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CONTEÚDOS COMPETÊNCIAS ESTRUTURA COTAÇÃO CRITÉRIOS DE 
CLASSIFICAÇÃO 

Ginástica Acrobática 

- Figuras a pares 
- Figuras de trios 

 
O base: Em  decúbito dorsal com os m.s. em elevação, segura o 
volante pelos tornozelos  
Volante: Coloca-se em prancha facial, agarrando os tornozelos do 
base, mantendo o corpo contraído e alinhado 
Desmonte: O volante avança os ombros, o base senta-se, elevando as 
pernas do volante e facilita o desmonte com um rolamento à frente 
 
O base com um joelho no chão e outra perna flectida (planta do pé 
bem apoiada no solo). 
O volante apoia o pé na coxa do base subindo para a posição de 
equilíbrio, com o tronco alinhado e os m.s. afastados na lateral. 
Desmonte: O volante pode descer tal como subiu ou dar um salto 
controlado à frente com os m.s. em elevação superior bros Superiores 
(MS) em extensão e recepção em equilíbrio  
 
Os  bases:  de pé, frente a frente, com pega de cotovelos, suportam 
o volante em prancha facial. 
Fazem a impulsão do volante utilizando os membros inferiores 
O volante : faz o monte com desequilíbrio à frente, em prancha 
facial.  
Desmonte: Com o impulso dos bases o volante efectua um voo, 
mantendo o corpo em tensão e em completa extensão 
 

a) Prancha facial sobre o 
base 
(Pares) 
 
 
 
 
 
b) Monte sobre o joelho do 
Base 
(Pares) 
 
 
 
 
 
c) Prancha dorsal sobre os 
bases 
(Trios) 
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50 pontos 

 

 

 

 

50 pontos 

 

 

 

 

 

O aluno dispõe de 2 tentativas 
para realizar o exercício gímnico, 
sendo avaliada a melhor 
prestação; 
 
As acções técnicas são avaliadas 
em: 
Realiza (100%) 
Realiza Parcialmente (50%) 
Não Realiza (0%) 
 
Nota: O aluno terá de realizar o 
mesmo exercício como base e 
como volante. 

A Prova de Avaliação Extraordinária na disciplina de Educação Física, no Módulo de Ginástica, 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 dois colegas para a 

realização dos exercícios propostos. 
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Os bases : virados de frente, na posição de afundo e com os joelhos 
em contacto. 
Ajudam o volante a subir usando a pega simples. 
Seguram o volante nos gémeos, em equilíbrio. 
Volante: Executa o monte nas coxas dos bases, junto aos joelhos 
destes. 
Mantém a posição de pé, em equilíbrio e com os m.s. em elevação 
superior. 
Desmonte: Deve ser controlado, com um salto à frente e com os m.s. 
do volante em elevação superior. 

 
d) Monte sobre as coxas dos 
bases 
(Trios) 

 

50 pontos 

 

200 Pontos 

 

                    
                     

 


