Escola Básica e Secundária da Quinta das Flores

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO DESPORTO - ENSINO PROFISSIONAL
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Ano Letivo de 2020/2021

APRENDER A ESTAR

APRENDER A CONHECER

APRENDER A FAZER

(Atitudes e valores)

(Operacionalizar Competências)

Ponderação 20%

Ponderação 70%
O aluno é capaz de:

Comportamento (5%):


Ser

responsável,

respeitar

as

normas

estabelecidas;


Recolher e tratar a informação;



Demonstrar capacidade de síntese;



Aplicar

conhecimentos

situações

Interesse (5%):


O aluno é capaz de (5%):



Cumprir as regras da sala de aula (Disciplina).

(sobre

atividades

Ser pontual (respeito pelos horários

(Conhecimentos e integração de
Competências)
Ponderação 10%

em

novas

as

diferentes

e

fenómeno

físicas



Saber exprimir-se corretamente;



Demonstrar

métodos de estudo e trabalho;


desportivo).

estipulados)


Ser assíduo (é exigida a presença em todas as

interesse

na

realização

Instrumentos de avaliação:

 Participar, organizar e/ou dinamizar

força maior, devidamente justificados);
Demonstrar

Adquirir conhecimentos em novas
situações;

aulas efetivamente dadas - salvo casos de


organização,

das

individuais ou de grupo, testes fichas

Empenhamento (5%):

de trabalho e/ou relatórios

Desenvolver hábitos e métodos de trabalho;



Mostrar

disponibilidade

e

capacidade

heteroavaliação;

atividades, trabalhos de aplicação

tarefas propostas pelo professor.



Demonstrar capacidade de auto e

Participação na aula (5%):


(60 %);
de

 Portefólio e/ou caderno diário (10 %);

Participa de forma ativa e
pertinente - contribuir para a

cooperação (participar nas diferentes tarefas,

discussão,

colocando

quer sejam individuais ou de grupo).

questões relevantes, sugerir

Relacionamento (5%):

ideias e articular vários pontos



de vista.

Respeito pelo professor



Respeito por si próprio e pelos colegas;



Capacidade de aceitar decisões.



Revelar iniciativa, espírito crítico,
autonomia e perseverança.

E, F
ÁREAS DE
COMPETÊNCIAS
DO PERFIL DO ALUNO (ACPA)

F, G, H, I, J
A - Linguagem e textos
B - Informação e comunicação
C - Raciocínio e resolução de
problemas

D - Pensamento crítico e pensamento
criativo
E - Relacionamento interpessoal
F - Desenvolvimento pessoal e
autonomia

G, J
G - Bem-estar, saúde e ambiente
H - Sensibilidade estética e artística
I - Saber científico, técnico e tecnológico
J - Consciência e domínio do corpo

(Aprovado em Conselho Pedagógico em 07 de outubro 2020)

