
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - 2019/2020
EDUCAÇÃO FÍSICA - 12º ANO (ATESTADO MÉDICO)

DOMÍNIOS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO COMPETÊNCIAS

PSICOMOTOR E 

COGNITIVO

(Competências e  

Capacidades)

50%

Cognitivo:

- Trabalhos de pesquisa em grupo (20%)

- Testes escritos - 1 por período (30%)

50%

- Exprime-se com correção

- Conhece e aplica as regras, regulamento e procedimentos dos diferentes desporto

- Conhece as normas de segurança e de organização

- Recorre às TIC na realização dos trabalhos

SOCIOAFETIVO

(Atitudes e Valores)
50% Grelhas de observação 50%

- Participa / realiza as tarefas / atividades

- É assíduo / pontual

- Traz o material / equipamento

- Respeito pelas Regras de Conduta

- É perseverante na realização das atividades propostas

- É persistente na superação das dificuldades

- Tem iniciativa na realização das tarefas

Alunos com Atestado Médico temporário ou permanente, devem obedecer ao Ofício-Circular DES/NES nº98/99:

 “Assim, a presentação, pelos alunos, de Atestados Médicos relativos à disciplina de Educação Física deverá ser objeto do seguinte tratamento: 

1. O Atestado Médico deve ser entregue ao Presidente do Conselho Executivo (Diretor, Presidente da C.E.I., diretor Pedagógico).

2. Não sendo o Atestado Médico explícito sobre as incapacidades, ou deficiências físicas ou mentais, que determinam a impossibilidade, permanente ou temporária, de o aluno participar normalmente nas atividades de ensino aprendizagem da disciplina de Educação Física, deverá 

ser solicitado – para além de outra documentação que se considere necessária – um relatório médico, em que se especifique muito claramente: 

2.1. As atividades físicas que estão interditas ao aluno; 

2.2. As atividades físicas que são permitidas de um modo condicionado; 

2.3. As atividades físicas que, por serem benéficas para o aluno, podem ser praticadas sem contraindicação.

3. Na posse destes dados o Presidente do Conselho Executivo (diretor, Presidente da C.E.I., diretor Pedagógico) deverá promover a aplicação das medidas previstas na legislação em vigor.” 

E ainda ao Estatuto do Aluno:

“Artigo 15.º Dispensa da atividade física:

1 — O aluno pode ser dispensado temporariamente das atividades de educação física ou desporto escolar por razões de saúde, devidamente comprovadas por atestado médico, que deve explicitar claramente as contraindicações da atividade física. 

2 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, o aluno deve estar sempre presente no espaço onde decorre a aula de educação física. 

3 — Sempre que, por razões devidamente fundamentadas, o aluno se encontre impossibilitado de estar presente no espaço onde decorre a aula de educação física deve ser encaminhado para um espaço em que seja pedagogicamente acompanhado.”


