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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA ALUNOS 

 COM ATESTADO MÉDICO 

 
Lei nº 51/2012 de 05-09-2012Artigo 15.º - Dispensa da atividade física 

 

      “ 1 - O aluno pode ser dispensado temporariamente das atividades de educação 

física ou desporto escolar por razões de saúde, devidamente comprovadas por atestado 

médico, que deve explicitar claramente as contraindicações da atividade física. 

       2 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, o aluno deve estar sempre 

presente no espaço onde decorre a aula de educação física. 

       3 - Sempre que, por razões devidamente fundamentadas, o aluno se encontre 

impossibilitado de estar presente no espaço onde decorre a aula de educação física deve 

ser encaminhado para um espaço em que seja pedagogicamente acompanhado.” 

 

Os seguintes critérios de avaliação utilizar-se-ão para avaliar os alunos que não possam ser avaliados 

na componente prática da “Dimensão Desempenho Motor”, aplicados a cada modalidade das 

Atividades Físicas e/ou à Aptidão Física. 

 

1ª DIMENSÃO - DESEMPENHO MOTOR / COGNITIVO……………60% 

 

 Atividades físicas…………………………………………50% 

o Aplicação das regras e procedimentos das modalidades como árbitro ou como 

coadjuvante do professor.                                                                      30% 

o Realização de um trabalho escrito (tema a combinar com o professor) 30% 

o Defesa do trabalho perante o professor e colegas                                  30% 

o Dossier dos relatórios das aulas abrangidas pelo atestado médico.       10% 

 Aptidão física………………………………………………10% 

o Aplicação das regras e procedimentos dos testes de condição física como 

coadjuvante do professor.                                                                      30% 

o Realização de um trabalho escrito (tema a combinar com o professor) 30% 

o Defesa do trabalho perante o professor e colegas                                  40% 

 

Quando um aluno apresentar um atestado médico (de longa ou de curta duração) que o impeça de 

participar na prática letiva o professor aplica os critérios acima mencionados para a avaliação do 

parâmetro – atividades físicas e/ou Aptidão Física, correspondentes à dimensão 1 - Desempenho motor 

/ cognitivo.   

Estes critérios serão aplicados em cada unidade didática ou em parte dela. 

Ex: Na modalidade de atletismo o professor pode utilizar estes critérios para um aluno que não possa 

fazer salto em comprimento e avaliar o aluno na velocidade e estafetas pelos critérios normais. 

 

2ª DIMENSÃO - ATITUDES E VALORES………………………………40% 

 

A avaliação da Dimensão Atitudes e Valores será efetuada de acordo com os Critérios 

de Avaliação da Disciplina de Educação Física.  

 

 Assiduidade e pontualidade…………………….…15% 

 Comportamento…………………………….…...…15% 

 Empenho…………………………………………...10% 


