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INFORMAÇÃO-PROVA  

EDUCAÇÃO FÍSICA                                                                          2022 
 

Prova 28 
 
  2.º Ciclo do Ensino Básico 

 
 
O presente documento divulga informação relativa à prova final do 2º Ciclo do ensino 
básico da disciplina de Educação Física a realizar em 2022, nomeadamente: 

 Objeto da avaliação 

 Características e estrutura 

 Critérios gerais de classificação 

 Duração  

 Material autorizado 

 
 
Objeto de avaliação 
 
 
A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor (Perfil dos Alunos à Saída 
da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens Essenciais de Educação Física para o 2º 
ciclo) e avalia as aprendizagens nas Áreas de Aptidão Física e de Atividades Físicas, 
passíveis de avaliação numa prova prática de duração limitada. 
 

Características e estrutura 
 
   - Prática 

 
 A prova apresenta cinco grupos de exercícios práticos, no valor de 100 pontos. 

 

Grupos Domínio Conteúdos 
Cotação  

(em pontos) 

I 

P
s

ic
o

m
o

to
r Aptidão 

Física 
Aptidão aeróbia 15 
Aptidão muscular 15 

II 
Atividades 

Físicas 

Ginástica 20 
III Jogos Desportivos Coletivos 30 
IV Atletismo 10 
V Badminton 10 

 

No Grupo I, o aluno realiza um dos testes de aptidão aeróbia e dois testes de aptidão 

muscular (um de força e outro de flexibilidade), constantes do programa do Fitescola, de 

acordo com os valores de referência para a zona saudável (ZSAF).  
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No Grupo II, o aluno realiza um circuito gímnico constituído por três elementos no solo e um 

elemento gímnico no aparelho Minitrampolim (dos dois exercícios indicados para o aparelho, 

o aluno escolhe um). 

 

No Grupo III, o aluno realiza um circuito de habilidades motoras, executando as ações 

técnicas fundamentais, propostas em exercício critério (das quatro matérias apresentadas, o 

aluno escolhe três). 

 

No Grupo IV, o aluno realizará, corridas, saltos ou lançamentos, segundo padrões 

simplificados, e cumprindo os regulamentos específicos da disciplina. 

 
 

No Grupo V, o aluno executa ações técnicas, propostas em exercício critério. 

 
 

Critérios gerais de classificação 

  
A classificação da prova apresenta-se organizada por níveis de desempenho, de acordo com 

os critérios de avaliação da disciplina de Educação Física, para as competências de ação, 

expressa de 1 a 5, sendo a classificação final na escala percentual de 0 a 100.  

  Prática 
 

Interpretação correta dos exercícios solicitados;  

Execução correta das técnicas envolvidas nos exercícios critério / atividades propostas.  

  

Conteúdos 
Níveis de 

desempenho 
Cotação Global 

( % ) 

Aptidão aeróbia (1 teste) ZSAF 15 

Aptidão muscular (2 testes) ZSAF 7,5 + 7,5 

Ginástica de solo e aparelhos 1 a 5 10 + 10 

Jogos Desportivos Coletivos: 

Andebol/Basquetebol/Futsal/Voleibol 

(o aluno escolhe 3) 

1 a 5 10+10+10 

Atletismo 1 a 5 10 

Badminton 1 a 5 10 

  100 

 
A escala de valorização dos níveis de desempenho nos elementos técnicos em avaliação, é a 
seguinte:  

Nível 5 - Cumpre o padrão com mestria;  

Nível 4 - Cumpre o padrão com proficiência;  

Nível 3 - Cumpre globalmente o padrão embora com alguns erros; 

Nível 2 - Não cumpre globalmente o padrão; 

Nível 1 - Não conhece o padrão ou recusa a execução. 
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Duração 

 
A prova terá a duração de 45 minutos. 

 
 
Material autorizado 

 

  Prática 

o Sapatilhas e sabrinas 

o   Camisola e calção ou fato de treino 

 
 
 
 
 
Aprovada em Conselho Pedagógico de _____/_____/_____ 
 
Afixada em _____/_____/_____ 
 
 
 

 A Presidente da CAP 
 

____________________________ 
 

 


