
EXEMPLO

Nos termos da lei em vigor, as provas de avaliação externa são obras protegidas pelo Código do Direito de Autor e dos 
Direitos Conexos. A sua divulgação não suprime os direitos previstos na lei. Assim, é proibida a utilização destas provas, 
além do determinado na lei ou do permitido pelo IAVE, I.P., sendo expressamente vedada a sua exploração comercial.
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EXEMPLO

MODELO DE GUIÃO

1 – Instruções gerais de realização da prova

A prova tem a duração de 60 minutos, com 30 minutos de tolerância. No Quadro 1, apresenta-se a duração prevista 
para cada uma das tarefas. A prova deverá decorrer sem interrupções, só terminando quando todos os alunos 
tiverem sido observados.

Quadro 1

Ativação e mobilização articular
Explicação da prova e demonstração das tarefas em cada estação
Experimentação das tarefas pelos alunos

 (15 a 20 minutos)

Prova Duração prevista

Estação I – Tarefas 1, 2 e 3 (equilíbrio, salto e pirueta) 16 minutos

Estação II – Tarefa 4 (lançamento e receção do arco) 8 minutos

Estação III – Tarefa 5 (pontapé de precisão) 8 minutos

Estação IV – Tarefa 6 (lançamento da bola à distância) 8 minutos

Estação V – Tarefas 7 e 8 (drible alternado, receção da bola) 12 minutos

Estação VI – Tarefa 9 (jogo das «2 bolas de ténis») 8 minutos

A orientação da turma durante a prova é da responsabilidade do aplicador, podendo este ser coadjuvado por outro 
professor.

Os alunos devem realizar as tarefas pela ordem de numeração na lista da turma. Os alunos devem ser identificados 
com coletes ou T-shirts numerados, em função do número da turma. O número deverá ter dimensão suficiente para 
possibilitar a sua boa leitura por parte dos classificadores.

Antes da realização da prova, em cada estação, os classificadores devem explicar a tarefa e demonstrá-la uma 
única vez.

Os alunos devem realizar as tarefas respeitando a sequência descrita na Figura 1 – estações I a VI.

Para a realização da tarefa 9 (jogo das «2 bolas de ténis»), a turma deve ser dividida em grupos de seis alunos, 
respeitando também a numeração da turma. Caso o número de alunos não seja divisível por seis, o grupo restante, 
com número inferior de alunos, será completado com outros alunos da turma cujo desempenho tenha sido já 
observado.

Os alunos que não consigam executar com sucesso à primeira tentativa qualquer uma das tarefas, com exceção da 
tarefa 9 (jogo das «2 bolas de ténis»), têm direito a uma segunda tentativa, a não ser que haja indicação contrária 
por parte dos classificadores, em situações a definir nos procedimentos de classificação.

Após a realização das tarefas, em cada estação, os alunos regressam ao lugar onde se encontravam antes de as 
iniciar.

Durante a prova, o registo da observação dos desempenhos dos alunos é efetuado pelos classificadores, de acordo 
com as instruções e com os critérios de classificação.

A prova é dada por terminada após todos os alunos terem sido observados na tarefa 9.

EXEMPLO



EXEMPLO

2 – Organização do espaço de realização da prova

Antes de os alunos iniciarem a prova, os classificadores preparam o espaço e os materiais, de acordo com o 
esquema apresentado na Figura 1.

Figura 1 - Esquema de organização e distribuição do material pelo espaço de prova
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3 – Instruções para o APLICADOR

Cabe ao aplicador:

•  garantir que os alunos se apresentam na prova equipados com calções e T-shirt OU fato de treino e com ténis 
OU sapatilhas OU outro equipamento que o aplicador considere adequado para a prática de exercício físico em 
aulas de Expressões Físico-Motoras;

•   identificar os alunos através de coletes ou T-shirt numerados, de acordo com a lista da turma. O número deve ter 
dimensão suficiente para permitir a sua boa leitura por parte dos classificadores;

•   orientar os alunos na realização de exercícios de ativação geral e mobilização articular;
•  certificar-se de que os alunos experimentam todas as tarefas, em percurso, duas vezes, após a demonstração 

dos classificadores;
•  dar indicações para o início da prova;
•  durante a prova, orientar e acompanhar a realização das tarefas pelos alunos, em articulação com os 

classificadores, à medida que estes forem fazendo os registos de observação.

