 4% 

  TOTAL 100% 

DOMÍNIOS DESCRITORES 

D
o
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o
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Números 

 

Faz contagens corretamente. 
Ordena números cardinais e ordinais por ordem crescente e decrescente. 
Reconhece números pares e ímpares. 
Faz leituras por ordens e classes (reconhece unidades, dezenas, centenas, 
milhares, etc.) 

Operações 
 

Adiciona e subtrai números naturais. 
Multiplica e divide números naturais. 
Reconhece operações inversas. 

• Resolve situações problemáticas. 

Geometria 
 

• Reconhece e representa formas geométricas. 
Reconhece e representa sólidos geométricos. 
Reconhece os diferentes ângulos. 
Completa figuras planas de modo a que fiquem simétricas relativamente a um 
eixo. 

Medida 
 

Mede distâncias e comprimentos. 
Mede áreas, capacidades e volumes. 
Utiliza medidas de tempo. 
Conhece o sistema monetário. 

Organização de 
Dados 

Representa conjuntos de elementos 
Recolhe dados a partir da interpretação de gráficos, diagramas e pictogramas 
Opera com conjuntos. 

Tratamento de  
Dados 

Recolhe dados para a resolução de problema. 
Resolve problemas. 
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ESTUDO DO MEIO 

  
 

 

DOMÍNIOS PESO(S) 

COGNITIVO 
 

(competências 
específicas) 

Conhecimento de si próprio 8% 

70% 

Conhecimento do meio local e do passado 7% 

Conhecimento do Ambiente Natural 8% 

Conhecimento da sociedade 7% 

Conhecimento e representação dos espaços 7% 

Curiosidade científica 8% 

Participação em atividades experimentais 8% 

COMPONENTES DO CURRÍCULO DE CARÁTER TRANSVERSAL 

Compreensão e expressão em língua portuguesa 12% 

Educação para a cidadania 3% 

Utilização das tecnologias de informação e comunicação 2% 

 

SÓCIO AFETIVO 
 

(Competências 
Transversais) 

 

Participação e cooperação 4% 

30% 

Sociabilidade 4% 
Sentido de responsabilidade 5% 

Capacidade de concentração 4% 

Interesse e dinamismo 5% 

Desenvolvimento da autonomia 4% 

Cumprimento de regras 4% 

  TOTAL 100% 

DOMÍNIOS DESCRITORES 

D
o

m
ín

io
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o
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Conhecimento de 
si próprio 

Estrutura o conhecimento de si próprio 
Relaciona harmoniosamente o corpo com o espaço numa perspetiva pessoal e 
interpessoal 
Desenvolve hábitos promotores de saúde e qualidade de vida 

Conhecimento do 
meio local e do 

passado 

Pesquisa 
Conhece a realidade envolvente 
Reconhece e valoriza o seu património histórico e cultural 

Conhecimento do 
Ambiente natural 

Conhece os principais elementos do meio físico 
Identifica problemas concretos relativos ao meio físico 
Pesquisa para conhecer melhor 

Conhecimento e 
representação dos 

espaços 

Identifica e reconhece diferentes espaços 
Localiza elementos no espaço 
Localiza-se no espaço em relação a um ponto de referência 

Conhecimento 
da 

Sociedade 

Pesquisa/Investiga 
Conhece os elementos da sociedade e suas funções 
Conhece e aplica algumas regras de convivência 

Curiosidade 
científica 

Questiona 
Levanta hipóteses 
Pesquisa/Investiga 

Participação em 
Atividades 

Experimentais 
 

Utiliza vocabulário científico 
Experimenta seguindo protocolos experimentais 
Explica e descreve o que observa formulando conclusões 
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EXPRESSÕES ARTÍSTICAS 
 

 

DOMÍNIOS PESO(S) 

COGNITIVO 
 

(competências 
específicas) 

Técnicas diversas de expressão 25% 

70% 

Comunicação verbal e não-verbal 14% 

Utilização do corpo para comunicar 14% 

COMPONENTES DO CURRÍCULO DE CARÁTER TRANSVERSAL 

Compreensão e expressão em língua portuguesa 12% 

Educação para a cidadania 3% 

Utilização das tecnologias de informação e comunicação 2% 

 

