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DISCIPLINA: EDUCAÇÃO FÍSICA 
MÓDULO 4: ATLETISMO 
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CONTEÚDOS COMPETÊNCIAS ESTRUTURA COTAÇÃO CRITÉRIOS DE 
CLASSIFICAÇÃO 

Atletismo 
- Salto em Comprimento 
- Corrida de Estafetas 
- Lançamento do Peso 

 

Salto em Comprimento: 
Realiza o Salto na pista de Salto em comprimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corrida de Esatafetas: 
Realiza Corrida de Estafetas utilizando uma das técnicas de 
transmissão do testemunho (ascendente ou descendente) 
 
 
 
 

Executa corrida de balanço, 
com aceleração contínua, 
atingindo a velocidade 
máxima no momento da 
chamada. 
 
Realiza a chamada o mais 
perto possível da tábua de 
chamada sem ultrapassar a 
mesma. 
 
Efetua a receção inclinando 
o tronco para a frente, 
tocando o solo o mais longe 
possível. 
 
 
Realiza uma corrida de 
velocidade. 
 
Realiza com correcção a 
técnica de transmissão do 
testemunho (entrega e 
receção). 

30 pontos 

 

 

 

30 pontos 

 

 

20 pontos 

 

 

 

20 pontos 

 

30 pontos 

 

 

O aluno dispõe de 2 tentativas para 
realizar com êxito as acções técnicas 
pretendidas. 

 

A Prova de Avaliação Extraordinária na disciplina de Educação Física, no Módulo de Atletismo, 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. 
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Lançamento do Peso: 
 
Realiza Lançamento do peso de costas (duplo apoio) e sem 
balanço, num círculo de lançamentos. 
 

 

 
 
Roda e avança a bacia do 
lado do peso. 

 
Extensão total (das pernas 
e do braço do lançamento), 
para empurrar o engenho 
para a frente e para cima, 
mantendo o cotovelo 
afastado em relação ao 
tronco. 
 
Transferência do peso para 
o apoio anterior. 

 

 

20 pontos 

 

 

30 pontos 

 

 

 

20 pontos 

200 Pontos 

200 Pontos 

 

         
 


