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ESCOLA E.B. 2º E 3º CICLOS DR. JOÃO DE BARROS 

AGRUPAMENTO DA ZONA URBANA DA FIGUEIRA DA FOZ 

Informação - Prova Extraordinária de Avaliação  

Educação Física 2020 

2.º Ciclo de Ensino Básico 5.º ano de escolaridade 

Portaria n.º 223-A/2018 de 3 de agosto 

 

 
O presente documento divulga informação relativa à Prova Extraordinária de Avaliação do 5.º ano de 

escolaridade da disciplina de Educação Física, a realizar em 2019, nomeadamente:  

1 - Objeto de avaliação  

A prova incide sobre as aprendizagens e competências definidas para o 2.º ciclo do Ensino Básico – 

5.º ano e tem como referencial o Currículo Nacional – Competências Essenciais e o programa em 

vigor para o referido ano. Tem ainda por referência as Metas Curriculares de Educação Física. 

O objeto de avaliação incidirá no domínio do Saber-fazer e do Conhecimento. Para os alunos 

impossibilitados de realizarem a prova prática (situação devidamente comprovada com Atestado 

Médico) o objeto de avaliação incidirá no domínio do Conhecimento, através da prova de cariz 

teórico. Nesta prova será avaliada, no âmbito de cinco modalidades, as aprendizagens passíveis de 

avaliação numa prova prática e teórica de duração limitada, enquadrada por um conjunto de 

capacidades. As modalidades que constituem objeto de avaliação, bem como a respetiva valorização, 

são as que se apresentam nos quadros seguintes. 

Quadro I (modalidade prática)  

Matérias Competências Essenciais 
Valorização 
(em pontos) 

ATLETISMO 
Composto por: 

 Uma corrida de quarenta metros; 
 Duas tentativas de salto em altura. 

20 

GINÁSTICA 

Composto por execução de uma sequência 
gímnica que englobe os seguintes elementos 
gímnicos: 

 Avião;  
 Apoio facial invertido com três apoios; 
 Ponte; 
 Rolamento à frente engrupado; 
 Rolamento à retaguarda engrupado; 

20 

FUTEBOL 

Composto por: 
 Passe/receção; 
 Condução de bola; 
 Remate em apoio; 
 Drible  

20 

BASQUETEBOL 

Composto por: 
  Composto por: 
 Drible de progressão; 
 Mudanças de direção; 
 Lançamento parado; 
 Passe de peito; 

20 

VOLEIBOL 

Composto por: 
 Serviço por baixo; 
 Passe; 
 Passe de frente; 

20 
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  Manchete/ Receção em Manchete 

 

Quadro II (modalidade teórica)  
 

Matérias Competências Essenciais 
Valorização 
(em pontos) 

ATLETISMO 

- Corridas de Velocidade e de resistência 
- Lançamento do Peso 
- Salto em Comprimento /Altura 

 Regulamento 
 Ações técnicas 

20 

GINÁSTICA 

- Solo 
- Aparelhos 

 Regulamento 
 Ações Técnicas 

20 

BASQUETEBOL 

 Caracterização 
 Regulamento 
 Ações técnico-táticas 

20 

VOLEIBOL 
 Caracterização 
 Regulamento 
 Ações técnico-táticas 

20 

FUTEBOL 

 Caracterização 
 Regulamento 
 Ações técnico-táticas 

20 

 

2 - Caracterização da prova  

 
           A prova prática está organizada por cinco grupos e por estações que contemplam os temas 

selecionados. Os exercícios selecionados e a respetiva cotação apresentam-se mais à frente. 

A prova teórica está organizada por grupos de itens, podendo alguns dos itens conter informações fornecidas 

por meio de diferentes suportes (figuras). 

  PROVA PRÁTICA 

GRUPO I – ATLETISMO (composto pela realização de duas provas)                             20 pontos 

 Na corrida de quarenta metros 
Cumpre o tempo mínimo de 8,80 segundos.                -10 pontos 

 No salto em comprimento 
Atinge a marca mínima de 2,30 metros.                  -10 pontos 

GRUPO II – GINÁSTICA (composto por cinco elementos gímnicos)                                          20 pontos 

 No rolamento à frente engrupado  
Executa Bem                    – 4 pontos 

Executa                     – 2 pontos 

Não Executa                    – 0 pontos 

 No rolamento à retaguarda engrupado termina com os membros inferiores unidos  
Executa Bem                    – 4 pontos 
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Executa                     – 2 pontos 

Não Executa                    – 0 pontos 

 No apoio facial invertido com três apoios termina com o corpo alinhado na vertical durante  
     três segundos 

Executa Bem                    – 4 pontos 

Executa                     – 2 pontos 

Não Executa                    – 0 pontos 

 Na ponte termina com a bacia elevada com os pés e mãos apoiados no solo com acentuada amplitude 
Executa Bem                    – 4 pontos 

Executa                     – 2 pontos 

Não Executa                    – 0 pontos 

 No avião termina com o corpo em equilíbrio durante pelo menos três segundos 
Executa Bem                    – 4 pontos 

