
COLÉGIO  LA SALLE  BRASÍLIA 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA. 

 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR. 

 

O Aluno será avaliado de zero a dez pontos divididos em: 

 1,0 ponto = Conceito (pontualidade) 

 2,0 pontos = Avaliação Livre (trabalho de diversos temas) 

 7,0 pontos = Aulas Práticas (conteúdo do planejamento anual) 

 

O Aluno perderá nota nas seguintes situações: 

 0,1 ponto no conceito quando houver atraso. 

 2,0 pontos quando não fizer o trabalho, décimos de pontos quando o trabalho estiver incompleto ou errado e 

quando não entregar o trabalho na data estipulada, (ver guia do aluno na página nº 18). 

 0,35 pontos (Ensino Fundamental) e 0,7 pontos (Ensino Médio) nas aulas práticas toda vez que for registrado 

alguns dos itens abaixo: 

 Interesse (não participa das aulas práticas). 

 Espírito de grupo (individualista e não respeita os colegas). 

 Falta do Uniforme (indumentária imprópria). 

 Brincadeiras inadequadas (agressividade, palavrões). 

 Ausência (sem justificativa) em dois dias úteis. 

 

 MODALIDADES: 1º Handebol; 2º- Futsal; 3º Vôlei e Basquete (masculino). 1º Handebol; 2º Vôlei; 3º Ginástica e Basquete 

(Feminino). 

            

 DISPENSA DA PRÁTICA: em caso de atestado médico ou agenda assinada pelos pais, o aluno será dispensado da aula 

prática, recebendo assim uma atividade teórica que será desenvolvida na biblioteca. 

 

RECOMENDAÇÕES: 

 Seja pontual! Você terá 5 minutos para deslocar-se de sua sala de aula para o ginásio. 

 Use somente banheiros e bebedouros do ginásio. 

 Deixar em sala: relógio, brincos, anéis, colares, celulares, aparelhos de áudio e material de valor. 

 Traga outra camisa do La Salle para não ir para a sala suado. Antes do término da aula, você terá 5 minutos para sua higiene 

pessoal. 

 Quando faltar à aula, justifique, em até dois dias úteis, ao seu professor por meio de agenda ou atestado médico. 

 Se você se desentender com algum colega, passar mal ou se machucar, comunique imediatamente ao seu professor.    

                                                                                        


