Agrupamento de Escolas Júlio Dinis, Gondomar

Informação-Prova de Equivalência à Frequência de
Educação Física
Prova 26 | 2018

3º Ciclo do Ensino Básico

1. Objeto de avaliação
A prova tem por referência o Programa de Educação Física e é constituída por 2 partes.
Prova prática e prova escrita, num total de 90 minutos.
A prova desta disciplina permite avaliar a aprendizagem e os conteúdos, enquadrados
emdomínios do Programa da Disciplina, passíveis de avaliação em prova prática e prova
escrita, ambas de duração limitada (45min + 45min). A prova avalia a aprendizagem dos
gestos técnicose ações motoras específicas, assim como princípios táticos e regulamentos
fundamentais, nos domínios dos Desportos Individuais e Desportos Coletivos.

Domínios

Desportos Individuais

. Conhecer e aplicar os procedimentos técnicos específicos às disciplinas do atletismo
(corridas, saltos e lançamentos).
. Conhecer e aplicar os gestos técnicos e as ações motoras associadas em situação analítica
ou em exercício critério.

Desportos Coletivos

. Conhecer e aplicar os gestos técnicos específicos nas modalidades de andebol e
basquetebol.
. Identificar e aplicar os princípios táticos básicos nas referidas modalidades.
. Conhecer e aplicar o regulamento específico.
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Os conteúdos a avaliar encontram-se explicitados no quadro seguinte:

Quadro 1.

Conteúdos a avaliar dos diferentes domínios, quer na parte prática quer na
parte escrita da Prova

Desportos Individuais

Desportos Coletivos

Atletismo

Basquetebol

Andebol

. Corrida de velocidade

. Passe

. Passe

. Transposição de barreiras

. Receção

. Receção

. Lançamento de peso / dardo

. Drible

. Drible

. Salto em comprimento/altura

. Desmarcação/corte

. Regulamento e
procedimentos

. Regulamento

. Desmarcação/corte e
finalização
. Regulamento

2. Caracterização da prova prática (I)
A prova apresenta dois grupos (A e B) e tem a pontuação de 100 pontos.

No Grupo A, avalia-se a aprendizagem no domíniodos desportos individuais, concretamente,
no atletismo. Este grupo compreende a realização de duas provas. Uma prova de duas
disciplinas distintas e tem a cotação de40 pontos.

No Grupo B, avalia-se a aprendizagem no domíniodos desportos coletivos. Este grupo
compreende a realização de circuito técnico específico (numa das modalidades coletivas
desportivas referidas anteriormente, basquetebol e andebol) para a exacerbação dos
conteúdos a avaliar: Tem a cotação de 60 pontos.
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A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro 2.

Desportos
Individuais

Quadro 2 – Valorização dos domínios e conteúdos na Prova prática

Domínios
Atletismo

Disciplinas

Desportos Coletivos

Cotação
em pontos

.corridas

velocidade de 40m barreiras

20

.lançamentos

peso ou dardo

20

40

Domínios

Basquetebol

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

Cotação
em pontos

.Passes

peito ou picado

10

.Receção

parado ou em deslocamento

10

.Drible

progressão

10

.Desmarcação e corte para o cesto

10

.Lançamento

20

Parado a uma mão

60

Realiza um circuito técnico ou exercício critério, aplicando e sendo avaliado nos
respetivos conteúdos

Desportos Coletivos

Domínios

ANDEBOL

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

Cotação
em pontos

Passe

De ombro ou picado

10

Receção

Parado ou em deslocamento

10

Drible

De progressão

10

Desmarcação/corte

Finta e corte para a baliza

10

Finalização

Remate em apoio e em suspensão

20

60

Realiza um circuito técnico ou exercício critério aplicando e sendo avaliado nos
respetivos conteúdos

Realiza apenas um dos circuitos técnicos (Basquetebol ou Andebol) com a
prova de Atletismo
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3. Critérios de classificação
A classificação a atribuir a cada exercício resulta da aplicação dos critérios gerais e dos
critérios específicos de classificação e é expressa por um número inteiro como se demonstra
no quadro seguinte. É classificado com zero pontos, a não realização do gesto técnico ou da
ação técnico/tática pretendida.

Quadro 3.1.
Na corrida de barreiras: (20 pontos)

Atletismo (40 pontos)

Na corrida,
- domina a posição de partida baixa com correta colocação dos pés e mãos; (4 pontos)
- realiza a corrida sem desaceleração até ultrapassar a linha de chegada; (4 pontos)
Na transposição das barreiras,
- mantem a amplitude e frequência da passada atacando a barreira sempre com a
mesmaperna; (6 pontos)
- inclina o tronco ligeiramente à frente para facilitar a passagem da perna de impulsão;
(6 pontos)
No lançamento do peso: (20 pontos)
- conhece a pega do engenho e a posição inicial do ato de lançamento; (5 pontos)
- realiza com força e velocidade a extensão do braço na direção do sector de queda); (5
pontos)
-utiliza o balanço corporal e a extensão enérgica da perna de trás, para imprimir
impulsão adicional ao engenho assim como um ângulo de saída elevado (>400, 450 ); (10
pontos)
No lançamento do dardo: (20 pontos)
- com a pega do engenho e a posição inicial do braço executa a corrida de balanço; (5
pontos)
- executa o cruzamento dos apoios e o bloqueio brusco da corrida, com a colocação do
pé contrario ao braço de lançamento, à frente; (5 pontos)
- realiza com força e velocidade a rotação do tronco e extensão do braço na direção do
sector de queda e utiliza o balanço corporal e o passo à frente, da perna que ficou para
trás, para imprimir impulsão adicional ao engenho assim como um ângulo de saída
elevado (> 450 ); (10 pontos)
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Quadro 3.2.

