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MATRIZ – PROVA EXTRAORDINÁRIA DE AVALIAÇÃO  

Educação Física           2022 

PROVA DO 2º ANO 

 

1º Ciclo do Ensino Básico  

 
O presente documento visa divulgar as caraterísticas da prova extraordinária de avaliação do 2.º ano do ensino 

básico da disciplina de Educação Física, a realizar em 2022 pelos alunos que se encontram abrangidos pelo artigo 

34.º da Portaria n.º 223-A/2018, de 3 de agosto.  

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação referida, do Perfil dos 

Alunos à saída da Escolaridade Obrigatória e das Aprendizagens Essenciais da disciplina.  

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova:  

• Objetivos;  

• Conteúdos;  

• Caraterísticas e estrutura;  

• Critérios de classificação;  

• Material;  

• Duração. 

 

 

Objetivos da prova  

A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens 

Essenciais de Educação Física e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova prática  de 

duração limitada, incidindo sobre os temas/domínios seguintes: 

1. Perícias e manipulações;  

2. Deslocamentos e equilíbrios.  
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Conteúdos 

Quadro 1- Grupos, blocos 

Grupos 
Bloco 

I – ÁREA DAS 

ATIVIDADES FÍSICAS 

- - Ginástica: realizar habilidades gímnicas básicas em esquemas ou 

sequências no solo e em aparelhos, encadeando e ou combinando as ações 

com fluidez e harmonia de movimento. 

- Jogos: realizar habilidades básicas e ações fundamentais, com 

oportunidade e correção de movimentos. 

II – ATIVIDADES 

RÍTMICAS 

EXPRESSIVAS 

- Combinar deslocamentos, movimentos não locomotores e equilíbrios das 

atividades rítmicas e expressivas. 

 

Características e estrutura 

Tipologia dos itens 

 A tipologia de itens utilizada na prova apresenta-se no Quadro 2. 

 Quadro 2 – Tipologia dos itens 

Tipologia Nº de 
exercícios 

Cotação 

(pontos) 

Grupo I - área das atividades físicas 
4 60 

Grupo II - atividades rítmicas expressivas 
2 40 

Total  6 
100 
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Critérios de classificação 

A avaliação da prova será realizada através do método de observação direta e registo do nível de  

desempenho em grelha de avaliação.  

A cotação da prova é de 100 pontos distribuídos de acordo com as cotações do quadro 2. 

 

Material  

Os alunos devem apresentar-se equipados com calções e T-shirt ou fato de treino e com ténis. 

 

Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos. 
 
 
 
 
 
 

Aprovada em Conselho Pedagógico, 01 de junho de 2022 

O Presidente do Conselho Pedagógico 

 Maria Fernanda Bica 

 

 
 