SÓCIO AFETIVO 
 

(Competências 
Transversais) 

 

Participação e cooperação 4% 

30% 

Sociabilidade 4% 
Sentido de responsabilidade 5% 

Capacidade de concentração 4% 

Interesse e dinamismo 5% 

Desenvolvimento da autonomia 4% 

Cumprimento de regras 4% 

  TOTAL 100% 
 

 

 

DOMÍNIOS DESCRITORES 

D
o

m
ín

io
 C

o
gn

it
iv

o
 Técnicas diversas 

de expressão 

Domina diferentes formas de expressão. 
Explora diferentes técnicas de pintura, recorte, colagem e dobragem. 
Usa corretamente de materiais e técnicas. 

Comunicação 
verbal e não verbal 

Realiza jogos e respeita regras. 
Entoa canções, lengalengas, rimas e trava línguas.  
Desenha, compreende formas, cores e gestos. 

Utilização do corpo 
para comunicar 

Escuta e utiliza a voz  
Produz, representa e improvisa.  
Produz personagens e dramatiza situações. 
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Educação Musical 
 
 

DOMÍNIOS PESO(S) 

COGNITIVO 
 

(competências 
específicas) 

Execução Instrumental 25% 

80% 
Execução Vocal 25% 

Acuidade Auditiva 15% 

Conhecimentos teóricos 15% 

 

SÓCIO AFETIVO 
 

(Competências 
Transversais) 

 

Participação e cooperação 3% 

20% 

Sociabilidade 3% 
Sentido de responsabilidade 3% 

Capacidade de concentração 3% 

Interesse e dinamismo 2% 

Desenvolvimento da autonomia 3% 

Cumprimento de regras 3% 

  TOTAL 100% 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nível de 
Desempenho Execução Instrumental Execução Vocal Acuidade Auditiva 

Conhecimentos 
Teóricos 

Muito Bom 

Apresenta uma postura correta 
face ao instrumento e executa 
peças musicais sem paragens, 
com ritmo e notas corretas, com 
expressividade. 

Executa  peças musicais  
sem paragens, com ritmo 
e notas corretas, com 
expressividade. 

Identifica mais de 90% 
dos elementos musicais 
ouvidos nos excertos 
apresentados. 

Identifica mais de 
90% dos símbolos 
musicais 
apresentados. 
 

Bom 

Apresenta uma postura correta 
face ao instrumento e executa 
peças musicais sem paragens, 
com ritmo e notas corretas. 

Executa  peças musicais  
sem paragens, com ritmo 
e notas corretas. 

Identifica pelo menos 
70% dos elementos 
musicais ouvidos nos 
excertos apresentados. 

Identifica pelo 
menos 70% dos 
símbolos musicais 
apresentados. 

Suficiente 

Apresenta uma postura correta 
face ao instrumento e executa 
peças musicais sem paragens 
(permitem-se algumas falhas de 
ritmo e notas). 

Executa peças musicais 
sem paragens (permitem-
se algumas falhas de 
ritmo e notas). 

Identifica pelo menos 
50% dos elementos 
musicais ouvidos nos 
excertos apresentados. 

Identifica pelo 
menos 50% dos 
símbolos musicais 
apresentados. 

Insuficiente 

Não cumpre as competências do 
nível Suficiente ou recusa-se a 
executar a peça musical 
proposta.  . 

Não cumpre as 
competências do nível 
Suficiente ou  recusa-se a 
executar a peça musical 
proposta. 

Não cumpre as 
competências do nível 
Suficiente ou  recusa-se 
a realizar as atividades 
auditivas propostas. 

