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Objeto de avaliação 

Prova Prática: Desportos Coletivos - Futebol, Andebol, Basquetebol e Voleibol;  

                          Desportos Individuais - Badmington, Atletismo, Ginástica;  

Prova Escrita: Atividades Físicas e Desportivas, Capacidades Motoras e Treino, Atividade Física e 

Saúde 

 

Características e estrutura  

1ª parte (70%) – Prova prática (escolhem apenas duas modalidades coletivas e duas individuais) 

 

 

Conteúdos e competências 

 

Estrutura Cotações 
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FUTEBOL: Cooperar com os companheiros para o alcance do 

objetivo dos Jogos Desportivos Coletivos, realizando com 

oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares em 

todas as funções, conforme a oposição em cada fase do jogo, 

aplicando as regras. 

3x3 em campo 

reduzido 

30% 

ANDEBOL: Cooperar com os companheiros para o alcance do 

objetivo dos Jogos Desportivos Coletivos, realizando com 

oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares em 

todas as funções, conforme a oposição em cada fase do jogo, 

aplicando as regras. 

30% 

BASQUETEBOL: Cooperar com os companheiros para o alcance do 

objetivo dos Jogos Desportivos Coletivos, realizando com 

oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares em 

todas as funções, conforme a oposição em cada fase do jogo, 

aplicando as regras. 

30% 

VOLEIBOL: Cooperar com os companheiros para o alcance do 

objetivo dos Jogos Desportivos Coletivos, realizando com 

oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares em 

todas as funções, conforme a oposição em cada fase do jogo, 

aplicando as regras. 

30% 
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BADMINGTON: Alcançar o objetivo do jogo, realizando com 

oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares, 

conforme cada fase do jogo, aplicando as regras.  

1x1 em campo 

oficial 
20% 

ATLETISMO: Elevar o nível funcional das capacidades condicionais 

e coordenativas gerais, particularmente, da Velocidade de Execução. 

Um Salto ou 

um 

Lançamento 

20% 

GINÁSTICA: Compor e realizar, na Ginástica, as destrezas 

elementares no solo em esquemas individuais, aproximando-se da 

técnica-padrão. 

Sequência de 

elementos 

gímnicos de 

solo 

20% 

    

    

2ª parte (30%) – Prova escrita 

Conteúdos Competências Estrutura Cotações 

Atividades Físicas e Desportivas. 

Conhecimentos sobre técnica, tática, 

regulamentos, composição e organização. 

Analisar e interpretar a 

realização das atividades 

físicas e desportivas, 

aplicando os conhecimentos 

sobre regulamento, técnica, 

organização e participação, 

ética desportiva e regras. 

Grupo I 

10 questões 
50% 

Desenvolvimento das Capacidades 

Motoras e dos Processos de Elevação da 

Aptidão Física 

Diferenciar os vários tipos de 

capacidades físicas. 

Identificar os princípios 

biológicos e de organização 

do treino. 

Grupo II 

2 questões 
30% 

Actividade Física como factor de saúde e 

compreensão das culturas. 

Interpretar o estilo de vida 

das populações focando 

problemas associados à 

sociedade actual. 

Grupo III 

1 questão 
20% 

 

Critérios gerais de classificação 

1ª parte (70%) – Prova prática (escolhem apenas duas modalidades coletivas e duas individuais) 

 

Modalidades 

coletivas 

 

Conteúdos Critérios de correção 

Futebol 

Andebol 

Basquetebol 

Voleibol  

(30%+30%) 

Regulamento  (20%) 

0 / 5% - Não conhece as principais regras; 

6 / 10% - Conhece e aplica poucas regras; 

11/15% - Conhece e aplica a maioria das 

principais regras; 

16/20% - Conhece e aplica todas as principais 



Prova 311                                                                                                                                                           3 / 5 
 
 

regras. 

Remates/ 

Lançamentos/ 

Serviço (20%) 
0/5% - Não executa a ação técnico-tática; 

6/10% - Executa a ação técnico-tática com 

alguns erros graves; 

11/15% - Executa a ação técnico-tática com 

erros pouco graves; 

16/20%- Executa a ação técnico-tática na 

perfeição. 

