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Tema 
Conteúdos 

Tipo de 
prova 

Competências  Cotações Critérios de Correção 
Material 
a utilizar 

DANÇA 

 

(AERÓBICA) 

Prova 

prática 

O aluno:  

• Prepara e apresenta com expressividade, uma 

coreografia de acordo com a música escolhida e 

respeitando o “princípio da perna pronta”, 

integrando os passos e combinações exercitadas, 

com coordenação e fluidez de movimentos; 

 

• Utiliza métodos simples de montagem coreográfica 

simétrica e integra os elementos de variação que 

acrescentem intensidade/complexidade à 

coreografia, nomeadamente: variações de ritmo; 

combinações de ações que envolvam braços; 

aumento do número de habilidades em cada 

sequência coreográfica; mudanças de direção e 

sentido; 

 

• Desloca-se percorrendo todas as direções e 

sentidos considerados, no ritmo e sequência dos 

apoios correspondentes à marcação, podendo 

combinar passos básicos, anteriormente 

aprendidos com os seguintes: Balanços 

(“balance”); Agachamento (“squat”); Mambo; 

Chassé; Chuto (“Kick”); Scoop; Ponei; Tesouras 

(“skip”); Twist; Slide. 

 

• Variedade de passos ……….………..…………….15pts 

• Princípio da “perna pronta” ………..…………..25pts 

• Técnica …………………………….…….……………….50pts 

• Coordenação motora ……………………..……….50pts 

 

• Complexidade/Intensidade: 

 - mudanças de direção e sentido ……………....10pts 

 - variações de ritmo …………………..…..….…..… 10pts 

 - aumento do nº de habilidades em cada 

sequência ……………..……….…..……….....….….10pts 

 - ações que envolvam braços ….……….….....…10pts 

 

• Harmonia ……..……………………………….....…...10pts 

• Método de montagem coreográfica ….…...10pts 

 

 

 

• A classificação a atribuir a cada item 

resulta da aplicação dos critérios 

específicos de classificação apresentados 

para cada item; 

• Os critérios de classificação 

apresentam-se organizados e cotados em 

vários níveis de desempenho; 

• A cada nível corresponde uma dada 

pontuação; 

• É classificado com zero pontos 

qualquer situação em que se verifique: 

nenhuma realização, dissimulação, fuga 

ou outra resposta contornando a tarefa 

solicitada; 

• A prova será registada na grelha de 

observação e registo, onde constarão por 

itens as cotações que foram atribuídas, de 

acordo com os níveis de desempenho, a 

cada execução. 

• Equipamento 

desportivo, exigido 

para a realização das 

aulas práticas de 

Educação Física; 

 

• Música (a música deve 

ser cedida à professora, 

com alguns dias de 

antecedência). 

 

 


