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CONTEÚDOS COMPETÊNCIAS ESTRUTURA COTAÇÃO CRITÉRIOS DE 
CLASSIFICAÇÃO 

Futebol 
ou 
Basquetebol 
ou 
Voleibol 
 

Futebol: 

Realiza um circuito técnico 
contínuo, efectuado em 
corrida moderada e 
executando ações técnicas 
elementares. 
 
 
 
 
 
 
 
Voleibol: 
Realiza as acções técnicas 
com correcção e fluidez. 
 

 

 

 
 

 

Futebol: 

- Passe e recepção com controle de bola  

 

- Drible, contornando uma sequência de 4 pinos, distanciados entre si de 1,5 m 

 

- Condução de bola, com mudança de direcção e transposição de obstáculos 

fixos 

 

- Efectua uma “tabelinha” para remate enquadrado com a baliza 

 

 

Voleibol: 
Em área delimitada de 3mx3m, o aluno executa:  

- Passe continuado 

Em área delimitada de 6m x 3m, com rede a 2,20 e em situação de 1 x 1, 

realiza: 

- Passes alternados por cima da rede 

- Recepção em manchete e reenvio em passe por cima da rede 

50 pontos 

 

50 pontos 

50 pontos 

 

50 pontos 

 

 

50 pontos 

 

50 pontos 

50 pontos 

O aluno realiza duas tentativas, 
alternadas ou seguidas, contando 
a melhor prestação. 
As acções técnicas são avaliadas 
em: 
- Realiza (100%) 
- Realiza Parcialmente (50%) 
- Não Realiza  

A Prova de Avaliação Extraordinária na disciplina de Educação Física, no Módulo de Jogos Desportivos Coletivos, é constituída por uma 

Prova Prática com 30 minutos de duração, com uma cotação de 200 pontos.  

Para a realização da prova prática, o aluno deverá apresentar-se no Pavilhão Desportivo Escolar com o equipamento desportivo 

habitualmente utilizado nas aulas de Educação Física, bem como responsabilizar-se por se fazer acompanhar de um colega para a realização 

dos exercícios propostos. 
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Basquetebol: 
Realiza um circuito técnico 
contínuo, efectuado em 
corrida moderada e 
executando acções técnicas 
elementares. 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

Em área delimitada de 12mx6m, rede a 2,20, o aluno executa: 

- Serviço por baixo ou por cima 

 

Basquetebol: 

- Passe de ombro e deslocação para a frente assinalando com a mão 

contrária a intenção de receber a bola. Recepção de bola com paragem a 1 

tempo 

- Progride em Drible, contornando 4 pinos distanciados entre si de 1,5 mt., 

alternando mão de batimento de acordo com o sentido do deslocamento 

(dir./esq.) 

- Drible/Finta com passagem de bola por trás das costas (batimento com mão 

dta ou esq. quando se desloca para o lado dto ou esq. respectivamente 

- Lançamento na passada para finalizar, ganhando ressalto ofensivo 

50 pontos 

 

50 pontos 

 

50 pontos 

 

50 pontos 

50 pontos 

 

 

200 Pontos 

 

                    
         

 


