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AVISO IMPORTANTE!!
A PRESENTE INFORMAÇÃO ESTÁ ESCRITA SEGUINDO À NORMATIVA ESTABELECIDA POLA
ASSOCIAÇÃO GALEGA DA LÍNGUA (AGAL).
NO CASO DE não SER COMPREENDIDA, O ESTUDANTE PODE SOLICITAR TRADUÇÃO AO
PROFESORADO, QUE TENTARÁ ACHEGA-LA AO SEU IDIOMA DE REFERÊNCIA.

AVALIAÇÃO DA ASIGNATURA EF 1º BAC.

CURSO 2019-20

Como inovação docente e seguindo as propostas de Fernández-Balboa (2005), e dadas as especiais

circunstancias nas que se desenvolve a matéria durante este curso (implantação da LOMCE,

aceitação da reclamação duma estudante no curso anterior baseado num informe quando menos

questionável da inspeção, etc...) os critérios de qualificação serão livremente fixados por cada um

dos estudantes matriculados. Com isto perseguimos os seguintes objetivos:

• implicar ao estudantado na responsabilidade da autoaprendizagem e autoavaliação, fronte as

tendencias mercantilizadoras do ensino.

• relativizar o valor das qualificações ao mesmo tempo de transmitir-lhe a sua importância no

mundo competitivo no que estám inseridos.

• gerar uma motivação intrínseca real cara ao aprendizagem, é dizer, que se achegem ao ideal

“estudo por prazer”, fronte ao estudo por obrigação.

• implicar emocionalmente aos estudantes no livre desfrute da matéria e na vivência das

experiências que esta procura evitando sobrecarregarlos das emoções negativas vinculadas

com as qualificações.

O processo de autoavalição abranguerá duas fases:

1. A primeira consistirá num processo reflexivo individual na que cada estudante deverá

justificar a sua qualificação em base ao trabalho realizado ao longo da correspondente

avaliação. Nesta fase deverá contar com a orientação do professorado que poderá facilitar

um documento com os critérios de avaliação correspondentes aos contidos impartidos.

2. Na segunda o estudante deve defender publicamente a sua qualificação diante do seu grupo-

aula. Esta defensa é obrigatória para poder optar a ter em conta a qualificação proposta pelo

estudante, em caso de não realizá-la a qualificação será fixada pelo professor em função dos

critérios estabelecidos mais abaixo.
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Agora bem, com o fim de facilitar o estabelecimento de das qualificações o professorado

poderá apresentar a seguinte proposta de critérios de qualificação e que os estudantes poderám ter

em conta para a defensa da sua qualificação. 

Em qualquer caso, para os cursos de 4ºESO e 1ºBAC estabelece como critério obrigatório

para poder optar ao 10 na matéria o desenvolvimento dos Projetos de Organização de Atividades

Físico-deportivas, referidos dentro do Anexo II como UD do mesmo nome.

 Por último, o professorado poderá fazer-se cargo do processo de qualificação durante as

avaliações intermédias do curso com a fim de enviar uma informação ajeitada às famílias, no caso

em que o processo formativo esteja impedido de jeito continuado pelo mal comportamento do

grupo, no caso de que se constate falta de interesse na aprendizagem, ou em geral naquelas

circunstâncias nas que o processo de ensino/aprendizagem se veja dificultado. Neste caso

utilizaram-se os seguintes critérios para o cálculo da qualificação correspondente a cada estudante1:

CRITÉRIOS DE QUALIFICAÇÃO:

No caso desta etapa educativa, dadas às suas caraterísticas curriculares, e de cara a promover

uma maior independência no alunado, se estabelece o seguinte sistema qualificação baseado na

autoaprendizagem e no ensino por projetos:

a) Contidos Conceptuais (Exame e Trabalhos Monográficos): 20% da nota total 

b) Contidos Procedimentais:

1. Elaboração de Projetos: 50% da nota total

2. Observação Diária, Teste de aptitude Física, Provas Práticas:  20% da nota total

c) Contidos Atitudinais (Observação Diária): 10% da nota total.

Condições Particulares:

1. Para superar a matéria é necessário obter uma média de cinco pontos em cada uma das

partes anteriores. Porém, no apartado de referido aos contidos procedimentais permite-se

ter alguma das provas de avaliação suspensa, sempre e quando a media dessa parte seja

maior ou igual a cinco.

1 No caso de que estas propostas fossem modificadas se recolheriam na correspondente acta de Juntanza do
Departamento.
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2. A qualificação final será a suma entre os três primeiros apartados sempre e quando se

obtenha um mínimo do 50%. 

3. E importante sinalar tamém que cada uma das notas dos apartados Conceptual e

Procedimental poderiam estar ponderadas em função da importância de cada uma de elas

dentro da proposta curricular (seria o casso por exemplo do exame, projetos, etc... que

duplicariam o seu valor fronte ao resto de qualificações). 

4. Para aprovar a parte conceitual e polo tanto mediar com o resto das notas da matéria é

condição necessária conseguir coma mínimo 3 pontos no derradeiro exame antes do período

avaliador correspondente.

5. Os alunos/as com alguma dispensa (devidamente certificada segundo se recolhe no ponto de

sobre a “Atenção à Diversidade” da Programação didática do Departamento de E.F.) nalgum

dos contidos procedimentais, tentara-se adatar inicialmente o currículo tanto coma fosse

possível, deixando coma derradeira opção a não realização de atividade prática alguma2.

Neste caso, e em função do nº de faltas às sessões práticas poderá-se adatar as porcentagens

de qualificação passando todo ou parte do valor correspondente aos contidos procedimentais

cara o dos contidos conceptuais, aumentando diste jeito o seu valor.

