
	

	

 
 

 

 

Planificação/Critérios 

Ano Letivo 2018/2019 

 

Nível de Ensino: 3.º Ciclo  Áreas/Disciplina: Educação Física  Ano: 8.º  
 

Curso: Básico X  Científico-Humanístico  Profissional  
 

Planificação 

Período Sequências/Temas/Módulos  
Conteúdos 

Programáticos/Domínios 

Instrumentos 

de Avaliação 

Tempos 

Letivos 

1.º 

 
Luta 

 

Regras da disciplina em combate 

estabelecidas;  

Respeito pela integridade física do 

parceiro mesmo à custa da sua própria 

vantagem;  

Objetivo da luta (assentamento de 

espáduas);  

Luta no solo com utilização da força das 

suas alavancas em conjugação com os 

movimentos do parceiro, procurando e 

aproveitando situações de vantagem 

para conseguir o assentamento de 

espáduas. 

- Registo de 

observação direta: 

.Grelha de registo 

da avaliação 

diagnóstica; 

 .Ficha de registo 

de assiduidade, 

pontualidade, 

comportamento, 

empenho, 

participação e 

cumprimento das 

tarefas, 

cooperação e 

expressão; 

 

.Grelha de 

avaliação do 

protocolo da 

atividade física e 

desportiva. 

- Grelha de registo 

da autoavaliação. 

 

Teste, fichas de 

trabalho, 

relatórios, 

trabalhos de 

pesquisa, 

apresentação 

oral/ defesa do 

trabalho. 

 
As aulas 

previstas 

dependem 

do 

roulement e 

das 

condições 

climatéricas. 

 

Andebol 

 

Regras, princípios de jogo, fundamentos 

técnico-táticos: desmarcação, pega de 

bola, passe, drible de progressão, 

finalização, atitude defensiva, 

interceção de bola, impedir ou dificultar 

a progressão em drible, o passe e o 

remate. 

 

Atletismo 

 

- Lançamento da bola; 

- Salto em altura/comprimento; 
 
- Corrida de resistência/velocidade. 

 

Domínio Cognitivo 

 

Abordagem teórica das 

modalidades abordadas no 1º 

período; 

Relacionar aptidão física e saúde e 

identificar os benefícios do 

exercício físico para a saúde. 

 
Aptidão Física (Fitescola*) 
¨* Projeto desenvolvido ao longo do ano 

 

Resistência; Força; Velocidade; 

Flexibilidade; Destreza Geral 



2.º 

 
Futsal / Futebol 7 

- Regras. 

- Princípios de Jogo. 

- Fundamentos técnico-táticos:  

Passe, receção, condução de bola, 

remate, desmarcação 

- Métodos Defensivos: marcação 

HxH (marcação do jogador com e 

sem bola). 

 
Badminton 

- Regras, princípios de jogo e 

fundamentos técnico-taticos. 

Posição base; 

Tipos de pega; 

Batimentos: serviço, clear e lob, drive 

esquerda e direita. 

Ginástica de Aparelhos  Aparelhos: 
Boque /plinto – salto ao eixo e salto 
entre  mãos; 
Minitrampolim – salto em extensão 
(vela); salto engrupado; pirueta vertical; 
carpa pernas afastadas; 

 

Domínio Cognitivo 

 

Abordagem teórica das 

modalidades abordadas no segundo 

período; 

Relacionar aptidão física e saúde e 

identificar os benefícios do 

exercício físico para a saúde. 

 
Aptidão Física (Fitescola*) 
¨* Projeto desenvolvido ao longo do ano 

 

Resistência; Força; Velocidade; 

Flexibilidade; Destreza Geral 

3.º 

 
Futsal / Futebol 7 

- Regras. 

- Princípios de Jogo. 

- Fundamentos técnico-táticos:  

Passe, receção, condução de bola, 

remate, desmarcação 

- Métodos Defensivos: marcação 

HxH (marcação do jogador com e 

sem bola). 

 
Dança 

Ritmo, coordenação, postura, passos e 
possível coreografia. 
Danças sociais, tradicionais portuguesas 
ou dança aeróbica. 

