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7º Ano Educação Física 

 

Período letivo Conteúdos  

1º Fitescolas 

Atletismo 

2º Ginástica de Solo 

Badminton 

3º Dança 

Futsal 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 

 Domínios das aprendizagens específicas Domínio das atitudes 
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- Domínio das técnicas e Apli-
cação dos conhecimentos: 
- Coopera com os companheiros 
para o alcance do objetivo dos jogos 
desportivos coletivos, realizando 
com oportunidade e correção as 
ações técnico-táticas elementares 
em todas as funções, conforme a 
oposição em cada fase do jogo, 
aplicando as regras, não só como 
jogador, mas também como árbitro. 
(13%) 
- Compõe, realiza e analisa, da 
ginástica, as destrezas elementares 
de acrobacia, em esquemas indivi-
duais e/ou de grupo, aplicando os 
critérios de correção técnica, ex-
pressão e combinação, e apreciando 
os esquemas de acordo com esses 
critérios. (13%) 
- Realiza e analisa, do atletismo, 
saltos e corridas, cumprindo corre-
tamente as exigências elementares, 
técnicas e do regulamento, não só 
como praticante, mas também 
como juiz. (13%) 

- Desloca-se com segurança no meio aquá-
tico, coordenando a respiração com as 
ações propulsivas específicas das técnicas 
selecionadas. (13%) 
- Realiza com oportunidade e correção as 
ações técnico-táticas elementares dos 
jogos de raquetas, garantindo a iniciativa e 
ofensividade em participações «individu-
ais» e «a pares», aplicando as regras, não 
só como jogador, mas também como árbi-
tro. (13%) 

- Mobiliza saberes tecnológicos para 
compreender e exprimir a realidade 
(1%) 
- Usa corretamente a Língua Portu-
guesa para comunicar e estruturar o 
pensamento (2%) 
- Coopera na realização de projetos e 
tarefas comuns (2%) 
 

Assiduidade e Pontualidade (5%) 
 
Responsabilidade e Autonomia (10%) 
 

Cumpre as regras de sala de aula  
(10%) 
 

Participação nas tarefas da aula (5%) 
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 Registo de observação e análise: 

- Registos de observação directa 
-Testes práticos 

- Fichas diagnósticas 
- Fichas formativas 

Registo de observação e análise: 
- Registos de observação directa 

-Testes práticos 
- Fichas diagnósticas 
- Fichas formativas 

- Registos de observação direta 
- Registos de ocorrência 

Pond. 
total 

39% 31% 30% 

 


