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O presente documento visa divulgar as características da Prova Prática de Educação Física do 8.º ano de 

escolaridade do 3.º Ciclo do Ensino Básico, a realizar em 2020, pelos alunos que se encontram abrangidos 

pela Portaria 223-A/2018, de 3 de agosto. 

 
1. OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova tem por referência As Aprendizagens Essenciais de Educação Física que têm em conta a análise dos 

documentos curriculares em vigor para a disciplina. 

A prova desta disciplina permite avaliar a aprendizagem dos conteúdos, enquadrados em domínios do 

Programa da disciplina, passíveis de avaliação em prova prática de duração limitada. A prova avalia a 

aprendizagem no domínio das Atividades Físicas Desportivas. 

 
2. CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA 

A prova é de cariz prático, abrangendo cinco modalidades pertencentes ao domínio das Atividades Físicas 

Desportivas do Programa de Educação Física do 3.º Ciclo. A saber: Andebol, Basquetebol, Voleibol, Futebol 

e Ginástica de Solo. 

O aluno deve demonstrar correção e oportunidade na realização das tarefas propostas para cada 

modalidade. Estas tarefas contêm um número de critérios que permite classificar o aluno, obtendo-se o 

resultado final em pontos a partir do somatório de pontos que o aluno obtém em cada modalidade. 

A cotação para a prova prática é de 100 pontos. 

Quadro 1 - Modalidades, conteúdos da prova e cotação 

Modalidades Conteúdos Objetivos 
Cotação 

(em pontos) 

Andebol 
 Drible; 

 Remate em suspensão. 

Realizar, com correção e 

oportunidade, as ações de drible e 

remate em suspensão. 

23 

Basquetebol 
 Drible; 

 Lançamento na passada. 

Realizar, com correção e 

oportunidade, as ações de drible e 

lançamento na passada. 

23 

Voleibol  Passe alto.  
Realizar, com correção e 

oportunidade, a ação de passe alto. 
17  

Futebol  Remate. 
Realizar, com correção e 

oportunidade, a ação do remate. 
21 
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Modalidades Conteúdos Objetivos 
Cotação 

(em pontos) 

Ginástica no 
Solo 

 Rolamento à frente; 

 Rolamento à retaguarda;  

 Posição de equilíbrio; 

 Posição de flexibilidade. 

Realizar, uma sequência de 

habilidades no solo (colchões), que 

combine, com fluidez, destrezas 

gímnicas, de acordo com as exigências 

técnicas indicadas. 

16  

 
3. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

A classificação a atribuir a cada modalidade é no máximo: de 23 pontos para as modalidades de Andebol e 

Basquetebol, 21 pontos para a modalidade de Futebol, 17 pontos para a modalidade de Voleibol, e de 16 

pontos para a modalidade de Ginástica no Solo, resultante da aplicação dos critérios gerais e dos critérios 

específicos de classificação apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro. 

A classificação final é feita pelo somatório de pontos obtido em cada modalidade. 

 
4 MATERIAL AUTORIZADO 

O aluno deve ser portador do material que se indica de seguida: 

 Calças de fato de treino ou calções; 

 Camisola ou T-shirt; 

 Ténis (sapatilhas); 

 Sabrinas. 

 

Não é permitido o uso de relógio, pulseiras, brincos, colares e/ou outros suscetíveis de dificultar a 

realização da prova ou colocar em causa a integridade física do aluno. 

 
5. DURAÇÃO 

A prova tem a duração de 90 minutos. Não é concedido período de tolerância. 