Não cumpre as 
competências do 
nível Suficiente ou 
recusa-se a 
participar nos 
momentos de 
avaliação escritos. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

1º ANO 

Menções/Áreas: 
Competências 

Sociais 
Área das Perícias e 

Manipulações 
Área dos Deslocamentos e 

Equilíbrios 
Área dos Jogos Outras 

INSUFICIENTE 
O aluno tem Insuficiente quando: 

Em situação de aula, se recusa 
a participar e cooperar, não 

respeitando as regras 
instituídas. 

Em situação de aula, recusa fazer alguma matéria, não respeitando as regras instituídas e/ou não domina as habilidades definidas para o 
“Suficiente”. 

SUFICIENTE 
O aluno tem Suficiente quando: 

1. Procura ativa e 
constantemente o êxito 
pessoal e do grupo, 
cooperando sempre com 
os colegas; 

 

2. Respeita todas as 
indicações que lhe são 
dirigidas (colegas e 
professor). 

 

3. Respeita e demonstra 
saber as regras das 
matérias e de arbitragem. 

1. Com bola amarela, realiza 
drible em progressão durante 
5m; 

2. Em situação de 1+1 (com uma 
distância de 2m), realiza com 
bola amarela, passe e receção 
com as mãos. 

1. Realiza com sucesso o Jogo da Macaca;  
2. Marcha em frente na trave; 
3. Realiza cambalhota à frente no plano 

inclinado, podendo levantar-se com 
ajuda das mãos; 

4. Desloca-se horizontalmente e 
verticalmente pelos espaldares. 

1. Realiza com 
sucesso um dos 
Jogos de 
perseguição 
preconizados 
no Programa 
(apanhada, 
rabo raposa, 
etc.) 

 

BOM 
O aluno tem Bom quando: 

Realiza todas as habilidades do 
SUFICIENTE e: 

 
1. Em situação de 1+1 (com uma 

distância de 2m), conduz a 
bola c/ o pé até ao meio 
campo e passa-a ao colega. 

Realiza todas as habilidades do 
SUFICIENTE e: 

1. Rasteja; 
2. Transpõe as barreiras amarelas;  
3. Faz salto horizontal a pés juntos;  
4. Sobe o plinto (caixa azul e vermelha) e 

salta para o colchão (pode não fazer 
um destes 2 elementos). 
 

Realiza todas as 
habilidades do 

SUFICIENTE. 
 

MUITO BOM 
O aluno tem Muito Bom quando: 

Realiza todas as habilidades do 
BOM e: 

 
1. Com a mão, a 3m de distância 

de um pino, procura acertar-
lhe com uma bola de rítmica; 

2. Com bola amarela, realiza 
alternadamente drible em 
progressão durante 5m. 

Realiza todas as habilidades do BOM e: 
1. Sobe o plinto (caixas azul e vermelha) 

e salta para o colchão;  
2. Realiza o percurso definido pelo 

departamento e cambalhota à frente 
s/ plano inclinado; 

3. Salta à corda em movimento. 

Realiza todas as 
habilidades do 

BOM. 

1. Na Natação, flutua e 
desloca-se em 
equilíbrio. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

2º ANO 

Menções/Áreas: 
Competências 

Sociais 
Área das Perícias e 

Manipulações 

Área dos 
Deslocamentos e 

Equilíbrios 
Área dos Jogos Outras 

INSUFICIENTE 
O aluno tem Insuficiente quando: 

Em situação de aula, se recusa 
a participar e cooperar, não 

respeitando as regras 
instituídas. 

Em situação de aula, recusa fazer alguma matéria, não respeitando as regras instituídas e/ou não domina as habilidades definidas para o 
“Suficiente”. 

SUFICIENTE 
O aluno tem Suficiente quando: 

1. Procura ativa e 
constantemente o êxito 
pessoal e do grupo, 
cooperando sempre com os 
colegas; 

 

2. Respeita todas as 
indicações que lhe são 
dirigidas (colegas e 
professor). 

 

3. Respeita e demonstra 
saber as regras das 
matérias e de arbitragem. 

Realiza todas as habilidades do 
BOM do 1º ano e: 

1. Faz rolar o arco e apanha-o. 

Realiza todas as 
habilidades do BOM do 1º 

ano e: 
1. Salta à corda em 

movimento; 
2. Desliza em patins. 

