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Domínios da 

Avaliação 
Parâmetros Instrumentos e Técnicas 

Ponderação 

Total 

 

Cognitivo 

 
(Capacidades, 

Aptidões e 

Conhecimentos) 

▪ ATIVIDADES FÍSICAS  

Unidades de Formação de Curta Duração nas 

disciplinas: Desporto - Modalidades Coletivas 

- Modalidades Individuais – Animação e 

Lazer 

 

Nº Mód. – Designação 

9441 – Futebol - iniciação 

9440 – Basquetebol - iniciação 

9484 – Ginástica Artística 

9463 – Atletismo (Velocidade e Estafetas) … 

… etc … 

Executar os exercícios propostos, em 

situação de exercício critério (individual ou 

em grupo) e/ou situação de jogo, de acordo 

com as matérias abordadas nas diferentes 

UFCD´S. 

Componente 

prática 

▪ Observação direta e registo em 

grelhas da prestação dos 

alunos 

40% 

60% 

 

Demonstrar os conhecimentos teóricos 

sobre as matérias abordadas nas diferentes 

UFCD´s. 

Componente 

teórica 

▪ Os alunos são classificados 

por testes e/ou trabalhos e/ou 

questionamento oral 

20% 

 

Sócio Afetivo 

 
(Competências 

Transversais, 

Atitudes e 

Valores) 

Comportamento 

(relacionamento interpessoal; cooperação; mediação de conflitos; solidariedade) 

▪ Grelhas de observação direta (relativas à 

participação direta e ativa em sala de aula)                      

20% 

▪ Grelhas de registo (relativas a trabalhos realizados 

pelos alunos, apresentações)  20% 

▪ Fichas de autoavaliação    

40% 
Atitude (interesse/empenho; atenção/concentração; autonomia na realização de tarefas; tipo 

de intervenções na aula; capacidade de iniciativa; realização de tarefas em tempo útil)  

Assiduidade (presença na posse e com a utilização adequada do material obrigatório na sala 

de aula) e  

Pontualidade 

                                                            

Em caso de não obtenção da classificação mínima de aprovação, o aluno tem duas semanas, a partir do término do módulo para fazer a recuperação (ver estratégias de 

recuperação). Se não recuperar tem uma última oportunidade numa época especial em Junho/Julho, a determinar pela Direção. 

Observações: A classificação a atribuir no final do módulo, estará dependente da participação do aluno em projetos. Caso o aluno participe nalgum projeto, a classificação final 

será calculada da seguinte forma: CFM= 90%*CModular+10%*CProjeto 

Correspondência entre a Menção Qualitativa e a Menção Quantitativa  

Insuficiente 1 a 9 Suficiente 10 a 13 Bom 14 a 17 Muito Bom 18 a 20 
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Estratégias de Recuperação 

▪ Participar nos treinos dos grupos/equipa de Desporto Escolar, nas modalidades em que tiver mais dificuldades; 

▪ Assistir a aulas de outras turmas, em que a matéria lecionada seja a mesma, na qual o aluno apresenta mais dificuldade/não tenha estado presente; 

▪ Ensino individualizado em situações específicas; 

 

 

Critérios de avaliação aprovados em reunião de Conselho Pedagógico. 

 


