Departamento de Expressões
AVALIAÇÃO DOS ALUNOS
COM INCAPACIDADE FÍSICA PERMANENTE OU PROLONGADA
NA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Avaliação dos alunos com Atestado Médico
As situações de alunos que apresentem incapacidades físicas permanentes ou
prolongadas

(superiores

a

um

mês),

deverão

ser

devidamente

justificadas

e

fundamentadas através de Atestado Médico. Para estes alunos, deverá prever-se a
existência de um regime educativo especial. Neste contexto, seguidamente apresentam-se
os procedimentos a adotar, assim como os Critérios de Avaliação para a disciplina de
Educação Física (EF).
Procedimentos adotados:
1- O aluno, deverá apresentar um Atestado Médico que deverá ser entregue ao Diretor de
Turma.
Não sendo o atestado médico explícito sobre as incapacidades ou deficiências físicas, que
determinam a impossibilidade permanente ou temporária do aluno de participar nas
atividades de ensino e aprendizagem na disciplina de Educação Física, deverá ser
solicitado para além de outra documentação que se considere necessária, um relatório
médico que explicite claramente:
a) As atividades físicas que estão interditas ao aluno;
b) As atividades físicas que, por serem benéficas para o aluno podem ser praticadas
sem contra indicações.
2- Na posse destes dados, compete ao Diretor de Turma, promover a aplicação das
medidas previstas, informando o professor de EF das medidas adotadas;
3- Na posse das informações fornecidas pelo Diretor de Turma, o professor de EF, deverá
elaborar um Plano de trabalho específico de acordo com os critérios de avaliação previstos
para estes casos (aprovados pelo Departamento Expressões e Conselho Pedagógico);
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4 – Este plano deverá ser dado a conhecer ao Diretor da Turma, ao Encarregado de
Educação do aluno e ao próprio aluno.
Critérios de Avaliação – 3º Ciclo e Ensino Secundário
(Alunos com Atestado Médico permanente ou prolongado)

Pesos
(%)

Domínios

Atitudes e Valores

15%

Saber

75%

Competências
O aluno:
Demonstra respeito pelos colegas,
professores e funcionários.
Cumpre as normas e regulamentos.
Revela
responsabilidade
na
participação,
preparação
e
organização
das
atividades
e
cumprimento
das
regras
de
segurança e conservação do material
da escola.
É assíduo, pontual e apresenta-se
com equipamento adequado.
O aluno:
Revela e aplica saberes inerentes às
atividades físicas selecionadas:
- Principais regras;
- Principais sinais da arbitragem;
- Técnica de execução dos elementos
técnico – táticos do Programa.
Coopera
nas
situações
de
aprendizagem, em situação de jogo e
nas ajudas e correções.

Instrumentos

Registos de
participação

Fichas de
Observação

Prática letiva
Arbitragens
Fichas
Trabalhos
Portfólio
Relatórios de
aulas

Conhecimentos

8%

Língua Portuguesa

2%

O aluno revela conhecimentos
definidos para a área de Educação Testes Escritos
Física, relativos aos objetivos do
Programa, apresentando domínio da
língua portuguesa nos seus variados Trabalho de
aspetos.
Grupo

Nota: A avaliação é contínua ao longo de todo o ano.
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