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 OBJETO DE AVALIAÇÃO 

 

A prova tem por referência o Programa de Educação Física do 3º ciclo. 

A prova permite avaliar os conhecimentos enquadrados em domínios do 

Programa da disciplina, passíveis de avaliação em prova escrita e prática de 

duração limitada. 

 

 

CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA DA PROVA 

 

A prova escrita apresenta 6 grupos de itens. 

No grupo um avalia-se conhecimentos gerais em torno da Educação Física – 

cotação 16 pontos.    

No grupo dois avalia-se as competências e conhecimentos de Atletismo – 

cotação 12 pontos.   

No grupo três avalia-se as competências e conhecimentos de Ginástica – 

cotação 15 pontos.    

No grupo quatro avalia-se as competências e conhecimentos de Badminton – 

cotação 15 pontos.    

No grupo cinco avalia-se as competências e conhecimentos de Basquetebol – 

cotação 15 pontos.    

No grupo seis avalia-se as competências e conhecimentos de Andebol – cotação 

12 pontos. 

No grupo sete avalia-se as competências e conhecimentos de Voleibol – cotação 

15 pontos.      

A prova prática é constituída por 3 grupos: 

No grupo um avalia-se o desempenho do aluno na realização dos exercícios de 

aquecimento que antecipam a prática desportiva – cotação 10 pontos 

No grupo dois avalia-se o desempenho do aluno em diferentes Jogos 

Desportivos Coletivos (Andebol, Basquetebol e Voleibol) – cotação 45 pontos 

No grupo três avalia-se o desempenho do aluno nos desportos individuais 

(Ginástica de solo, atletismo e badminton) – cotação 45 pontos 
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CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

 

Na prova escrita: 

As repostas com letra ilegível serão contabilizadas com zero. 

Em perguntas com escolha múltipla será contabilizada apenas a alínea de 

resposta correta. 

Nas perguntas de alíneas Verdadeiro ou Falso só serão aceites as respostas 

válidas. 

Nas perguntas de preenchimento de espaços em branco, a cotação final 

atribuída à pergunta é o resultado da soma das cotações parciais. 

Prova prática: 

Nível 1 - Não executa. 
Nível 2 - Não cumpre a maior parte das componentes críticas. 
Nível 3 - Cumpre a maior parte das componentes críticas. 
Nível 4 - Cumpre com algumas incorreções. 
Nível 5 - Cumpre a totalidade das componentes críticas 

 

 

 

MATERIAL AUTORIZADO 

 

Para a prova escrita é necessário caneta ou esferográfica de tinta indelével preta. 

Não é permitido o uso de lápis e corretor. 

As respostas são registadas em folha própria, fornecidas pelo estabelecimento 

de ensino (modelo oficial). 

Para a prova prática o aluno deverá utilizar o equipamento desportivo, definido 

para as aulas de Educação Física 

 

 

DURAÇÃO 

 

A prova escrita terá a duração de 45 minutos e a prova prática terá a duração de 

45 minutos  

 

 


