
  

 

 

                                                                                   

MATRIZ - Prova Extraordinária de Avaliação (PEA) 

EDUCAÇÃO FÍSICA                                                                                                                                                2019/2020 

10º ANO 

PROVA - ESCRITA 

DURAÇÃO – 90 MINUTOS / SEM TOLERÂNCIA 

  

1 – OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova extraordinária de avaliação para o 10º ano tem com referência as aprendizagens essenciais em articulação 

com o perfil dos alunos, com as adaptações introduzidas pelo Departamento de Educação Física a partir das decisões 

estratégicas tendo em conta a realidade dos recursos humanos, materiais e organizacionais da ESCT na Portaria 

226A/2018 de 7 de agosto. 

A prova permite avaliar competências passíveis de avaliação numa prova teórica de duração limitada e os conteúdos a 

elas associados, no âmbito das aprendizagens essenciais. 

 

1.1. ÁREAS DA EXTENSÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA  

APTIDÃO FÍSICA 

Capacidades Motoras, enquadradas na zona Saudável de Aptidão Física  

ATIVIDADES FÍSICAS 

Atividades Físicas Desportivas. 

Atividades Rítmicas Expressivas. 

CONHECIMENTOS 

Aprendizagem dos Processos de Desenvolvimento e Manutenção da Condição Física. 

 

1.2. COMPETÊNCIAS 

ÁREA DA APTIDÃO FÍSICA - O aluno evidencia conhecimentos sobre as capacidades motoras (aptidão muscular e 

aptidão aeróbia, enquadradas na Zona Saudável de Aptidão Física do programa FITEscola. 

 

SUBÁREA DOS JOGOS DESPORTIVOS COLETIVOS (duas matérias) - O aluno evidencia conhecimentos dos conteúdos 

relativos aos JOGOS DESPORTIVOS COLETIVOS (Basquetebol, Voleibol). 

 

SUBÁREA DA GINÁSTICA - O aluno evidencia conhecimentos dos conteúdos relativos à Ginástica de aparelhos. 

 

SUBÁREA DAS ATIVIDADES RÍTMICAS EXPRESSIVAS - O aluno evidencia conhecimentos dos conteúdos relativos às 

ATIVIDADES RÍTMICAS E EXPRESSIVAS (Merengue). 

 

SUBÁREA DAS RAQUETAS, PATINAGEM E OUTRAS (uma matéria). - O aluno evidencia conhecimentos dos conteúdos 

relativos aos JOGOS DE RAQUETAS (Badminton). 

  

ÁREA DOS CONHECIMENTOS - Relacionar a Aptidão Física e Saúde, identificando os fatores associados a um estilo 

de vida saudável, nomeadamente o desenvolvimento das capacidades motoras, a composição corporal, a alimentação, 

o repouso, a higiene, a afetividade e a qualidade do meio ambiente. 

2 – CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA DA PROVA 

A prova é constituída por sete grupos de questões. 



  

 

 

                                                                                   

Alguns dos itens podem ter como suporte figuras e/ou desenhos. 

A prova inclui itens de seleção (escolha múltipla); itens de resposta fechada; itens de correspondência; itens de 

verdadeiro e falso. 

 

3 – CONTEÚDOS ITENS DE AVALIAÇÃO 

Grupo I –   Jogos Desportivos Coletivos – Basquetebol.   30 pontos 

Grupo II – Jogos Desportivos Coletivos – Voleibol.   30pontos  

Grupo III – Ginástica de Aparelhos.      30 pontos                                                                                                           

Grupo IV – Outras Matérias – Badminton.   30 pontos 

Grupo V – Atividades Rítmicas Expressivas.   30 pontos                                                                                           

Grupo VI – Aptidão Física.   30 pontos                                                                                              

            

Grupo VII – Conhecimentos    20 pontos 

                 

  

 

4.             Tipologia de itens Número de itens Cotação por item (em pontos) 

Resposta fechada 1 20 

Correspondência 6 5 

Verdadeiro e falso 12 5 

Escolha múltipla 18 5 

 

III – Critérios gerais 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. 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos. 

 

Resposta fechada 

É atribuída a classificação de zero pontos a respostas que não correspondam ao solicitado.  

A cotação total do item só é atribuída às respostas corretas, utilizando a terminologia adequada.  

 

Correspondência 

A cotação total do item só é atribuída às respostas que apresentem, de forma inequívoca, a única correspondência 

correta. 

São classificadas com zero pontos as respostas em que é assinalada: 

 - uma correspondência incorreta; 

 - mais do que uma correspondência. 

 

Verdadeiro e falso 

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 é assinalada: 

 - uma opção incorreta; 



  

 

 

                                                                                   

 - mais do que uma opção. 

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 é assinalada: 

 - uma opção incorreta; 

 - mais do que uma opção. 

 

IV – Duração e material autorizado 

 A prova tem a duração de 90 minutos sem tolerância. O aluno só pode usar, como material de escrita, caneta ou 

esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 