6. No caso em que um estudante não se assista a alguma prova de avaliação na data sinalada

para todo o grupo, será necessária a apresentação do correspondente justificante estabelecido

legalmente. Neste caso a prova poderia ser repetida noutra data fixada polo professor, se este

o cresse necessário. 

7. Os critérios de correção e valoração de cada um dos apartados anteriores serão

concretizados em cada uma das Uds. propostas polo professor.

8. No caso de não poder desenvolver a metodologia por projetos os critérios de

qualificação serão os mesmos que em 4º da ESO.

ESTUDANTES COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS:

Os alunos/as con alguma dispensa nalgúm dos contidos procedimentais (devidamente

certificada segundo se recolhe mais abaixo neste documento), tentarase-lhes inicialmente

adaptar o currículo tanto coma fosse possível, deixando coma derradeira opção a não

2 Para maior conceção destes aspeitos ver no apartado 8 sobre “Medidas de atenção à diversidade”
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realização de atividade prática alguma3. Neste caso, e em função do nº de faltas às sessões

práticas poderáse-lhes adaptar as porcentagens de qualificação passando todo ou parte do

valor correspondente aos contidos procedimentais cara o dos contidos conceptuais,

aumentando diste jeito o seu valor.

OUTROS ASPECTOS A TER EM CONTA: 

No caso em que um estudante não se assista ao exame na data sinalada para todo o grupo

será necessária a presentação do correspondente justificante estabelecido legalmente,

podendo-se repetir a prova noutra data fixada polo professor se este o cresse necessário.

Os critérios de correção e valoração de cada um dos apartados anteriores serão

concretizados em cada  uma das Uds. propostas polo professor.

No curso de 1º BAC. será obrigatório a entrega de trabalhos em formato PDF ao endereço

eletrónico do prof. D. José Ignácio Salgado López (inhaqui@hotmail.com), utilizando na redação

dos correios as formas de cortesia ajeitadas a um registro formal.

SOBRE EXENÇÃO E ADAPTAÇÃO CURRICULAR:

Na legislação vigente não se contempla o caso de “exenção” de E.F. quando o indivíduo não

poda realizar as tarefas motrizes próprias por tradição da matéria. Só se recolhe a possibilidade de

não cursar a matéria para os estudantes nas seguintes circunstâncias:

• Estudantes em possessão do título de Técnico ou de Técnico Superior de Formação

Profisional.

• Estudantes que esteam matriculado nos dous últimos cursos das Ensinanças Profissionais de

Música ou de Dança.

• Estudantes que esteam em possessão do título de Técnico das Ensinanças Profissionais de

Música ou de Dança.

• Estudantes catalogados como Deportistas de Alto Nível.

3 Para maior conceção destes aspetos ver no apartado 8 sobre “Medidas de atenção à diversidade” na Programação 
Didáctica do Departamento.

mailto:inhaqui@hotmail.com
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De todos jeitos, e conscientes da existência de problemas individuais que podem limitar a

prática motriz do indivíduo (bem seja temporalmente o de modo permanente) estabelece-se a

possibilidade de realizar Adaptações Curriculares a esta poboação.

Para estes casos, o Departamento de Educação Física acordou que para realizar a citada

adaptação ê necessário presentar o devido CERTIFICADO MÉDICO OFICIAL sempre e quando a

causa da limitação motriz:

 se prolongue mais alá dum 20% das sessões totais do curso (contemplando como referência

para este valor o de 60 sessões anuais).

 impida a realização duma U.D. completa.

Deste jeito para estes estudantes se poderá:

a) Adiar a avaliação dos contidos procedimentais (sempre e quando seja dentro do prazo de

cada uma das convocatórias oficiais de junho e setembro de cada curso).

b) Adaptar as tarefas motrizes à dificuldade que presentem.

ATIVIDADES DE RECUPERAÇÃO:

Inicialmente, não se contemplam atividades de recuperação dentro do mesmo ano académico,

já que a avaliação é continua e, polo tanto, os estudantes tenhem sempre a possibilidade de

recuperar os contidos pendentes de avaliações anteriores. Em todo caso, contempla-se a opção de

repetir as provas não superadas se o professor assi o visse necessário para o logro de melhores

resultados globais ou uma melhor consecução de contidos concretos.
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AVALIAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE SETEMBRO

A competência da avaliação e qualificação da matéria na avaliação extraordinária de

Setembro recai única e exclusivamente no professor da matéria. 

Tendo em conta o anterior os critérios de qualificação das provas extraordinárias de

setembro para o nível de Bacharelato som os seguintes:

■ A qualificação para os contidos procedimentais, avaliados mediante provas práticas

(Testes de Aptitude Física, Provas de capacitação motriz, etc...) será de APTO ou

não APTO.

■ Para o cálculo da qualificação final terá-se em conta a média realizada entre as

qualificações de cada um dos projetos realizados ao longo do curso (já foram

entregados em setembro ou antes) e o exames propostos para a derradeira

convocatória, ponderando tanto o valor do projeto de acondicionamento físico como

o do citado exame o dobre sobre o resto de provas.

■ Obter um “0” em algum dos apartados antes citados implica a não recuperação da

matéria. 

■ A não entrega dalgum dos projetos propostos ao longo do curso implica a não

superação da matéria, qualificando-se então com um 4 como máximo.

Para todos os casos, na avaliação extraordinária de setembro não se terám em conta os

contidos atitudinais ao não poder ser avaliados diariamente de jeito continuado.


