
 

 

 

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

 

Professores Classificadores  
Prova 59 – Educação Física 

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

Prova, nas diferentes versões, 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 de 120 minutos, para cada turma, com 30 minutos de tolerância, repartidos por duas 

sessões de 60 minutos cada, a realizar obrigatoriamente em dias distintos e inclui organização e de transição entre 

tarefas. A tolerância de 30 minutos pode ser usada numa ou noutra sessão ou distribuídas por ambas. 

 Na prova indica-se uma estimativa do tempo necessário para cada tarefa. 

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

com a numeração da turma, e com ténis ou sapatilhas (é aconselhável o uso de sapatilhas específicas para as 

tarefas de ginástica).  

 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.). 

 O professor classificador deve 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 aplicador) preparar o espaço e os materiais, de 

acordo com as condições de realização das tarefas da prova. 

 Os professores classificadores devem colocar-se num local favorável à observação dos desempenhos dos alunos 

e ao preenchimento das respetivas fichas de registo da observação.  

 Cabe ainda aos professores classificadores:  

     ⬧ Afixar, em local visível, no espaço de realização da prova, o anexo do enunciado da prova, de modo a poder ser 

consultado pelos alunos;  

    ⬧ Enunciar as tarefas que os alunos irão realizar, após o período de ativação geral e mobilização articular; 

    ⬧   Antes da realização de cada tarefa, explicar a respetiva execução, respeitando as orientações expressas na 

Prova;  

    ⬧ Gerir o tempo da prova, cuja duração não deve exceder 120 minutos (60 minutos para cada parte), acrescidos 

de 30 minutos de tolerância;  

   ⬧  Decidir o início e o fim do período de observação, em cada tarefa, uma vez garantida a observação de todos os 

alunos;  



 

 

   ⬧ Solicitar a repetição da tarefa em situações excecionais (por exemplo, quando o desempenho não tenha sido 

observado pelos professores classificadores ou quando o desempenho tenha sido afetado por um motivo não 

imputável ao aluno);  

  

    ⬧ Solicitar a alteração da formação do par ou do grupo, quando, excecionalmente, a observação do desempenho 

de um aluno não seja viável no contexto do grupo em que está inserido;  

    ⬧ Proceder ao preenchimento da ficha de registo da observação de acordo com os descritores de desempenho 

que constam no documento Critérios de Classificação, concertando os registos com o outro professor classificador, 

para cada aluno, após o seu desempenho, em cada tarefa;  

⬧ Dar por terminada a prova após confirmar que foram feitos registos da observação dos desempenhos de 

todos os alunos. 

 Terminado o preenchimento das fichas de registo da observação, os professores classificadores devem inserir 

as classificações na plataforma PAEB. 

     

    ⬧ Não é permitido ao professor classificador intervir junto dos alunos durante a realização das tarefas, 

prestando ajudas ou dando informações adicionais. 

 

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. 
 


