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Matriz 

EDUCAÇÃO FÍSICA                                                                                        2020                                               

   

Matriz Prova Extraordinária de Avaliação (Portaria n.º 223-A/2018, de 3 de agosto) 

 

3.º Ciclo do Ensino Básico - 8º Ano 

 

Duração da prova: 90 minutos (45 + 45) 

__________________________________________________________________ 

O presente documento divulga informação relativa à prova extraordinária de avaliação do 8.º ano da 

disciplina de Educação Física, a realizar em 2020, nomeadamente: 

 Objetivos 

 Conteúdos 

 Estrutura 

 Critérios de classificação e cotações 

Realizam a prova os alunos que se encontram abrangidos pelo ponto 11, do Artigo 34º da Portaria nº 

223-A/2018 de 3 de agosto. 

 

Objetivos 

A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor (Programa e Metas Curriculares do 

Ensino Básico e Aprendizagens Essenciais) e permite avaliar as aprendizagens passíveis de avaliação 

numa prova com uma componente escrita e uma componente prática, nos domínios dos Conhecimentos 

e Atividades Físicas. 

 

Conteúdos 

ÁREA DOS CONHECIMENTOS 

 Relaciona Aptidão Física e Saúde e identifica os fatores associados a um estilo de vida saudável, 

nomeadamente o desenvolvimento das capacidades motoras. 

 Identifica e interpreta os valores olímpicos e paralímpicos, compreendendo a sua importância para a 

construção de uma sociedade moderna e inclusiva. 
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ÁREA DAS ATIVIDADES FÍSICAS 

 Jogos desportivos coletivos: conhece o objetivo do jogo de Futsal, Voleibol, Andebol e 

Basquetebol, a função e o modo de execução das principais ações técnico-táticas e as suas 

principais regras; 

 Ginástica: compõe, realiza e analisa, da Ginástica, as destrezas elementares dos saltos, do solo e 

dos outros aparelhos, em esquemas individuais aplicando os critérios de correção técnica, 

expressão e combinação, e apreciando os esquemas de acordo com esses critérios. 

 Atletismo: realiza e analisa, do Atletismo, saltos, lançamentos e corridas, cumprindo corretamente 

as exigências elementares, técnicas e do regulamento. 

 Raquetas: conhece o objetivo do jogo de Badminton, a função e o modo de execução das 

principais ações técnico-táticas e as suas principais regras. 

 

Estrutura 

A prova é constituída por duas componentes: a componente escrita e a componente prática. Sendo a 

prova constituída por duas componentes, a classificação da disciplina corresponde à média aritmética 

simples das classificações das duas componentes, expressas na escala de 0 a 100. 

Na componente escrita, a prova apresenta dois grupos de itens. No grupo I, avalia-se as aprendizagens 

relacionadas com os conhecimentos sobre Aptidão Física e Saúde, através de itens de seleção e de 

construção. No grupo II, avalia-se os conhecimentos relativos à prática das atividades físicas e 

fenómenos a ela associados, também através de itens de seleção e de construção. A componente é 

cotada para 100%. 

Na componente prática o aluno deverá demonstrar o domínio das competências específicas de cada 

matéria, em exercício critério nos Jogos Desportivos Coletivos, Atletismo e Raquetas, e realizando 

esquemas individuais na Ginástica. Nos jogos Desportivos Coletivos, o aluno deve escolher duas 

modalidades das quatro possíveis. A componente é cotada para 100%. 

Quadro 1 – Valorização relativa dos domínios e dos conteúdos 

Domínios Conteúdos 

Cotação 

(%) 

COMPONENTE ESCRITA 

Conhecimentos 

Relaciona Aptidão Física e Saúde e identifica os 

fatores associados a um estilo de vida saudável, 

nomeadamente o desenvolvimento das capacidades 

motoras. 

50 

Identifica e interpreta os valores olímpicos e 

paralímpicos, compreendendo a sua importância para 

a construção de uma sociedade moderna e inclusiva. 

50 
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100 

COMPONENTE PRÁTICA 

Atividades Físicas 

Atletismo e Raquetas 20 

Ginástica 20 

Futsal *  

 

30+30 
Voleibol * 

Andebol * 

Basquetebol * 

  100 

*Os alunos escolhem duas modalidades. 

 

Critérios de classificação e cotações 

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

critérios específicos de avaliação da disciplina de Educação Física. 

Na componente escrita, nos itens de seleção (escolha múltipla), a cotação total do item só é 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. 

Nos itens de construção (resposta curta), as respostas corretas são classificadas com a cotação total do 

item e as respostas incorretas são classificadas com zero pontos. Não há lugar a classificações 

intermédias. O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja classificada 

com zero pontos. Se a resposta contiver dados que revelem contradição em relação aos elementos 

considerados corretos, ou se apresentar dados cuja irrelevância impossibilite a identificação objetiva dos 

elementos solicitados, é atribuída a classificação de zero pontos. 

Na componente prática as classificações das competências apresentam-se organizadas por níveis de 

desempenho, de acordo com os critérios de avaliação da disciplina de Educação Física para as 

competências de ação e serão expressas por um número inteiro (1 a 5).   

Matérias 
Níveis de 

desempenho 

Cotação global 

(%) 

Atletismo (escolher 1 disciplina): 

-velocidade 

-comprimento/altura 

-peso 

1 a 5 
10 

Raquetas: 

-ações técnicas-exercício critério 
1 a 5 

10 
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Ginástica (escolher 1 disciplina): 

-solo 

- minitrampolim 

1 a 5 
20 

JOGOS DESPORTIVOS COLETIVOS – ESCOLHER 2 MODALIDADES 

Andebol: 

-ações técnicas-exercício critério 
1 a 5 

30+30 

Basquetebol: 

-ações técnicas-exercício critério 

1 a 5 

Voleibol: 

-ações técnicas-exercício critério 

1 a 5 

Futsal: 

-ações técnicas-exercício critério 

1 a 5 

  100 

 

Duração e material 

Cada componente da prova tem a duração de 45 minutos. Entre a componente escrita e a 

componente prática existirá um intervalo mínimo de 30 minutos de modo a permitir aos alunos 

apresentarem-se devidamente equipados para a realização da componente prática. 

 

- Componente Escrita - 

O aluno realiza a prova no enunciado, apenas podendo usar, como material de escrita, caneta ou 

esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. Não é permitido o uso de corretor. 

- Componente Prática - 

Todo material desportivo existente na escola está à disposição para a realização da prova. 

Os alunos deverão apresentar-se à hora marcada no local determinado para a prova (pavilhão 

gimnodesportivo) devidamente equipados: 

- Fato de treino e/ou calções desportivos com t-shirt 

- Calçado desportivo (sapatilhas) 

- Sabrinas de ginástica (possibilidade de realizar descalço) 