1. Realiza com sucesso um dos 
Jogos de perseguição 
preconizados no Programa 
(apanhada, rabo raposa, etc.) 

 

BOM 
O aluno tem Bom quando: 

Realiza todas as habilidades do 
SUFICIENTE e: 

1. Com a mão, a 3m de distância 
de uma Fitball em movimento, 
procura acertar-lhe com uma 
bola de rítmica; 

2. Em slalom, conduz a bola com 
os 2 pés. 

Realiza todas as habilidades 
do SUFICIENTE e: 

 
1. Realiza o percurso do 

departamento sem 
falhas, incluindo 
chamada a 2 pés; 

2. Realiza cambalhota atrás 
num plano inclinado. 

Realiza todas as habilidades do 
SUFICIENTE. 

1. Em situação individual, 
expressa-se 
individualmente no 
ritmo da música, 
interpretando-a com 
exteriorização de 
sentimentos (Atividades 
Rítmicas e Expressivas). 

2. Na Natação, flutua e 
desloca-se em 
equilíbrio. 

MUITO BOM 
O aluno tem Muito Bom quando: 

Realiza todas as habilidades do 
BOM e: 

1. Realiza toques de sustentação 
com raquete (aprox. 7); 

2. A 2m de distância, devolve a 
bola amarela em 
cabeceamento após passe do 
colega. 

Realiza todas as 
habilidades do BOM e: 

 
1. Salta à corda em 

movimento e parado. 

Realiza as habilidades do BOM e: 
 
1. Em situação de 3x1, joga com 

sucesso à Rabia com a mão, 
com bola de andebol ou de 
rítmica. 

Realiza todas as 
habilidades do BOM e: 

 
1. Domina o nível 

Introdução da Natação. 
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______________________________________________________________________________________ Critérios de Avaliação – 2017/2018 

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

3º ANO 

Menções/Áreas: 
Competências 

Sociais 
Área dos Jogos e das Perícias e 

Manipulações 
Área da Ginástica Área das Outras 

INSUFICIENTE 
O aluno tem Insuficiente quando: 

Em situação de aula, se recusa a 
participar e cooperar, não 

respeitando as regras instituídas. 

Em situação de aula, recusa fazer alguma matéria, não respeitando as regras instituídas e/ou não domina as habilidades definidas 
para o “Suficiente”. 

SUFICIENTE 
O aluno tem Suficiente quando: 

1. Procura ativa e constantemente 
o êxito pessoal e do grupo, 
cooperando sempre com os 
colegas; 

 

2. Respeita todas as indicações 
que lhe são dirigidas (colegas e 
professor). 

 

3. Respeita e demonstra saber as 
regras das matérias e de 
arbitragem. 

Realiza todas as habilidades do BOM do 2º ano e: 
1. Dribla com bola amarela em progressão com as 2 

mãos durante 5m; 
2. Realiza toques de sustentação da bola com a 

raquete (aprox. 7); 
3. Em situação de 3x0 com a mão, passa e recebe a 

bola em segurança sem a deixar cair. 

Realiza todas as habilidades do 
BOM do 2º ano e: 

 
1. Avião; 
2. Salta à corda parado. 

 

BOM 
O aluno tem Bom quando: 

Realiza todas as situações do SUFICIENTE e uma das 
seguintes: 

1. Em situação de 3x1, joga à Rabia com a mão, com 
bola de andebol ou de rítmica; 

2. Em situação individual com raquete, realiza seis 
batimentos com ressalto no chão contra a parede; 

3. Em situação de 2x0+GR, condução, passe, receção 
e remate com o pé (bola de Futebol). 

Realiza todas as habilidades do 
SUFICIENTE e: 

 
1. Passagem por pino. 

1. Na Natação, flutua e desloca-se 
em equilíbrio. 

2. Dança a Marrabenta, podendo 
apresentar algumas incorreções 
na execução do passo básico. 

MUITO BOM 
O aluno tem Muito Bom quando: 

1. Em situação de 4x2, joga à rabia com a mão; 
Realiza todas as situações do BOM e uma das 

seguintes: 
2. Em situação de 1+1, joga com raquetes, podendo a 

bola ressaltar no chão; 
3. Em situação de 4x1, joga à rabia com bola de 

Futebol; 
4. Em situação de 1+1 com bola de Voleibol amarela, 

passa e recebe. 
 

