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MATRIZ – PROVA EXTRAORDINÁRIA DE AVALIAÇÃO  

EDUCAÇÃO FÍSICA         2022 

 
 

O presente documento visa divulgar as caraterísticas da prova extraordinária de avaliação do 5.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 e 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  

As Aprendizagens Essenciais/ Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória têm como essência desenvolver as 

três áreas de extensão da Educação Física (EF) – Atividades Físicas (estruturada em três níveis de especificação e 

complexidade das aprendizagens), Conhecimentos e Aptidão Física. 

A prova incide sobre as aprendizagens e competências definidas para o 2.º ciclo do Ensino Básico – 5.º ano e tem como 

referencial as Aprendizagens Essenciais/ Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e o programa em vigor para 

o referido ano. Tem ainda por referência as Metas Curriculares de Educação Física. 

O objeto de avaliação incidirá no domínio do Saber-fazer. As aptidões/capacidades foram selecionadas e formuladas de 

acordo com os domínios, no sentido de serem passíveis de avaliação em prova prática de duração limitada enquadrada 

por um conjunto de capacidades. As modalidades que constituem objeto de avaliação, bem como a respetiva valorização, 

são as que se apresentam nos quadros seguintes. 

PROVA DO 5º ANO 

 
2º Ciclo do Ensino Básico  
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DOMÍNIOS CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES 

Área das Atividades Físicas  

Subárea Atletismo 

 

O aluno efetua, do Atletismo, uma corrida de velocidade de 40 metros, 

segundo padrões simplificados, e cumprindo corretamente as 

exigências elementares técnicas e regulamentares. 

Área das Atividades Físicas 

 Subárea Ginástica 

O aluno realiza destrezas gímnicas elementares de solo aplicando os 

critérios de correção técnica e expressão.  

Área das Atividades Físicas  

Subárea Jogos Desportivos Coletivos 

Voleibol 

O aluno realiza com correção global, em exercício critério:  

ações técnicas/fundamentos técnicos próprios da modalidade.  

Área das Atividades Físicas 

Subárea Jogos Desportivos Coletivos 

Futebol 

O aluno realiza com correção global, em exercício critério:  

ações técnicas/fundamentos técnicos próprios da modalidade.  

Área da Aptidão Física  O Aluno realiza o teste de Aptidão Neuromuscular –  

Abdominais conforme descrito no Manual do FITescola para  

avaliação da Aptidão Neuromuscular. 

 

Conteúdos 

Atletismo Ginástica Solo Voleibol Futebol FITescola 

Corrida de 

 velocidade de 

40 Metros. 

Exercícios critério. Exercícios critério. Exercícios critério. Teste de 
Abdominais.  

 

Características e estrutura 

A prova prática é constituída por cinco grupos e é cotada para 100 pontos.  

No Grupo I, avalia-se a aprendizagem no âmbito das Atividades Físicas - Atletismo. Cotação: 20 pontos.  

No Grupo II, avalia-se a aprendizagem no âmbito das Atividades Físicas – Ginástica Solo. Cotação: 20 pontos.    

No Grupo III, avalia-se a aprendizagem no âmbito das Atividades Físicas – Voleibol. Cotação: 20 pontos.  

No Grupo IV, avalia-se a aprendizagem no âmbito das Atividades Físicas – Futebol. Cotação: 20 pontos. 

No Grupo V, avalia-se a aprendizagem no âmbito da Aptidão Física – Abdominais. Cotação: 20 pontos.  
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A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro 1.  

Quadro 1 – Valorização dos domínios/conteúdos na prova  

 ATLETISMO GINÁSTICA SOLO VOLEIBOL FUTEBOL ABDOMINAIS 

 
Corrida de 
Velocidade 
40m 

Composto por 
execução dos 
seguintes elementos 
gímnicos: 

 Apoio facial 
invertido, com 
apoio das 
mãos no chão 
e subida 
gradual dos 
pés apoiados 
num plano 
vertical; 

 Rolamento à 
frente 
engrupado. 

 ½ Pirueta 
 Ponte; 
 Avião. 

 Serviço por 
baixo; 

 Passe. 

  Condução de 
bola com o 
peito do pé; 

 Remate 
direcionado. 

Teste FITescola - 
Abdominais 

 

 20 Pontos 20 Pontos 20 Pontos 20 Pontos 20 Pontos 

  

A prova pode incluir os tipos de itens discriminados no Quadro 2.  

 

Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação  

Tipologia de itens 
Número de 

itens 

Cotação por item 

(em pontos) 

Corrida de velocidade de 40 metros 
 

4 
5 

Elementos gímnicos no solo – 
Exercícios critério 

5 4 

Voleibol - Exercícios Critério 
 

2 10 

Futebol - Exercícios Critério 2 10 

Teste FITescola - Abdominais 1 20 
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CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO:  
 
O aluno deverá realizar todas as ações técnicas com correção (de acordo com as componentes críticas de cada uma delas) 

Conteúdos Componentes Críticas a Avaliar Cotação 
(em pontos) 

Totais 

Atletismo: 
- Velocidade: corrida de 40 metros 

Efetua partida de pé com braços desencontrados com as pernas, membros 

inferiores ligeiramente fletidos e tronco ligeiramente inclinado à frente. 
5 

20 

Acelera até à velocidade máxima mantendo uma elevada frequência de 

movimentos apoiando ativamente a zona médio-anterior do pé. 
5 

Mantem o tronco na vertical, olhando em frente e sem recuar os ombros 

relativamente à bacia. 
5 

Termina sem desaceleração nítida. 5 

Ginástica: 
 - Exercícios critério com os seguintes 
elementos gímnicos: 
- Apoio invertido, rolamento à frente 
engrupado, avião, meia-pirueta e  
ponte. 

Sobe para apoio invertido com a ajuda do espaldar, procurando unir no final as 
pernas em extensão. 

 
4 

20 

No enrolamento à frente engrupado, mantém os joelhos juntos. 4 

No avião, alinha o pé da perna que eleva com o ombro. 4 

Na meia-pirueta, roda em suspensão total do corpo. 4 

Na ponte, efetua a extensão completa dos membros superiores e inferiores com 

elevação significativa da bacia mantendo as palmas das mãos e pés totalmente 

apoiados no solo.   

4 

Voleibol: 
- Serviço por baixo e passe 

O braço que faz o serviço encontra-se em extensão no momento do contacto 
com a bola. 

10  
20 No passe faz o contato com a bola apenas com os dedos. 10 
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Futebol:  
- Condução de bola com o peito do pé 
e remate 

Na condução de bola, faz o contacto da bola com o pé em extensão e de forma 
controlada. 

10  
20 No remate, direciona a bola para a baliza  10 

FitEscola: 
- Teste abdominais  

Executa o número de abdominais dentro dos valores definidos como zona 
saudável pela tabela FitEscola.  

20 
 

20 

 Totais: 100 pontos 
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Material  

O aluno realiza a prova usando o seguinte material: sapatos de desporto, fato de treino ou calção e t-shirt.  

A prova realiza-se na pista de atletismo e no pavilhão gimnodesportivo, sendo necessário os seguintes recursos materiais: 

Pista de atletismo com corredor de 40 metros, colchão de ginástica, bola de futebol, cones sinalizadores, bola de voleibol, 

rede e postes de voleibol, coluna de som e áudio do teste de abdominais da bateria de testes FitEscola. 

 

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 

 
 


