
 
 

 

 

MATRIZ — PROVA EXTRAORDINÁRIA DE AVALIAÇÃO 

Educação Física 5º Ano                                           maio de 2020 

Ano letivo 2019/2020 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

2º ciclo do ensino básico 
___________________________________________________________________________ 
 
 

INTRODUÇÃO 

O presente documento divulga informação relativa à Prova Extraordinária de Avaliação da disciplina 

de Educação Física, 5º ano, a realizar em 2020, nomeadamente: 

▪ Objeto de avaliação 

▪ Conteúdos 

▪ Estrutura e cotações 

▪ Critérios gerais de classificação 

▪ Material 

▪ Duração 

 
 
 

1. OBJETO 

A prova extraordinária de avaliação abrange o programa do 6.º ano e permite avaliar a 

aprendizagem passível de avaliação numa prova prática de duração limitada. 

A prova desta disciplina permite avaliar a performance motora do aluno em modalidades 

coletivas e individuais. 

Modalidades Coletivas (Jogos pré desportivos e Basquetebol): Identificar, compreender e aplicar 

as ações técnico táticas e as principais regras das modalidades. 

Modalidades Individuais (Ginástica no solo e salto em altura): Identificar, compreender e realizar 

com correção, amplitude e ritmo, ações técnicas específicas da Ginástica de solo; identificar, 

compreender e realizar com correção, amplitude e ritmo, ações técnicas específicas do Atletismo 

(salto em altura). 

 

 

2. CONTEÚDOS 

Tema/Domínio Conteúdos/aprendizagens 

 Desportos coletivos  
 

 Identificar, compreender e aplicar as ações técnico 
táticas e as principais regras das modalidades. 

Desportos Individuais   Identificar, compreender e realizar com correção, 
amplitude e ritmo, ações técnicas específicas da Ginástica 
de solo; identificar, compreender e realizar com correção, 
amplitude e ritmo, ações técnicas específicas do Atletismo 

 



Matriz – Prova Extraordinária de Avaliação 
Disciplina: Educação Física 
Ano: 5º ano 

 

________________________________________ 
Agrupamento de Escolas de Celeirós  Página 2 de 3 
Ano letivo 2019/2020 

 

3. ESTRUTURA E COTAÇÕES 

▪ A prova é realizada no pavilhão. 

▪ A prova é cotada para 100 pontos e é constituída por (2 grupos) grupos 

▪ A valorização dos domínios da prova apresenta-se no Quadro 1. 

▪ A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Valorização dos temas/domínios 

Grupos Tema/Domínio 
Cotação 

(em pontos) 

Jogos pré desportivos Jogos – bola ao capitão 20 

Desportos coletivos Basquetebol 25 

Desportos individuais Ginástica de solo 30 

Atletismo 25 

 

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) 

Itens de execução - jogo   
- Passe;   5 

– Receção; 4 5 

– Desmarcação;  5 

- Finalização.  5 

Itens de execução – trabalho por 
estações 

  

Basquetebol   
- Passe de peito;   5 
- Drible de proteção;   5 
- Drible de progressão com mudança de 

direção; 

5 5 

- Lançamento em apoio;  5 
- Lançamento na passada.  5 
Sequencialidade – Desportos 
Individuais 

  

Ginástica   
- Rolamento à frente com pernas unidas 
e fletidas; 

  

- Rolamento à retaguarda com pernas 
afastadas e estendidas;  

  

- Subida para pino;  6 5 
- “Avião”;    
- “Roda”.   
Atletismo – Salto em comprimento   
- Corrida de balanço;    
- Chamada;    
- “Voo”;  5 5 
- Queda;    
- Medição - altura   



Matriz – Prova Extraordinária de Avaliação 
Disciplina: Educação Física 
Ano: 5º ano 

 

________________________________________ 
Agrupamento de Escolas de Celeirós  Página 3 de 3 
Ano letivo 2019/2020 

4. 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. 

 

Itens de Execução  

Trabalho por estações 

 Desportos Coletivos - A classificação é atribuída de acordo com os elementos técnicos 

solicitados e apresentados. Os critérios de classificação das execuções técnicas apresentam-se 

organizados por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada 

pontuação. 

Nos itens do trabalho por estações, a cotação máxima de cada item só é atribuída às execuções cujo 

gesto técnico apresentado seja fluido e harmonioso e esteja integralmente correto. 

 

Sequencialidade  

Desportos Individuais – A classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta 

solicitados e apresentados. Os critérios de classificação das execuções técnicas apresentam-se 

organizados por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada 

pontuação. 

Nos itens de sequencialidade, a cotação máxima de cada item só é atribuída às execuções cujo gesto 

técnico apresentado seja fluido e harmonioso e esteja integralmente correto. 

 

5. MATERIAL 

O aluno deve ser portador do material que se indica de seguida: 

- T-shirt branca 

- Calção ou calça de treino (fato de treino ou licra) 

- Meias brancas 

- Sapatilhas. 

 

 

6. DURAÇÃO 

A prova tem a duração de 90 minutos. 

 


