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DISCIPLINA: Educação Física
EXAME - TRABALHO ESCRITO
REGRAS GERAIS
- Todos os trabalhos terão de ser escritos a computador.
- Os trabalhos manuscritos, não serão considerados e terão a cotação de 0 valores.
- Os trabalhos deverão ser entregues em papel, na data indicada.
- O trabalho deve ser escrito em folhas brancas, sendo o texto escrito apenas num dos lados.
- O aluno deverá ter atenção à qualidade da apresentação deste documento.
- Tipo de Letra Arial, Tamanho 12, cor preta.
- Configuração da página, margens tudo a 2 cm, espaçamento entre linhas a 1,5, texto
justificado.
- Cabeçalho (nome da Escola à esquerda e tema do trabalho à direita); rodapé (nome do
aluno à esquerda e página à direita).
- As folhas devem ser todas numeradas da mesma forma: em cima ou em baixo, ao centro
ou na margem direita.
- O trabalho terá um limite máximo de 15 páginas. A capa, contracapa, índice, bibliografia
e anexos não são contabilizados para este limite.
- Os trabalhos rasurados, manchados ou com corretor, serão penalizados.
- As ilustrações, tabelas e gráficos que forem usadas devem ter, qualidade suficiente para
que sejam bem legíveis, devendo todas elas estar legendadas, numerados (Ex. Figura1,
Gráfico 1, …) e o seu autor perfeitamente identificado.
- O trabalho deve ser colocado numa mica.

ESTRUTURA DA PROVA

- Elaboração de um trabalho escrito com a seguinte estrutura:

1. Capa, Contracapa e índice. (10 pontos)
1.1. Capa
- Nome da escola;
- Disciplina em cujo âmbito o trabalho é realizado;
- Turma e Ano;
- Título do trabalho;
- Imagem (embora sendo facultativa deve ser ilustrativa do tema do trabalho);
- Nomes e números dos autores;
- Local e Data;
Nota: O aspeto gráfico desta página deve ser equilibrado.

1.2. Contracapa
- Igual à capa, substituindo os nomes e números dos autores pelo nome do Professor

1.3. Índice
- Nele constam os capítulos e subcapítulos do trabalho com a indicação da respetiva
página;
- O número da página a colocar no índice coincide com a página do trabalho referente ao
início da respetiva parte (capítulos e subcapítulos)
Nota: Não esquecer de numerar as páginas do trabalho!!!

2. Introdução ao tema (40 pontos)

Apresentação do tema do trabalho, referindo os objetivos do mesmo, colocando em
evidência o interesse e a importância do assunto e a forma como ele irá ser tratado.
- Nela deverá constar o tema, objetivo(s) e esquema de desenvolvimento do trabalho;
- Deve anunciar o trabalho;
- Não deverá ser muito extensa, mas deve clarificar a intenção do trabalho.

3. Desenvolvimento do tema (100 pontos)

Organizado em capítulos de forma a facilitar a sua leitura.
- As partes do trabalho devem ser divididas com lógica;
- O conteúdo deve ser claro, preciso e completo;
- A leitura deve ser fácil (com parágrafos e espaços);
- Pode conter imagens elucidativas e apelativas (com a respetiva legenda).
- A extensão do trabalho depende do tema abordado.

4. Conclusão (40 pontos)

Síntese sobre a atividade / trabalho realizado e uma reflexão pessoal sobre o que se
passou. Esta reflexão deverá ser crítica de forma a melhorar aspetos menos positivos que
ocorreram. Nela, poderão, também, ser apresentadas novas pistas de investigação do
mesmo assunto.

5. Bibliografia (10 pontos)

5.1. Bibliografia
Devem ser indicadas todas as fontes de informação utilizadas na elaboração do trabalho. Essas
fontes podem ser livros, revistas, jornais, CD-rom, a Internet, etc.
Ordenada por ordem alfabética dos autores
Exemplo:
- Autor (Último nome virgula inicial do primeiro nome), data de publicação (entre parênteses).
Título (entre aspas ou em itálico). Editora. Local de publicação. Exemplo: Costa, A. e Costa, M.
(2003). Educação Física. Areal Editores. Porto.
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Para cada um dos critérios referidos, será aplicada a seguinte escala de classificação:

- Insuficiente, equivale a 25% do valor atribuído ao item a classificar.
- Suficiente, equivale a 50% do valor atribuído ao item a classificar.
- Bom, equivale a 75% do valor atribuído ao item a classificar.
- Muito Bom, equivale a 100% do valor atribuído ao item a classificar.

