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Regime Especial de Avaliação 
 
Os alunos que estejam dispensados, através de atestado médico, comprovando a sua 

incapacidade funcional, para a frequência prática das aulas de Educação Física, estão sujeitos 

a uma Avaliação Alternativa em que os parâmetros e itens terão a seguinte contribuição 

percentual para a classificação final do aluno. 

A avaliação dentro de cada matéria é feita a partir dos domínios Cognitivo (dos saberes), 
das atitudes e Comportamentos, segundo as seguintes ponderações: 

 
 
Domínio Cognitivo (dos saberes) 60% 
Domínio das Atitudes e Comportamentos 40% 

 
 

Domínio Cognitivo (dos saberes) 
 

Testes e/ou Trabalhos e/ou Fichas e/ou Relatórios 40% 
Conhecimentos teóricos em situações práticas 20% 
 
 

Domínio das Atitudes e Comportamentos 
 

Assiduidade e Pontualidade 20% 
Participação e Empenho, Disciplina, Responsabilidade, Capacidade 
Relacional/Afectividade, Desenvolvimento da Autonomia. 20% 

 
 
Os alunos serão submetidos a uma avaliação alternativa, uma vez que apresentam um 

atestado médico que os inibe de participar na parte prática das aulas de Educação Física 

durante a totalidade ou grande parte do Ano Lectivo. Sendo assim, serão sujeitos a uma 

avaliação com as seguintes características, no domínio Cognitivo (dos saberes) deverão 

elaborar três  trabalhos escritos, um por período sobre um tema a definir com o professor. 

Realizar dois testes por período e terão ainda de responder, durante as aulas práticas, às 

solicitações e propostas do professor. 

No domínio das atitudes e valores, a assiduidade e pontualidade serão alvo de registo próprio 

bem como a responsabilidade e empenho na consecução de tarefas propostas pelo professor.
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ELEMENTOS / REFERENTES CRITÉRIOS INSTRUMENTOS 

Domínio das Atitudes e 

Comportamentos (AC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domínio Cognitivo (C) 
 
 
 
 
 
 

 O aluno... 
 ... relaciona-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros, quer no 
papel de parceiros, quer no papel de adversários. 
 ...aceita o apoio dos companheiros no esforço de aprendizagem próprio, bem como 
as opções dos outros e as dificuldades reveladas por eles. 
 ...coloca perguntas e questões quando tem duvidas e apresenta propostas de 
desenvolvimento da actividade individual e do grupo. 
 ...realiza as tarefas propostas pelo professor. 
 ...colabora na colocação e arrumação do material com a preocupação de não 
perder tempo. 
 ...utiliza o material segundo as normas estabelecidas (ver regulamento de 
Educação Física). 
 ...assume tarefas organizativas na preparação das actividades sob a orientação do 
professor. 
 ...está pronto para iniciar a aula à hora marcada 
 ...coopera com os companheiros para o alcance do objectivo dos Desportos 
Individuais (Ginástica e Badminton) e Desportivos Colectivos (Andebol, Basquetebol, 
Corfebol, Futebol e  Voleibol), conhecendo as acções técnico-tácticas elementares em 
todas as funções, aplicando as regras como árbitro. 
 Resultados obtidos nas fichas e testes escritos e nas respostas dos alunos às 
questões colocadas pelo professor. 
 A observação deste indicador pode ser efectuada através dos balanços diários e/ou 
comparando o nível inicial do aluno (avaliação inicial-prognóstica), as observações 
intermédias com o nível final (últimas duas aulas). 

A. Participação, Empenhamento, 

Disciplina 

B. Responsabilidade, 

Desenvolvimento da autonomia 

C. Assiduidade 

D. Pontualidade 

 

E. Dados das observações diárias 

• Em arbitragem 

F. Testes sumativos 

(No mínimo dois por período) 

G. Testes formativos 

H. Trabalhos individuais 

(No mínimo um por período) 

Salvo metodologia justificada o peso relativo na avaliação final não deve ser superior a… 

Competências essenciais do Domínio:  
Peso relativo na avaliação final 

 Atitudes e Comportamentos 40% 
Cognitivo 60% 
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