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2015

Tipo de prova: escrita e prática
2.º Ciclo do Ensino Básico

1. Introdução
O presente documento divulga as características da prova final do 2.º ciclo do ensino básico da disciplina
de Educação Física, a realizar em 2015 pelos alunos que se encontram abrangidos pelo plano de estudos
instituído pelo Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, nomeadamente:


Objeto de avaliação;



Características e estrutura;



Critérios de classificação;



Material;



Duração.

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação referida e do
programa da disciplina.

2. Objeto de avaliação
A prova tem por referência o programa homologado de Educação Física do ensino básico e permite
avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita e prática de duração limitada,
nomeadamente a capacidade de aplicar conhecimentos e competências na resolução de problemas e
exercícios critério.
Competências
Conhece os processos de desenvolvimento e manutenção da aptidão física.
Identifica os acontecimentos no universo das atividades físicas interpretando a sua prática e respetivas
condições como fatores de elevação cultural dos praticantes e da comunidade em geral.
Conhece e interpreta os fatores de saúde e risco associados à prática das atividades físicas e aplica as
regras de higiene e de segurança.
Coopera com os companheiros para o alcance do objetivo do jogo desempenhando com oportunidade e
correção as ações solicitadas pelas diferentes fases do jogo, aplicando as regras e a ética desportiva.
Revela o nível funcional da capacidade condicional (resistência geral de longa duração)
Analisa e realiza as destrezas elementares gímnicas aplicando os critérios de correção técnica.
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3. Caracterização da prova
O aluno realiza a prova escrita no enunciado e a prática nas instalações desportivas da escola.
A prova é constituída por uma componente escrita e uma componente prática.
A prova reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos programáticos da
disciplina.
Alguns dos itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos
temas do programa.
A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos temas no programa.
A prova é cotada para 100 pontos, sendo que 25 pontos correspondem à componente escrita e 75 pontos
à componente prática, tal como é sintetizado no quadro 1
Quadro 1 – Valorização relativa dos temas
Grupo

Tema

I
II
III
IV

Jogos desportivos coletivos I
Jogos desportivos coletivos II
Jogos desportivos individuais I
Jogos desportivos individuais II

Cotação
Escrita

Prática

10
4
7
4

20
15
20
20

Prova Escrita
A tipologia, número de itens e cotação por item apresentam-se no quadro 2
Quadro 2 – tipologia, nº de itens e cotação

Tipologia de itens
Escolha múltipla
Itens de seleção
Associação/correspondência
Completamento
Itens de Construção
Resposta aberta

Número de itens
12
5
5
1

Cotação por item
1
1
1
3

Prova Prática
A prova inclui uma corrida de longa duração, uma sequência gímnica e dois exercícios critério de
desportos coletivos

4. Critérios de classificação
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos
de classificação apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro, previsto na grelha de
classificação.
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos.
No entanto, em caso de omissão ou de engano na identificação de uma resposta, esta pode ser
classificada se for possível identificar inequivocamente o item a que diz respeito.
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Se o aluno responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando inequivocamente
a(s) resposta(s) que não deseja que seja(m) classificada(s), deve ser considerada apenas a resposta que
surgir em primeiro lugar.
Prova Escrita
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.
- Associação/Correspondência
Os critérios de classificação dos itens de associação/correspondência não se apresentam organizados por
níveis de desempenho. As respostas estão corretas e são classificadas com a cotação total do item
quando todos os níveis da associação/correspondência do item estiverem corretos, caso contrário são
consideradas respostas incorretas e classificadas com zero pontos. Não há lugar a classificações
intermédias.
- Completamento
Os critérios de classificação dos itens de preenchimento de espaços não se apresentam organizados por
níveis de desempenho. As respostas corretas são classificadas com a cotação total do item quando todos
espaços de cada item estiverem corretamente preenchidos, caso contrário as respostas são consideradas
incorretas e são classificadas com zero pontos. Não há lugar a classificações intermédias.

Itens de construção:
Os critérios de classificação dos itens de resposta curta podem apresentar-se organizados por níveis de
desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. Nos itens de resposta curta
em que os critérios específicos não se apresentem organizados por níveis de desempenho, as respostas
corretas são classificadas com a cotação total do item e as respostas incorretas são classificadas com zero
pontos. Nestes casos, não há lugar a classificações intermédias.

5. Material
Na componente escrita, o aluno apenas pode usar como material de escrita, caneta ou esferográfica de
tinta indelével, azul ou preta.
As respostas são registadas em folha própria fornecida pela escola.
Não é permitido o uso de corretor.
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Para a componente prática o aluno deve ser portador de equipamento desportivo, do qual deve constar:


Sapatilhas



Meias



Calção/calças de fato de treino



T-shirt

Não é permitido o uso de acessórios tais como relógios, telemóvel, pulseiras, anéis, brincos e piercings.

6. Duração
A prova tem a duração de 45 + 45 minutos.
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