4 – Instruções para os CLASSIFICADORES 

Cabe à equipa de classificadores:

• apresentar-se no local de realização da prova 30 minutos antes da hora marcada para o seu início;
• preparar o espaço e os materiais necessários, de acordo com as instruções;
•  explicar a execução das tarefas e demonstrá-las uma única vez; na impossibilidade de ser um classificador a 

demonstrar a tarefa, deverá convidar-se um aluno que não frequente o 2.º ano de escolaridade para o fazer;
•  colocar-se num local favorável à observação dos desempenhos dos alunos e proceder ao preenchimento dos 

registos de observação, concertando os registos com o outro classificador;
•  gerir o tempo da prova, cuja duração total não pode exceder 90 minutos (60 minutos + 30 minutos de tolerância);
•  decidir o início e o fim do período de observação em cada estação e, em articulação com o aplicador, gerir a 

transição dos alunos de estação para estação; o tempo previsto para observação em cada estação poderá ser 
excedido ou encurtado, desde que seja garantida a observação de todos os alunos;

• solicitar a repetição da tarefa em situações excecionais;
• dar por terminada a prova;
• após a conclusão da prova:

– confirmar os registos obtidos através da observação dos desempenhos;
– preencher a grelha de classificação.
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5 – Descrição de cada uma das tarefas da prova

Estação I
(16 minutos)

Tarefa 1 (Equilíbrio) Tarefa 2 (Salto) Tarefa 3 (Pirueta)

Imagem

Tarefa

Equilibra-se num pé, em 
cima do banco sueco, 
durante 5 segundos.

Salta de cima do banco 
sueco para uma zona 
marcada no colchão, com 
receção em pé e equilibrada.

Salta na vertical, a pés 
juntos, e realiza uma pirueta 
(uma volta completa), 
com receção numa zona 
marcada no colchão.

Condições de realização 
da tarefa
(caso não realize a tarefa 
com sucesso à primeira, 
tem uma segunda 
tentativa)

Banco sueco no solo.
O aluno inicia o 
deslocamento na 
extremidade do banco e, a 
meio do percurso, equilibra- 

-se (imóvel) num pé, durante 
5 segundos, e continua o 
deslocamento até à outra 
extremidade do banco.
Se não se equilibra num pé 
em cima do banco sueco 
durante 5 segundos OU se 
perde o equilíbrio, apoiando 
o outro pé no chão ou 
saltando do banco antes 
de decorridos 5 segundos, 
tenta outra vez.
A seguir executa a tarefa 2.

Salta, com impulsão a dois 
pés, na extremidade do 
banco.
Se salta de cima do banco 
sueco para uma zona 
marcada no colchão, com 
receção em pé, mas dá um 
ou mais passos, cai ou não 
alcança a zona definida, 
tenta outra vez.
A seguir executa a tarefa 3.

Coloca-se na zona marcada 
no colchão de ginástica para 
início do salto.
Se salta na vertical, a pés 
juntos, e realiza uma pirueta 
completa, mas não se 
equilibra na receção a dois 
pés na zona marcada no 
colchão, dando um ou mais 
passos OU não completa 
uma pirueta OU na receção 
sai da zona marcada no 
colchão, tenta outra vez.
No final desta tarefa, volta 
ao lugar onde estava no 
início da tarefa.

Materiais

Banco sueco de madeira. Banco sueco de madeira. 
Tapete de ginástica com 
cobertura de lona ou 
PVC com 0,05 metros de 
espessura, 2,50 metros de 
comprimento e 1,25 metros 
de largura.

Tapete de ginástica com 
cobertura de lona ou 
PVC com 0,05 metros de 
espessura, 2,50 metros de 
comprimento e 1,25 metros 
de largura.



Prova 28 | Guião da Prova • Página 6/ 8

EXEMPLO

EXEMPLO

Estação II
(8 minutos)

Estação III
(8 minutos)

Estação IV
(8 minutos)

Tarefa 4 (Lançamento do 
arco) Tarefa 5 (Pontapé) Tarefa 6 (Lançamento da 

bola)

Imagem

Tarefa

Lança o arco com uma mão 
na vertical, acima da cabeça, 
e recebe-o com as duas 
mãos numa zona marcada.

Pontapeia a bola, com o «pé 
melhor», tentando acertar 
num alvo colocado junto à 
parede.

Lança a bola com o braço 
elevado por cima da cabeça, 
com a «mão melhor», 
tentando acertar acima da 
linha marcada na parede.

Condições de realização 
da tarefa
(caso não realize a tarefa 
com sucesso à primeira, 
tem uma segunda 
tentativa)

Inicia a tarefa com o arco 
na mão para preparar o 
lançamento.
Se lança o arco na vertical 
acima da cabeça, mas 
recebe com as duas mãos 
fora  da  zona  marcada  no 
solo ou deixa cair o arco, 
tenta outra vez.
No final desta tarefa, volta 
ao lugar onde estava no 
início da tarefa.

Zona alvo no solo junto à 
parede.
1 área de baliza com 2 
metros de comprimento por
1 metro de altura e um alvo
(cone) no centro.
Linha de partida marcada a 
6 metros da parede.
Linha de colocação da bola 
a 4 metros da parede.
O aluno parte de trás da 
linha de partida (a 6 metros), 
corre e pontapeia a bola 
colocada a 4 metros da 
parede, tentando acertar no 
alvo.
Se pontapeia a bola e acerta 
na área de baliza, mas 
não acerta no cone OU se 
pontapeia a bola, mas não 
acerta na área de baliza OU 
se falha a bola no pontapé, 
tenta outra vez.

