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1. OBJETO DE AVALIAÇÃO 
 

A prova tem por referência os conteúdos/objetivos do programa de Educação Física do ensino 

básico em vigor no corrente ano letivo, nomeadamente no que respeita ao 3.º ciclo. 

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

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

limitada. A prova avalia a aprendizagem no domínio das Atividades Físicas Desportivas. 

 

2. CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA 

2.1 PROVA ESCRITA 

A prova apresenta 40 (quarenta) itens de resposta fechada (Verdadeiro ou Falso). 

Os itens estão organizados em 10 (dez) modalidades pertencentes ao domínio das Atividades 

Físicas Desportivas do Programa de Educação Física do 9.º ano. A saber: Andebol, Basquetebol, 

Voleibol, Futebol, Ginástica no solo, Ginástica de aparelhos, Atletismo, Patinagem, Badminton e 

Condição Física. 

A cada atividade física desportiva correspondem quatro itens. 

A cotação para a prova escrita é de 100 pontos. 

 
Quadro 1 - Modalidades, conteúdos, objetivos da prova e cotação. 

Modalidades Conteúdos Objetivos 
Cotação 

(em pontos) 

Andebol 
 Técnica 

 Regras 

Conhecer o objetivo do jogo, a 

função e o modo de execução das 

principais ações técnico-táticas e as 

suas principais regras. 

10 

Basquetebol 
 Técnica 

 Regras 

Conhecer o objetivo do jogo, a 

função e o modo de execução das 

principais ações técnico-táticas e as 

suas principais regras. 

10 

Voleibol 
 Técnica 

 Regras 

Conhecer o objetivo do jogo, a 

função e o modo de execução das 

principais ações técnico-táticas e as 

suas principais regras. 

10 
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Modalidades Conteúdos Objetivos 
Cotação 

(em pontos) 

Futebol 
 Técnica 

 Regras  

Conhecer o objetivo do jogo, a 

função e o modo de execução das 

principais ações técnico-táticas e as 

suas principais regras. 

10 

Ginástica de apare-
lhos 

 Técnica 
Conhecer a técnica e o modo de 

execução dos movimentos gímnicos. 
10 

Ginástica no Solo  Técnica 
Conhecer a técnica e o modo de 

execução dos movimentos gímnicos. 
10 

Atletismo  Regras 
Conhecer as técnicas de execução e 

as regras da modalidade. 
10 

Badminton  Técnica 

Conhecer o objetivo do jogo, a 

função e o modo de execução das 

principais ações técnico-táticas e as 

suas principais regras. 

10 

Patinagem  Técnica 
Conhecer a técnica e o modo de 

execução dos movimentos. 
10 

Condição Física 
 Técnica 

 Aptidão 
Física 

Conhecer as capacidades condicionais 

e os testes considerados para a 

determinação da aptidão física. 

10 

 
 

Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação. 

Tipologia de itens Número de itens 
Cotação por item 

(em pontos) 

Itens de seleção 

 Verdadeiro / Falso 
40 2,5 

 
 
2.2 Prova Prática 

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

Físicas Desportivas do Programa de Educação Física do 9.º ano. 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. 
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Quadro 3 - 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. 

22 

Basquetebol 
 Drible; 

 Lançamento na passada. 

Realizar, com correção e 

oportunidade, as ações de 

drible e lançamento na 

passada. 

22 

Voleibol  Passe alto.  

Realizar, com correção e 

oportunidade, a ação de passe 

alto. 

14  

Futebol 
 Condução de bola; 

 Remate. 

Realizar, com correção e 

oportunidade, a ação do 

remate. 

22 

Ginástica no 
Solo 

 Rolamento à frente; 

 Rolamento à retaguarda;  

 Pino de cabeça; 

 Pino de braços;  

 Roda;  

 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. 

20  

 
 

3.CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

3.1 Prova Escrita 

A classificação a atribuir a cada item é de 2,5 pontos. 

A classificação final é obtida pelo somatório da pontuação obtida em cada resposta e é expressa 

por um número inteiro positivo. 

Se existir ausência de resposta será atribuída a cotação de zero. 

Nas situações em que o aluno responda verdadeiro e falso simultaneamente no mesmo item, será 

atribuída a cotação de zero. 

 
3.2 Prova Prática 

A classificação a atribuir a cada modalidade é no máximo: de 22 pontos para as modalidades de 

Andebol, Basquetebol e Futebol; 14 pontos para a modalidade de Voleibol e de 20 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. 
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5. DURAÇÃO 

A prova tem a duração de 45 minutos para a realização da prova escrita e de mais 45 minutos para 

a realização da prova prática. Após a realização da prova escrita o aluno terá 10 minutos de 

intervalo para se equipar antes da realização da prova prática. Não é concedido período de 

tolerância. 

 

4. MATERIAL AUTORIZADO 

4.1 Prova Escrita 

O aluno realiza a prova no próprio enunciado, sendo apenas permitido, como material de escrita, 

caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.  

Não é permitido o uso de corretor.  

 
4.2 Prova Prática 

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. 

 