No passe de peito ou picado: (10 pontos)
-Com os cotovelos junto ao corpo, estende os braços energeticamente para a frente
rodando os pulsos para fora; (5 pontos)
-Dirige a bola para o peito do colega ou para o rebate no solo com ângulo adequado à
trajetória para a receção do colega (5 pontos)

Basquetebol(60 pontos)

Na receção (10 pontos)
-Estende os braços para a frente, com as palmas das mãos viradas para a trajetória da
bola e os dedos afastados e em extensão; (5 pontos)
- Recebe a bola com flexão dos braços e protegendo-a de imediato; (5 pontos)
No drible de progressão (10 pontos)
-Bate a bola à altura da cintura e ligeiramente ao lado e à frente; (5 pontos)
-Movimenta o pulso acompanhando a trajetória da bola com os dedos estendidos e
afastados (5 pontos)
Na desmarcação e corte para o cesto (10 pontos)
- Utiliza a mudança brusca de direção e de velocidade para ultrapassar o adversário
direto; (5 pontos)
- Assinala a desmarcação com a elevação do braçocontrário à posição do colega para a
receção da bola (5 pontos)
No lançamento parado a uma mão (20 pontos)
- Posição vertical, com os joelhos semi fletidos e pés à largura dos ombros; (5 pontos)
- Realiza a transposição da bola para a posição de lançamento com a devida troca de
posição das mãos; (10 pontos)
- Realiza o lançamento, terminando-o com o membro superior em extensão e o pulso
fletido.; (5 pontos)
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Quadro 3.3.

Passe picado (10 pontos):
-Com a flexão do braço, elevando e afastando o cotovelo do tronco, realiza a extensão do
membro superior e rotação do tronco; (5 pontos)
-Com pé de apoio contrário à mão que realiza o passe, direciona este para o peito do
colega ou para o rebate no solo com ângulo adequado à trajetória para a receção do
colega; (5 pontos)

Andebol(60 pontos)

Receção (10 pontos):
-Observa a trajetória da bola, indo ao seu encontro (5 pontos)
- Com os braços fletidos para amortecer a bola, no momento da receção e as mãos
abertas, na direção da trajetória da bola, com afastamento de dedos; (5 pontos)
No drible de progressão (10 pontos)
-Bate a bola à altura da cintura e ligeiramente ao lado e à frente; (5 pontos)
- Com movimento do pulso acompanhando a trajetória da bola e com os dedos
estendidos e afastados; (5 pontos)

Na finta e corte para oa baliza (10 pontos)
- Utiliza a mudança brusca de direção e de velocidade para ultrapassar o adversário
direto; (5 pontos)
- Roda ligeiramente o tronco na direção do colega e mantem o olhar neste para a
receção da bola. (5 pontos)
No remate (20 pontos):
-Eleva e recua o cotovelo do braço executor (arma o braço); (5 pontos)
-Dirige a bola para a baliza através da extensão dobraço e rápida ação do pulso com
rotação do tronco; (5 pontos)
- Coloca como pé de apoio o pé contrário à mão que realiza o remate; (5 pontos)
- O remate sai forte e colocado a um dos ângulos da baliza; (5 pontos)
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4. Material
A prova é realizada no espaço exterior desportivo da escola, sendo apenas aceite o individuo
que envergue a indumentária adequada para a prática e a realização das aulas de educação
física.

5. Duração
A prova tem a duração de 45 minutos.
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6. PROVA ESCRITA
No quadro 4, está explicitada a estrutura da prova escrita com todas as suas componentes

Quadro 4.
Identificar e aplicar os principais gestos técnicos específicos às
ATLETISMO

Grupo I
(40 pontos)

Desportos
Individuais

Corridas

Saltos

Lançamentos

disciplinas do atletismo.
Reconhecer e compreender a sua execução e forma de execução.
Conhecer e aplicar a terminologia e a regulamentação específica
Identificar e aplicar os principais gestos técnicos específicos às

Grupo II
(60 pontos)

Desportos
Coletivos

Basquetebol

modalidades desportivas coletivas.
Identificar e aplicar os princípios táticos comuns e inerentes aos
Jogos Desportivos Coletivos.

Andebol

Conhecer e aplicar a terminologia e a regulamentação específica à
modalidade.

Critérios de classificação
Cotação máxima - para as respostas com conteúdo correto, adequado e com uma organização clara de ideias;
Cotação parcial – para as respostas incompletas: implica o respetivo desconto de cotação relativa à parte não respondida;
Cotação zero – para a ausência de resposta ou resposta errada.

Nota Final: A classificação final da prova corresponde à média aritmética simples,
arredondada às unidades, das classificações das duas componentes (escrita e prática)
expressas em escala percentual de 0 a 100, convertida na escala de níveis de 1 a 5.

7. Duração

A prova escrita tem a duração de 45 minutos

Página | 8