 
Aptidão Física (Fitescola*) 
¨* Projeto desenvolvido ao longo do ano 

 

Resistência; Força; Velocidade; 

Flexibilidade; Destreza Geral 

Nota: A sequência dos temas/módulos/domínios pode ser alterada em função das atividades planificadas nos 
planos de turma, nomeadamente nos domínios de autonomia curricular, através do trabalho de articulação 
curricular e interdisciplinar.  

 

 

 

 



Critérios 

 Critérios Específicos Critérios Gerais 

(cognitivo) 
Conhecimentos/ 
Competências 

(Socioafetivo) 
Assiduidade e pontualidade 

Comportamento/atitudes na sala de aula 
Empenho e organização 
Cooperação e interação 

Capacidade de expressão e comunicação 

1) 2) Total 

7.º, 8.º e 9.º anos  45% 45% 90% 10% 

 
 

1) Para este parâmetro, o valor a atribuir deve resultar dos valores classificativos seguintes: 
 
- 20% - componente cognitiva - o valor a atribuir deve resultar da média aritmética da classificação do 
teste ou trabalho de pesquisa ou apresentação oral, realizado no 1º e 2º períodos, arredondado à 
décima; 
 
- 25% - desenvolvimento de competências nas modalidades coletivas (componente técnico-tática e 
situação de jogo) – o valor a atribuir deve resultar da média aritmética da classificação de todas as 
modalidades coletivas lecionadas, durante o ano, arredondado à décima. 
 
Os testes devem ser elaborados de acordo com matriz/informações da responsabilidade do grupo 
disciplinar/equipa pedagógica/professor(es). A matriz/informações deve ser dada a conhecer aos alunos 
com a antecedência mínima de sete dias, antes da realização de cada prova. 
 

 
2) Para este parâmetro, o valor a atribuir deve resultar dos valores classificativos seguintes: 

 
- desenvolvimento de competências nas modalidades individuais (técnicas/ táticas/sequências 
gímnicas/ coreografias/performance)- o valor a atribuir deve resultar da média aritmética da 
classificação de todas as modalidades individuais lecionadas, durante o ano, arredondado à décima;  
 
- desenvolvimento de competências na aptidão física - o valor a atribuir deve resultar da média 
aritmética da classificação de todos testes de aptidão física, definidos em sede de Grupo Disciplinar 
realizados durante o ano, arredondado à décima. 
 
 

Alunos com incapacidade para a realização de prática desportiva  

 

1) Para este parâmetro, o valor a atribuir deve resultar dos valores classificativos seguintes: 
 
- 45% - o valor a atribuir deve resultar da média aritmética da classificação do teste realizado no 1º e 2º 
períodos, arredondado à décima. 

 
 
Os testes devem ser elaborados de acordo com matriz única para a disciplina/período, da 
responsabilidade do grupo disciplinar/equipa pedagógica, seguindo os modelos disponibilizados pelo 
IAVE para os testes intermédios e/ou exames nacionais. 
 

2) Para este parâmetro, o valor a atribuir deve resultar dos valores classificativos seguintes: 
 
45% - o valor a atribuir deve resultar da média aritmética da classificação do trabalho de pesquisa e 
apresentação oral ou relatórios ou questionários ou questionamento sobre o trabalho, realizados 
durante o ano, arredondado à décima. 
 

Nota: Para os critérios gerais, o valor a atribuir, arredondado à décima, deve resultar de todas as 
observações realizadas. Nos cursos profissionais e vocacional, o valor a atribuir, arredondado à décima, 
resulta das observações realizadas durante o módulo. 
 
