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SECRETARIADO EXAMES 

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

Professores Aplicadores   

Prova 59 – Educação Física 

 A prova tem duas versões diferentes consoante o dia da sua aplicação. Serão disponibilizadas 

atempadamente, pela Direção, a Prova, nas suas diferentes versões, os Critérios de Classificação e as 

Fichas de Registo de Observação. 

 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. 

 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 aplicador 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 classificador) preparar o espaço 

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

 Cabe, ainda, ao professor aplicador: 

    ⬧ Garantir que os alunos se apresentam equipados de forma adequada; 

    ⬧ Explicar globalmente a forma como a prova irá decorrer e orientar os alunos na ativação geral e 

mobilização articular, antes do início das partes A e B da prova; 

    ⬧ 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; 

    ⬧ Organizar os alunos em grupos ou equipas, de modo a permitir que as várias tarefas se desenrolem, 

criando condições facilitadoras do desempenho individual de todos os alunos; 

    ⬧ Gerir a transição dos alunos de tarefa para tarefa, em articulação com os professores classificadores, 

à medida que estes forem concluindo os registos de observação;  

  ⬧ Fazer alterações excecionais, nos grupos ou pares, de acordo com as indicações dos professores 

classificadores;  
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⬧ Informar os professores classificadores no caso da ocorrência de situações em que a execução de uma 

tarefa possa pôr em causa a integridade física de algum aluno ou em que algum aluno não esteja apto a 

realizar uma tarefa;  

   ⬧ Garantir a hidratação dos alunos, sem perturbar a realização da prova. 

 Não é permitido ao professor aplicador intervir junto dos seus alunos durante a realização das tarefas, 

manipulando, prestando ajudas ou dando informações adicionais. 

 Cabe ao professor aplicador 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. 

 


