
  

 

 

                                                                                   

MATRIZ - Prova Extraordinária de Avaliação (PEA) 

EDUCAÇÃO FÍSICA                                                                                                                                                2019/2020 

11º ANO 

PROVA - PRÁTICA 

DURAÇÃO – 90 MINUTOS / SEM TOLERÂNCIA 

  

1 – OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova extraordinária de avaliação para o 11º 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. 

A prova permite avaliar competências passíveis de avaliação numa prova prática 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. 

 

1.2. APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

ÁREA DA APTIDÃO FÍSICA - Desenvolver capacidades motoras evidenciando aptidão muscular e aptidão aeróbia, 

enquadradas na Zona Saudável de Aptidão Física do programa FITescola®, para a sua idade e sexo. 

SUB ÁREA DOS JOGOS DESPORTIVOS COLETIVOS (duas matérias) - Nos jogos desportivos coletivos (basquetebol, futebol, 

andebol, voleibol), realizar com oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares em exercício critério.  

SUBÁREA DA GINÁSTICA (uma matéria) - Compor, realizar e analisar esquemas individuais (Solo ou Aparelhos), 

aplicando os critérios de correção técnica, expressão e combinação das destrezas, e apreciando os esquemas de 

acordo com esses critérios. 

SUBÁREA DAS ATIVIDADES RITMICAS EXPRESSIVAS (uma matéria) - Apreciar, compor e realizar, nas Atividades Rítmicas 

Expressivas (Danças Sociais), sequências de elementos técnicos elementares em coreografias individuais, aplicando 

os critérios de expressividade, de acordo com os motivos da composição. 

SUBÁREA DAS RAQUETAS, PATINAGEM E OUTRAS (uma matéria) - Patinar adequadamente em combinações de 

deslocamentos e paragens, com equilíbrio e segurança, realizando as ações técnico-táticas elementares em jogo e as 

ações de composições rítmicas «individuais». Realizar com oportunidade e correção as ações técnico-táticas 

elementares, nos Jogos de Raquetas (Badminton) em situação de exercício critério. 

1.3. COMPETÊNCIAS 

Realiza os testes de força, flexibilidade e resistência constantes no protocolo utilizado na ESCT.  

Realiza em situação de exercício (circuito) as ações técnicas dos Desportos Coletivos – Futebol, Basquetebol, Andebol 

e Voleibol. 

Realiza em situação de exercício as ações técnicas dos Desportos de Raquetas - Badmínton. 

Realiza em percurso as habilidades da Patinagem Artística. 

Realiza uma sequência de elementos gímnicos da Ginástica – Solo e Aparelhos. 

Realiza uma coreografia das Danças Sociais. 



  

 

 

                                                                                   

2 – CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA DA PROVA    

A prova é constituída por 5 grupos. 

3. CONTEÚDOS           ITENS AVALIAÇÃO 

Grupo I – Aptidão Física                                                                                                                                    60 pontos 

- O aluno executa seis testes da Bateria Fitescola                        

Grupo II – Jogos Desportivos Coletivos (JDC)                                                                                             60 pontos 

- Em situação de exercício, o aluno executa seis ações técnicas, escolhendo dois dos quatro JDC propostos: 

(Andebol, Basquetebol; Futebol ou Voleibol).   

Grupo III – Outras Matérias                                                                                                                               40 pontos 

1. Em situação de exercício, o aluno executa quatro ações técnicas na modalidade de Badminton.                  

2. Em situação de percurso, o aluno executa oito habilidades na modalidade de Patinagem Artística.              

Grupo IV – Ginástica                                                                                                                                          20 pontos                    

O aluno seleciona uma das Ginásticas (Solo ou Aparelhos). 

1. Na Ginástica de solo, executa uma sequência de três elementos gímnicos e um elemento de flexibilidade/equilíbrio. 

2. Na Ginástica de aparelhos, escolhe um dos três aparelhos propostos (Trave, Boque e Minitrampolim) e executa:                                                                                                                                                                  

2.1. Uma sequência de quatro elementos gímnicos na Trave. 

2.2. Dois saltos no Boque ou Plinto transversal. 

2.3. Quatro saltos no Minitrampolim. 

Grupo V – Atividades Rítmicas Expressivas                                                                                                 20 pontos 

- Na Dança Social – Rumba Quadrada - apresenta uma sequência de quatro elementos técnicos elementares numa 

coreografia individual.           

 

 

III – Critérios gerais de classificação 

Grupo I – resultados obtidos de acordo com a tabela de valores de referência do Fitescola.  

Grupo II – realiza as ações indicadas cumprindo os critérios de êxito definidos nas Aprendizagens Essenciais.  

Grupo III - realiza as ações indicadas cumprindo os critérios de êxito definidos nas Aprendizagens Essenciais. 

Grupo IV - realiza as ações indicadas cumprindo os critérios de êxito definidos nas Aprendizagens Essenciais. 

Grupo V - realiza as ações indicadas cumprindo os critérios de êxito definidos nas Aprendizagens Essenciais. 

 

IV – Duração e material autorizado 

A prova tem a duração de 90 minutos sem tolerância. O aluno tem de se apresentar com vestuário e calçado próprio 

para a prática de exercício físico em condições de higiene e segurança.  

 