 
 



Tendo em conta as aprendizagens essenciais e as áreas de competência inscritas no Perfil do Aluno à 
Saída da Escolaridade Obrigatória, os descritores de desempenho são os seguintes: 

Níveis de Desempenho/Descritores Classificação 

O aluno conseguiu atingir na totalidade os conhecimentos, capacidades e atitudes 
previstas nas aprendizagens essenciais, evidenciando não ter qualquer dificuldade na 
disciplina. 
É sempre responsável cumprindo com empenho e brio todas as tarefas nos prazos 
solicitados, é assíduo, pontual, utiliza sempre os materiais requeridos. Apresenta uma 
atitude correta perante todos os elementos da comunidade educativa manifestando 
uma cidadania ativa.  
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demostra poder adquirir, no final da 
escolaridade obrigatória, a plenitude das competências de conhecimentos, capacidades 
e atitudes, nomeadamente nas áreas seguintes:  

• Linguagens e textos 
• Informação e comunicação 
• Raciocínio e resolução de problemas 
• Pensamento crítico e pensamento criativo 
• Relacionamento interpessoal 
• Desenvolvimento pessoal e autonomia 
• Bem-estar, saúde e ambiente 
• Sensibilidade estética e artística 
• Saber científico, técnico e tecnológico 
• Consciência e domínio do corpo 

 

(Muito Bom) 
Nível 5 

 

O aluno conseguiu atingir a maior parte dos conhecimentos, capacidades e atitudes 
previstas nas aprendizagens essenciais, evidenciando ter muita facilidade na disciplina. 
 Evidencia grande responsabilidade, cumprindo com empenho as tarefas solicitadas nos 
prazos estabelecidos, é quase sempre assíduo, é pontual, utiliza sempre os materiais 
requeridos. Apresenta uma atitude correta perante todos os elementos da comunidade 
educativa.  
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demostra poder adquirir, no final da 
escolaridade obrigatória, a maior parte das competências de conhecimentos, 
capacidades e atitudes, nomeadamente nas áreas seguintes:  

• Linguagens e textos 
• Informação e comunicação 
• Raciocínio e resolução de problemas 
• Pensamento crítico e pensamento criativo 
• Relacionamento interpessoal 
• Desenvolvimento pessoal e autonomia 
• Bem-estar, saúde e ambiente 
• Sensibilidade estética e artística 
• Saber científico, técnico e tecnológico 
• Consciência e domínio do corpo 

 

(Bom) 
Nível 4 

O aluno conseguiu atingir, de forma satisfatória, uma parte dos conhecimentos, 
capacidades e atitudes previstas nas aprendizagens essenciais, evidenciando ter 
pequenas dificuldades na disciplina. 
É responsável, cumpre com as tarefas solicitadas, quase sempre nos prazos 
estabelecidos. É relativamente assíduo e pontual. Utiliza com regularidade os materiais 
requeridos. Apresenta uma atitude correta perante todos os elementos da comunidade 
educativa.  
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demostra poder adquirir, no final da 
escolaridade obrigatória, de forma satisfatória, uma parte das competências de 
conhecimentos, capacidades e atitudes, nomeadamente nas áreas seguintes:  

• Linguagens e textos 
• Informação e comunicação 
• Raciocínio e resolução de problemas 
• Pensamento crítico e pensamento criativo 
• Relacionamento interpessoal 
• Desenvolvimento pessoal e autonomia 
• Bem-estar, saúde e ambiente 

(Suficiente) 
Nível 3 



• Sensibilidade estética e artística 
• Saber científico, técnico e tecnológico 
• Consciência e domínio do corpo 

 
O aluno não conseguiu atingir, de forma satisfatória, os conhecimentos, capacidades e 
atitudes previstas nas aprendizagens essenciais, evidenciando ter dificuldades na 
disciplina. 
Por vezes não é responsável, não cumpre com as tarefas solicitadas, não cumpre 
prazos, não é assíduo nem pontual, não traz os materiais requeridos. Por vezes 
apresenta uma atitude não muito correta perante todos os elementos da comunidade 
educativa.  
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demostra muitas dificuldades em poder 
adquirir, no final da escolaridade obrigatória, de forma satisfatória, uma parte das 
competências de conhecimentos, capacidades e atitudes, nomeadamente nas áreas 
seguintes:  

• Linguagens e textos 
• Informação e comunicação 
• Raciocínio e resolução de problemas 
• Pensamento crítico e pensamento criativo 
• Relacionamento interpessoal 
• Desenvolvimento pessoal e autonomia 
• Bem-estar, saúde e ambiente 
• Sensibilidade estética e artística 
• Saber científico, técnico e tecnológico 
• Consciência e domínio do corpo 

 

(Insuficiente) 
Níveis 1 e 2 

 