Realiza todas as habilidades 
do BOM e: 

 
1. Uma posição de 

flexibilidade; 
2. Roda na cabeça do plinto; 
3. Salto de coelho no plinto. 

Realiza todas as habilidades do 
BOM e: 

 
1. Domina o nível Introdução da 

Natação. 
2. Com Patins de 4 rodas, patina 

para a frente e desliza de 
cócoras. 

 



_____________________________________________________________________________________________________________ 1.º Ciclo 

 

______________________________________________________________________________________ Critérios de Avaliação – 2017/2018 

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

4º ANO 

Menções/Áreas: 
Competências 

Sociais 
Área dos Jogos e das Perícias e 

Manipulações 
Área da Ginástica Área das Outras 

INSUFICIENTE 
O aluno tem Insuficiente quando: 

Em situação de aula, se recusa a 
participar e cooperar, não 

respeitando as regras instituídas. 

Em situação de aula, recusa fazer alguma matéria, não respeitando as regras instituídas e/ou não domina as habilidades definidas para 
o “Suficiente”. 

SUFICIENTE 
O aluno tem Suficiente quando: 

1. Procura ativa e 
constantemente o êxito 
pessoal e do grupo, 
cooperando sempre com 
os colegas; 

 

2. Respeita todas as 
indicações que lhe são 
dirigidas (colegas e 
professor). 

 

3. Respeita e demonstra saber 
as regras das matérias e de 
arbitragem. 

Realiza todas as situações do BOM do 3º ano e: 
1. Em situação de 4x3, joga à Rabia com a mão, com bola 

de andebol ou de rítmica; 
2. Em situação de 4x1, joga à Rabia com o pé (com bola 

de futebol); 
3. Em situação de 2x0+GR, realiza condução, passe, 

receção e remate com bola de Futebol. 

Realiza todas as habilidades do BOM do 
3º ano e: 

1. Uma posição de flexibilidade; 
2. Roda na cabeça do plinto. 

1. Realiza percursos na 
natureza e de 
orientação na escola. 

BOM 
O aluno tem Bom quando: 

Realiza todas as situações do SUFICIENTE e: 
1. Em situação de 4x4, Bola no Fundo MAIS 
2. Em situação de 1+1 com bola de Voleibol amarela, 

passa e recebe; OU 
3. Em situação de 1+1, jogo de raquetes com ressalto da 

bola no chão; OU 
4. Em situação de 3x1, jogo de Rabia. 

Realiza todas as habilidades do 
SUFICIENTE e: 

1. Cambalhota atrás sem plano 
inclinado; 

2. Salto de coelho no plinto; 
3. Salto à corda movimentada pelos 

colegas. 
4. Roda na cabeça do plinto ou no solo. 

Realiza todas as situações 
do MUITO BOM do 3º 

Ano. 

MUITO BOM 
O aluno tem Muito Bom quando: 

1. Em situação de 4x4, realiza com sucesso o Jogo de 
Bola no Fundo; 

Realiza todas as situações 
 do BOM e uma das seguintes situações: 

2. Em situação de 1+1 com bola de Voleibol amarela, 
passa e recebe; 

3. Em situação de 1+1, joga com raquetes podendo a 
bola ressaltar no chão; 

4. Em situação de 3x1, jogo de Futebol com progressão. 
 

Realiza todas as habilidades do BOM e: 
 
1. Pino com ajuda; 
2. Salto de eixo no boque; 
3. Salto em comprimento OU Salto em 

altura. 

Realiza todas as situações 
do BOM e: 

 
1. Dança a Marrabenta, 

podendo apresentar 
algumas incorreções 
na execução do passo 
básico. 

 