Executa                     – 2 pontos 

Não Executa                    – 0 pontos 

GRUPO III – FUTEBOL (composto por remates em direção à baliza)                            20 pontos 

 No passe/receção: 
Executa corretamente o passe/receção à parede a uma distância de cinco metros                           – 5 pontos 

 Na condução de bola: 
         Mantém a bola controlada ao longo do campo                                                                            – 5 pontos 

 Remata em apoio: 
Coloca corretamente os apoios (apoio contrário ao pé rematador ao lado da bola)                                         – 5 pontos 

 Dribla a bola: 
          Dribla com a alternância de pés por entre três pinos à distância de um metro e regressa                – 5 pontos 

GRUPO IV – BASQUETEBOL (composto por arranques em drible e lançamento exterior)                                          20 pontos 

 Drible de Progressão  
Mantém a bola controlada ao longo do campo                                                                          – 2 pontos 

Dribla com a mão direita/esquerda                                                              – 2 pontos 

 Mudanças de direção em drible 
Dribla com a alternância de mãos                                              – 4 pontos 

 Lançamento parado: 
Para a um tempo                                                                                                                                                           –2 pontos 

Pé do lado da mão que lança, ligeiramente avançado em relação ao outro                                                      –2 pontos 

Impulsiona a bola, só com a mão, na direção do cesto com extensão total do corpo                                       –2 pontos 

 Passe de peito: 
Bola bem dominada entre as mãos  e dedos bem abertos                                                                                      –2 pontos 
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Corpo flectido na posição de “tripla ameaça”                                                                                                            –2 pontos  

Procurar passar a bola na direção do companheiro                                                                                                 –2 pontos

    

GRUPO V – VOLEIBOL (composto por serviço, passe e manchete)                             20 pontos 

 No serviço por baixo: 
Coloca a bola no campo contrário por cima da rede               – 5 pontos 

 No passe de frente: 
Faz dez toques consecutivos de sustentação                                               – 5 pontos 

 No passe: 
Coloca a bola para cima e para a frente                – 5 pontos 

 Na receção em manchete: 
Recebe em manchete uma bola depois de atirada à parede pelo próprio                              – 5 pontos 

 

TOTAL: 100 PONTOS 

Quadro III – (Prova teórica) - Tipologia, número de itens e cotação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 - Material 

 - Prova Prática: o aluno deverá trazer o equipamento desportivo.  

- Prova Teórica: o aluno deverá trazer material de escrita (esferográfica de tinta azul ou preta). Não é 

permitido o uso do corretor ou lápis na folha de resposta. 

 

4 - Duração  

A duração da prova é de 90 minutos - 45 minutos para a Prova teórica e de 45 minutos para a Prova prática. 

 

5 - Critérios gerais de classificação 

 

PROVA TEÓRICA 

• São consideradas corretas as grafias que seguirem o que se encontra previsto no Acordo de 1990. 

• As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero 

pontos. No entanto, em caso de omissão ou de engano na identificação de uma resposta, esta pode ser 

classificada se for possível identificar inequivocamente o item a que diz respeito. 

• Se o aluno responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando inequivocamente a (s) 

resposta (s) que não deseja que seja (m) classificada (s), deve ser considerada apenas a resposta que surgir 

em primeiro lugar. 

Tipologia de itens Número de itens 
Cotação por item 

(em pontos) 

ITENS DE SELEÇÃO 

Escolha múltipla 1 5  

Questões de 
Verdadeiro/Falso  

20 1 a 2  

Legenda de figuras 5 3 

ITENS DE 

CONSTRUÇÃO 

Resposta aberta 2 4 ou 5 

Resposta curta 10 1,5 ou 3 

Resposta restrita 9 2 ou 2,5 
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• Quando se verificar um engano este deve ser riscado e corrigido à frente. 

• As cotações só serão atribuídas às questões respondidas na prova, não sendo corrigidas respostas 

constantes nas folhas de rascunho.  

 

Itens de seleção  

• Nas questões de escolha múltipla, a cotação total só será atribuída às respostas que apresentem de 

forma inequívoca a única opção correta.  

São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada: 

- Uma opção incorreta; 

- Mais do que uma opção. 

Não há lugar a classificações intermédias. 

• Nas questões de elaboração de legendas, verdadeiro/falso, haverá uma distribuição equitativa da 

cotação. 

Nas questões de verdadeiro ou falso (V/F) serão anuladas as respostas que indiquem todas as opções como 

verdadeiras ou como falsas.  

Itens de construção  

• Nas questões de resposta curta, as respostas corretas são classificadas com a cotação total do item. 

As respostas incorretas são classificadas com zero pontos. Não há lugar a classificações intermédias. 

• Nas questões de resposta restrita, as respostas corretas são classificadas com a cotação total do 

item. As respostas incorretas são classificadas com zero pontos. Não há lugar a classificações intermédias. 

 

PROVA PRÁTICA 

 

A classificação a atribuir a cada execução resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios 

específicos de classificação apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro, com registo 

em grelha específica. 