Passe-Receção/ 

1ºtoque (20%) 

Drible/ 2ºtoque 

(20%) 

Marcação-

Desmarcação/ 

Desarme/ Posição 

base - atitude pré 

dinâmica ativa (20%) 

Modalidades 

individuais 
  

Badmington 

(20%) 

Pega da raqueta 

(20%) 0/5% - Não executa a ação técnico-tática; 

6/10% - Executa a ação técnico-tática com 

alguns erros graves; 

11/15% - Executa a ação técnico-tática com 

erros pouco graves; 

16/20% - Executa a ação técnico-tática na 

perfeição. 

Serviço (20%) 

Utiliza batimento 

apropriado (20%) 

Coloca curto-

comprido (20%) 

Coloca longe do 

adversário (20%) 

Atletismo - 

Salto 

(20%) 

Velocidade crescente 

na corrida (20%) 

0/5% - Não executa a ação técnico-tática; 

6/10% - Executa a ação técnico-tática com 

alguns erros graves; 

11/15% - Executa a ação técnico-tática com 

erros pouco graves; 

16/20% - Executa a ação técnico-tática na 

perfeição. 

Faz a chamada no 

sítio certo (20%) 

Impulsão forte após 

velocidade máxima 

(20%) 

Utiliza a técnica 

correta na fase aérea 

(20%) 

Queda vantajosa e 

segura (20%) 

Atletismo - 

Lançamento  

do Peso 

(20%) 

Pega do peso e 

posição inicial de 

costas (20%) 

0/5% - Não executa a ação técnico-tática; 

6/10% - Executa a ação técnico-tática com 

alguns erros graves; 

11/15% - Executa a ação técnico-tática com 

erros pouco graves; 

16/20% - Executa a ação técnico-tática na 

perfeição. 

Flexão de pernas e 

tronco (20%) 

Sobressalto da perna 

de impulsão (20%) 
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Rotação do tronco e 

projeção da bacia 

(20%) 

Largada do peso 

(40®) e troca de 

apoios (20%) 

Ginástica – 

Solo 

(20%) 

Avião (10%) 0/2% - Não executa a técnica; 

3/5% - Executa a técnica com alguns erros 

graves; 

6/8% - Executa a técnica com erros pouco 

graves; 

9/10% - Executa a técnica na perfeição. 

Ponte (10%) 

Vela (10%) 

Rolamento atrás 

(10%) 

Apoio facial 

invertido seguido de 

rolamento à frente 

(20%) 

0/5% - Não executa a ação técnico-tática; 

6/10% - Executa a ação técnico-tática com 

alguns erros graves; 

11/15% - Executa a ação técnico-tática com 

erros pouco graves; 

16/20% - Executa a ação técnico-tática na 

perfeição. 

Roda (20%) 

Rodada (20%) 

 

Alunos com atestado médico, impossibilitados de realizar a prova prática 

Estes alunos apenas realizarão a 2ª Parte - Prova Escrita, que valerá 100%. 

 

 

2ª parte (30%) – Prova escrita 

Grupos 
Nº de 

questões 
Cotações Critérios de correção 

I 

(50%) 
10 

5 pontos 

cada 

Questões de resposta rápida: 

Relaciona e identifica os 

conceitos; estabelece relação com 

as várias modalidades; utiliza a 

terminologia adequada. 

II 

(30%) 
2 

15 pontos 

cada 

Questões mais elaboradas: 

Utiliza a terminologia adequada; 

responde de acordo com o 

solicitado; 

Manifesta capacidade de síntese. 

III 

(20%) 
1 20 pontos 

Questão de desenvolvimento: 

Utiliza a terminologia adequada; 

responde de acordo com o 

solicitado; 

Manifesta capacidade de síntese. 
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Material  

Equipamento habitual de Educação Física e caneta de tinta indelével de cor preta ou azul. 

 

Tipologia 

Escrita + Prática 

 

 

Duração  

       1.ª Parte - Prova Prática: 90’  

2.ª Parte - Prova Escrita: 90’  

 

 

 

 Arcozelo, 20 de abril de 2022 

 

O subcoordenador do Grupo Disciplinar de Educação Física 

 

 

_________________________________ 

(José Alberto Fernandes) 
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