
 

 

 

 
 

SECRETARIADO EXAMES 
(Resumo Informação- Prova e Informações Complementares do IAVE,I.P. 2019) 

 
 

Professores Aplicadores   

Prova 28 – Expressões Físico-Motoras 

 As provas têm versões diferentes, consoante o dia da sua aplicação. Serão disponibilizadas, 

atempadamente, a Prova nas diferentes versões, o Guião do Aplicador, os Critérios de Classificação e as 

Fichas de Registo de Observação pela Direção. 

 As dúvidas que surjam no período de pré-aplicação da prova e em período de aplicação da prova devem 

ser apresentadas ao secretariado de exames da escola GPA. 

 A prova tem a duração máxima de 60 minutos para cada turma, com 30 minutos de tolerância (incluindo 

tempos de organização e de transição entre tarefas). 

 Os alunos devem apresentar-se equipados com calções e T-shirt ou fato de treino, e com ténis ou 

sapatilhas ou outro equipamento adequado para a prática do exercício físico e com identificação de acordo 

com a numeração da turma. 

 Os professores aplicadores devem verificar se os alunos se encontram na posse do material e vestuário 

que lhe é requerido na informação-Prova.  

 Não é permitido o uso de qualquer adereço que ponha em risco a integridade física do aluno ou dos 

colegas (fios, anéis, pulseiras, relógio, etc.). 

 Os professores aplicadores devem apresentar-se no local de realização da prova com a antecedência de 

60 minutos antes do início da prova para (em colaboração com o professor classificador) preparar o espaço 

e os materiais, de acordo com as condições de realização das tarefas da prova. 

 Antes da hora marcada para a prova, o professor aplicador orienta os alunos na realização de uma ativação 

geral e mobilização articular. 

 Cabe aos professores aplicadores dar indicações para o início da prova, bem como orientar e acompanhar 

a realização das tarefas por parte dos alunos em articulação com a equipa de classificadores. 

 

 

As presentes informações não substituem uma leitura atenta das orientações do IAVE, nomeadamente a 

Informação-Prova e Informação Complementar que se encontram disponíveis na página web desta 

instituição. 

 


