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1. INTRODUÇÃO
O presente documento visa divulgar as características da prova de exame a nível de escola do ensino
secundário da disciplina de Educação Física, a realizar em 2020 pelos alunos que se encontram abrangidos pelos
planos de estudo.
As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação referida e do
Programa da disciplina.
O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova:
• Objeto de avaliação;
• Características e estrutura;
• Critérios de classificação;
• Material;
• Duração.
Este documento deve ser dado a conhecer ao aluno e com ele deve ser analisado, para que fique
devidamente informado sobre a prova que irá realizar.
Importa ainda referir que, na prova desta disciplina, o grau de exigência decorrente do enunciado dos itens e
o grau de aprofundamento evidenciado nos critérios de classificação estão balizados pelo Programa, em adequação
ao nível de ensino a que o exame diz respeito.

2. OBJETO DE AVALIAÇÃO
A prova de exame, a nível de escola, tem por referência o Programa Nacional de Educação Física do ensino
Secundário para os Cursos Científico-Humanísticos e Tecnológicos, homologado em 2001,centrando-se nos conteúdos
processuais e declarativos relativos aos domínios aí contemplados passíveis de avaliação numa prova escrita de
duração limitada.

3. CARACTERIZAÇÃO DA PROVA
Prova aplicada em suporte de papel, com tipo de letra Arial, tamanho 12 e com espaçamento de 1,5.
A prova tem uma versão (versão 1).
A prova apresenta-se em 4 grupos de itens.
A prova reflete uma visão abrangente dos conteúdos programáticos da disciplina.
No Grupo A, avaliam-se os conhecimentos e competências teóricas no âmbito do trabalho das Capacidades Físicas.
Neste grupo são apresentadas um conjunto de 10 afirmações que o aluno deverá classificar como: Verdadeiras ou
Falsas.
No Grupo B, avaliam-se os conhecimentos técnicos, táticos e regulamentares de 4 desportos coletivos (Andebol,
Basquetebol, Futebol e Voleibol).
Neste grupo, são apresentadas 8 questões, estas solicitam o desenvolvimento das respostas utilizando a Língua
Portuguesa de forma correta. Ao mesmo tempo deve ser respeitada a linguagem técnica especifica de cada
modalidade desportiva.
Grupo C, avaliam-se os conhecimentos técnicos/de execução da Ginástica Artística.
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Neste grupo, são apresentadas 3 questões, estas solicitam o desenvolvimento das respostas utilizando a Língua
Portuguesa de forma correta. Ao mesmo tempo deve ser respeitada a linguagem técnica específica da modalidade
desportiva.
Grupo D, avaliam-se os conhecimentos regulamentares e técnicos/de execução do Atletismo e das suas diferentes
modalidades (Corridas, Saltos e Lançamentos).
Neste grupo, são apresentadas 3 questões, estas solicitam o desenvolvimento das respostas utilizando a Língua
Portuguesa de forma correta. Ao mesmo tempo deve ser respeitada a linguagem técnica especifica da modalidade
desportiva.
QUADRO 1 – VALORIZAÇÃO RELATIVA DOS DOMÍNIOS E DOS CONTEÚDOS
Grupos

COTAÇÃO POR ITEM

Conhecimentos e Capacidades

(EM PONTOS)

A

- Trabalho da condição física e das capacidades físicas.

B

- Conhecimentos técnicos (de execução), táticos e regulamentares de
4 desportos coletivos (Andebol, Basquetebol, Futebol e Voleibol).

C

2 pontos cada resposta
correta (total 20 pontos)
10 pontos cada uma
(total 80 pontos)

- Conhecimentos técnicos(de execução) da Ginástica Artística;

20 pontos a 1ª questão

- Formas de aprendizagem dos diferentes elementos Gímnicos.

10 pontos a 2ª questão
20 pontos a 3ª questão

D

-Conhecimentos regulamentares e técnicos/de execução do 20 pontos a 1ª questão
Atletismo e das suas diferentes modalidades (Corridas, Saltos e 20 pontos a 2ª questão
Lançamentos).
10 pontos a 3ª questão

QUADRO 2 – TIPOLOGIA, NÚMERO DE ITENS E COTAÇÃO
COTAÇÃO POR ITEM

TIPOLOGIA DE ITENS

NÚMERO DE ITENS

Itens de classificação (Verdadeira ou Falsa)

10

2 pontos

Itens de construção
e desenvolvimento

Resporta curta e restrita

3

10 a 20 pontos

Resposta extensa

3

10 a 20 pontos

(EM PONTOS)

4. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e 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.
Se o examinando 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.
Continuarão a ser consideradas corretas as grafias que seguirem o que se encontra previstas no acordo
atualmente em vigor.
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Fatores de desvalorização: erros ortográficos e de construção frásica, frases vazias de conteúdo, afastamento
do assunto proposto, desenvolvimento confuso ou desordenado, omissão de alguns aspetos solicitados e linguagem
técnica incorreta.
O Regulament0 de cada modalidade coletiva e dos desportos individuais funciona com referencial na correção
assim como os pormenores tático-técnicos específicos de cada modalidade desportiva.

5. MATERIAL
O examinando pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.
As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo oficial).
Não é permitida a consulta de manuais ou qualquer outro livro incluindo o dicionário.
Não é permitido o uso de corretor.

6. DURAÇÃO DA PROVA
A prova tem a duração de 90 minutos sem qualquer tempo de tolerância.

Aprovada em Conselho Pedagógico do dia ___ / ___ / _______
O Diretor __________________________________________
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