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SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

DIREÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO 

ESCOLA SECUNDÁRIA MANUEL DE ARRIAGA 

 

INFORMAÇÃO – PROVA ESPECIAL DE AVALIAÇÃO  

Componente de Formação Tecnológica 

GINÁSTICA AERÓBICA MONTAGEM COREOGRÁFICA 

 

PROFIJ NIVEL IV – TIPO 4 – TÉCNICO DE DESPORTO        Ano Letivo 2018/2019 

 Duração da Prova: 90 minutos (teórica + prática) 

 

1. Introdução 

O presente documento visa divulgar as características da prova especial de avaliação 

da disciplina Ginástica Aeróbica Montagem Coreográfica (9456), da componente de 

Formação Tecnológica do curso PROFIJ Nível IV – Tipo 4 Técnico de Desporto, 2º ano, 

regulamentado pela Portaria nº. 52/2016 de 16 de junho. 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

- Objeto de avaliação; 

- Características e estrutura; 

- Critérios gerais de classificação; 

- Duração da prova; 

- Material autorizado. 

 

2. Objeto de avaliação 

A prova tem por referência as orientações curriculares, bem como, os conteúdos do 

domínio de Ginástica Aeróbica Montagem Coreográfica (9456), conforme a planificação 

do 2º ano do curso. 

A avaliação incide na avaliação dos domínios teórico e prático dos seguintes conteúdos: 

- Passos básicos e estrutura musical; 

- Características primárias de uma aula de ginástica aeróbica (eficácia, segurança, 

acessibilidade); 

- Princípios orientadores para a montagem coreográfica na aula de ginástica aeróbica 

(simetria, “perna pronta”, fluidez); 

- Sequências coreográficas na ginástica aeróbica (elemento, segmento, frase e bloco 

coreográfico); 

- Liderança, dimensão e deslocamentos; 

- Métodos de montagem coreográfica na ginástica aeróbica (associativo, pirâmide, adição, 

split, espelho); 
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- Liderança e estratégias de ensino (adição / subtração, insert, progressão, tipologia de 

exercícios e frases cruzadas); 

- Coreografias, planos de aula (normas de elaboração, princípios de aplicação e normas 

de correção). 

 

3. Caracterização da prova 

A prova é cotada para 200 pontos, sendo a classificação expressa na escala de 0 a 20 

valores. 

A prova é constituída por 2 partes: domínio teórico e domínio prático de acordo com o 

seguinte quadro: 

 Conteúdos Objetivos de Aprendizagem 

D
O
M
Í
N
I
O 
 

T
E
Ó
R
I
C
O 

- Música – tempo musical e contagens; 
- Identificar passos específicos; 
- Liderança simples e alternada; 

- Sequências coreográficas 
(bloco/frase/segmento/elemento); 

- Aspetos relacionados com a 
comunicação, eficácia, segurança e 

acessibilidade de uma aula de 
aeróbica; 

- Identificar e dominar os aspetos técnicos 
da modalidade e formas de comunicação 

(verbal e não verbal) 

- Métodos de montagem coreográfica 
(associativo, pirâmide, adição, split, 

espelho); 
- Liderança e estratégias de ensino 

(adição / subtração, insert, progressão, 
tipologia de exercícios e frases 

cruzadas); 
- Planos de aula (normas de 

elaboração, princípios de aplicação e 
normas de correção). 

- Reconhecer e aplicar os princípios da 
montagem coreográfica e sua aplicação 

em contexto de aula 

D
O
M
Í
N
I
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P
R
Á
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C
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- Música – tempo musical e contagens; 
- Passos específicos; 

- Métodos de montagem coreográfica 
(associativo, pirâmide, adição, split, 

espelho); 
- Liderança e estratégias de ensino 

(adição / subtração, insert, progressão, 
tipologia de exercícios e frases 

cruzadas); 
 

- Identificar a oitava musical 
- Dominar a execução técnica dos passos 
de acordo com o enquadramento musical 

- Liderar e utilizar a voz de comando 
(verbal ou não verbal) 

- Montar e apresentar frases 
coreográficas; 

- Aplicar os métodos de montagem e 
ensino coreográfico 
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A prova é composta por 4 tarefas do domínio prático e por 32 questões teóricas do tipo de 

construção (resposta curta e restrita) de acordo com o seguinte quadro: 

Tipologia de itens Número de itens 

Itens de construção 
Resposta curta 5 

Resposta restrita 27 

 

Cotações 

Domínio Questões Pontos Total 

Teórico 32 (questões) 100 100 

Prático 4 (exercícios) 100 100 

 

 

4. Critérios gerais de classificação 

 
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios de 

classificação apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro. 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas 

com zero pontos. 

Itens de construção 

Nos itens de construção, são atribuídas pontuações às respostas total ou parcialmente 

corretas, de acordo com os critérios de classificação. 

As respostas que não apresentem exatamente os termos ou expressões constantes dos 

critérios específicos de classificação devem ser classificadas desde que o seu conteúdo 

seja cientificamente válido e adequado ao solicitado. 

Nos exercícios do domínio prático o desempenho devem ser classificado de acordo com 

as tabelas de registo do desempenho de sucesso e domínio técnico logo após a execução 

do aluno. 

 

5. Material autorizado 

- Caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta (não é permitido o uso de 

corretor); 

- As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino; 

- Equipamento desportivo adequado à modalidade. 

 

6. Duração da prova 

A prova tem a duração de 90 minutos (teório e prático) sem tolerância. 


