
EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

GRUPO 620 

De acordo com a orientações emanadas por parte do Ministério da Educação, Associações de 
Profissionais de Educação Física (CNAPEF e SPEF), e Organização Mundial de Saúde (OMS), o grupo de 
Educação Física do Agrupamento de Escolas do Restelo apresenta documento orientador para o plano 
de ensino à distância no 3º período, com respetiva adaptação dos critérios de avaliação da disciplina. 
 
Tendo em conta as referências curriculares de Educação Física e as indicações expressas pela Direção 
Geral de Saúde / OMS, o grupo de Educação Física elaborou um plano de treinos diários de cerca 30 
minutos cada, a ser desenvolvido por cada aluno em casa, em 6 dias da semana, que serão 
disponibilizados na plataforma Classroom e página da escola. 
 
Pretende-se que os alunos, através da prática regular de atividade física (neste caso, mais orientada 
para a Aptidão Física geral), tenham oportunidade de promover a manutenção e/ou elevação da 
aptidão física, na perspetiva da saúde e do bem-estar, aprendizagem dos processos de 
desenvolvimento e manutenção da aptidão física, reforçando-se procedimentos de avaliação 
formativa. 
 
Relativamente à classificação, nos ensinos básicos e secundário, ainda de acordo com as orientações 
da CNAPEF e SPEF, considera-se que: 
- O percurso de aprendizagem e aperfeiçoamento dos alunos decorreu dentro da normalidade em 2/3 
do ano letivo;  
- Apesar disso, esse percurso, particularmente na área das atividades físicas, foi interrompido de forma 
inesperada, não devendo os alunos ser penalizados pelo facto de não poderem continuar ou consolidar 
as aprendizagens iniciadas;  

- A classificação final do ano letivo deverá considerar a atividade realizada e o percurso de 
desenvolvimento do aluno – enquanto foi possível a concretização de atividades globalmente 
representativas do currículo da disciplina – e ser ponderada pelo professor e pelo Conselho de Turma. 

 

Deste modo, o grupo propõe que a classificação final da disciplina de Educação Física no Ensino 
Secundário considere os seguintes critérios: 

90% da classificação final do 2º período + 10% da classificação do 3º período 

 

Em relação à classificação no 3º período, será privilegiado o trabalho desenvolvido no âmbito das 
capacidades motoras através do material disponibilizado, com respetiva monitorização (em modo de 
videoconferência com os alunos ou relatório de atividade física enviado pelos alunos), não se excluindo 
situações de avaliação teórica nos casos em que se aplique (exemplo: alunos de atestado médico, 
cumprimento de trabalhos teóricos em curso, melhoria de nota, etc.). 

 

A avaliação deverá obedecer ao cumprimento dos seguintes critérios/ponderação: 
a) Cumprimento das sessões de treino e desafios da semana (30%); 
b) Relatório de trabalho realizado (20%); 
c) Competências e conhecimentos adquiridos no âmbito da Condição Física (20%,); 
d) Participação nas aulas síncronas definidas pelo professor (30%); 
e) Cumprimento das tarefas de âmbito teórico, nos casos aplicáveis, devendo esta avaliação 

corresponder a ponderação da atividade prática (alínea a). 


