CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – 2018/2019

Aprendizagens Essenciais
Competências

Perfil do Aluno

Educação Física
4.º ano

CONHECIMENTOS, COMPETÊNCIAS, CAPACIDADES
Observação direta – 30% / Atividades de aula – 50%
Ginástica

Jogos
Obs direta:10%
Ativ. Aula: 20%

Atividades Rítmicas
Expressivas

- Participar nos JOGOS,
ajustando
a
iniciativa
própria e as qualidades
motoras na prestação às
possibilidades
oferecidas
pela situação de jogo e ao
seu objetivo, realizando
habilidades básicas e ações
técnico-táticas
fundamentais,
com
oportunidade e correção de
movimentos
em
jogos
coletivos com bola, jogos de
perseguição,
jogos
de
oposição e jogos de raquete.

Combinar
deslocamentos,
movimentos
não
locomotores
e
equilíbrios
das
ATIVIDADES RÍTMICAS
E
EXPRESSIVAS,
adequados
à
expressão de motivos
ou temas combinados
com os colegas e com
o professor, de acordo
com
a
estrutura
rítmica e melodia de
composições musicais,
em
situação
de
exploração
do
movimento a pares,
de exercitação e de
criação.

Obs direta:10%
Ativ. Aula: 20%
Em
percursos
diversificados e em
combinações,
realizar
as
habilidades gímnicas
básicas
da
GINÁSTICA,
em
esquemas
ou
sequências no solo e
em
aparelhos,
encadeando
e/ou
combinando as ações
com
fluidez
e
harmonia
de
movimento.

O aluno deve ficar capaz de demonstrar as habilidades de uma das seguintes
subáreas: (Obs. Direta: 10% e Ativ. Aula 10%)
Patinagem

Realizar
as
habilidades
da
PATINAGEM,
patinando
com
equilíbrio
e
segurança,
ajustando as suas
ações, no sentido
de orientar o seu
deslocamento
com
intencionalidade
e
oportunidade
na realização de
percursos
variados.

Percursos da
Natureza

- Escolher e
realizar
habilidades
apropriadas em
PERCURSOS NA
NATUREZA, de
acordo com as
características
do terreno e os
sinais
de
orientação,
colaborando
com os colegas
e respeitando as
regras
de
segurança
e
preservação do
ambiente.

Natação

- Deslocar-se
com segurança
no
meio
aquático,
coordenando a
respiração
com as ações
propulsivas
específicas das
técnicas
selecionadas
relativas
ao
nível
de
aprendizagem.

Domínio
socioafetivo e
organizativo
20%

Responsabilidade
- Autonomia
Cumprimentos
de regras
- Respeito pelas
normas cívicas e
morais

Introdução
da NATAÇÃO

A – Linguagens e textos

E – Relacionamento interpessoal

I - Saber cientifico, técnico e tecnológico

B – Informação e comunicação

F - Desenvolvimento pessoal e autonomia

J - Consciência e Domínio do Corpo

C – Raciocínio e resolução de problemas

G - Bem-estar, saúde e ambiente

D - Pensamento crítico e criativo

H - Sensibilidade estética e artística
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