Linha horizontal na parede, 
marcada a 2 metros 
de altura, e outra linha 
horizontal marcada a 3 
metros de altura. Linha 
marcada no solo, a 4 metros 
da parede.
O aluno coloca-se atrás da 
linha e lança a bola de ténis. 
Se lança a bola por cima, 
mas acerta apenas acima 
da linha mais baixa marcada 
na parede OU se lança a 
bola por baixo OU se não 
acerta acima das duas 
linhas, tenta outra vez.
No final desta tarefa, volta 
ao lugar onde estava no 
início da tarefa.

Materiais

Arco com 0,60 metros de 
diâmetro.

Bola de material sintético, 
de textura suave, com 
diâmetro de 0,20 a 0,25 
metros.
Fita ou cones sinalização.

Bola de ténis.
Fita ou giz para desenhar na 
parede.
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Estação V
(12 minutos)

Tarefa 7 (Drible) Tarefa 8 (Receção da bola)

Imagem

Tarefa
Percorre em drible a distância definida, 
dentro dos limites do corredor, alternando o 
drible com uma mão e com a outra.

Lança a bola na vertical, com as duas mãos, 
e recebe-a também com as duas mãos, 
dentro da zona definida.

Condições de realização 
da tarefa
(caso não realize a tarefa 
com sucesso à primeira, 
tem uma segunda 
tentativa)

Corredor delimitado (4 metros x 1 metro) 
com fita adesiva no solo ou com cordas ou 
com cones de sinalização.
O aluno parte de trás da linha e percorre o 
corredor, driblando alternadamente com uma 
mão e depois com a outra, sucessivamente, 
até ao final do corredor.
Se o aluno ou a bola saírem do corredor OU 
se o drible for interrompido OU se o aluno 
não driblar alternadamente com uma e outra 
mão, tenta outra vez.
A seguir, realiza a tarefa 8.

A tarefa inicia-se com o aluno dentro do arco 
de 0,80 metros de diâmetro colocado no 
solo.
O aluno, parado dentro do arco, lança a bola 
na vertical de modo a poder recebê-la com 
as duas mãos, sem ela tocar no solo ou 
noutra parte do corpo.
Se deixa a bola cair no solo OU se recebe 
só com uma mão OU se a bola lhe toca 
noutra parte do corpo, tenta outra vez.
No final desta tarefa, volta ao lugar onde
estava no início da tarefa.

Materiais

Bola de material sintético, de textura suave, 
com diâmetro de 0,20 a 0,25 metros.
Fita, cordas ou cones para sinalizar o 
percurso.

Bola de material sintético, de textura suave, 
com diâmetro de 0,20 a 0,25 metros.
Arco com 0,80 metros de diâmetro.
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Estação VI
(8 minutos)

Tarefa 9 (Jogo)

Imagem

Tarefa Joga com os colegas, procurando o êxito pessoal nas suas ações. 
O jogo tem a duração de 30 segundos.

Condições de realização 
da tarefa
(caso não realize a tarefa 
com sucesso à primeira, 
tem uma segunda 
tentativa)

Espaço de jogo delimitado com cones de sinalização (8 metros x 8 metros) e 6 zonas 
individuais marcadas no solo.
Grupos de 6 alunos.
Grupo com número inferior a 6 alunos será completado com outros alunos da turma cujo 
desempenho tenha sido já observado.
Antes do início do jogo, cada um dos alunos recebe uma bola de ténis e coloca-se na sua 
zona individual marcada no solo.
Após o sinal de final do jogo, regressa imediatamente à sua zona individual.
No final desta tarefa, volta ao lugar onde estava no início da tarefa e terminou a sua prova.

Materiais 6 bolas de ténis.
Fita, cordas ou cones para sinalizar a área de jogo.

Descrição

Num espaço amplo e limitado, os alunos iniciam o jogo com uma bola de ténis na mão e 
tentam chegar ao final do jogo com duas bolas de ténis na sua posse. Para recolher uma 
outra bola, um jogador deve tocar num colega que transporte uma ou duas bolas de ténis 
na mão, ficando com uma das bolas de ténis do colega em quem tocou. Sempre que um 
jogador tocar num colega, este deve entregar-lhe uma bola. Após cada toque recebido ou 
dado, o jogador tem de perseguir outro colega diferente. O jogador deve manter na mão 
as bolas de ténis conquistadas. O jogador que já não tiver em seu poder nenhuma bola de 
ténis continua em jogo, tentando retirar bolas aos colegas.

FIM DA PROVA


