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INFORMAÇÃO - Prova de Equivalência à Frequência 

 Educação Física 

PROVA 26 | 2020 

3.º Ciclo do Ensino Básico 

 

O presente documento divulga a informação relativa à prova de equivalência à frequência do 3º Ciclo da 

disciplina de Educação Física, a realizar em 2019, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação; 

• Caracterização da prova; 

• Critérios gerais de classificação; 

• Material; 

• Duração. 

 

 
Objeto de avaliação  
A prova incide nos conhecimentos e nas competências enunciados no Programa de Educação Física para o 
Ensino Básico em vigor (homologado em 1991 e reajustado em 2001) e adotados pela escola no respetivo 
Programa de Educação Física em vigor.  
A prova reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos programáticos da disciplina. 

 
Caracterização da prova  
A prova será constituída por duas componentes: uma prova escrita e uma prova prática, com a duração 

de 45 minutos cada, cujas características, estrutura e critérios de classificação se discriminam em seguida: 
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1. A prova escrita realiza-se antes da prova prática e incide sobre os conhecimentos relativos à Aptidão 
Física, Saúde e Desenvolvimento das Capacidades Motoras e às Atividades Físicas Desportivas incluídas nos 
programas da disciplina acima indicados, seguindo a estrutura:  
 

 

Prova Escrita - Duração da prova: 45 minutos 

 

Temas 
Cotação 

(em pontos) 
Questões 

(nº) 

Grupo I - Atividade física e saúde  30 3 

Grupo II - Capacidades motoras 30 5 

Grupo - III  
Atividades Desportivas Coletivas: 

• Basquetebol  

• Futebol/Futsal  

• Voleibol  

• Andebol 

20 4 

Grupo - IV  
Outras Atividades Físicas:  

• Atletismo  

• Ginástica 

• Badminton   

20 4 

 

 

Critérios gerais de classificação da prova escrita 
 
 
Itens de seleção  
Nos itens de escolha múltipla, a cotação do item só é atribuída às respostas que apresentem de forma 
inequívoca a opção correta. Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos.  
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2. A prova prática realiza-se após a prova escrita e incide sobre a área das Atividades Físicas Desportivas e 
da Aptidão Física definidas nos programas da disciplina acima indicados. Foram escolhidas duas das 
subáreas das Atividades Físicas Desportivas – Jogos Desportivos Coletivos, Ginástica – e a Aptidão Física – 
que são consideradas matérias nucleares nestes programas.  
 

Prova Prática - Duração da prova: 45 minutos 

 

 

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

 

CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA 

ATIVIDADES FÍSICAS DESPORTIVAS:  

Categoria A - Jogos Desportivos Coletivos – Andebol  e 

Futebol/Futsal. 

- Realizar com correção as principais ações técnicas.  

Categoria B  

Ginástica de Solo – Avião, rolamento à frente 

engrupado, ponte , salto em extensão com ½ volta 

rolamento à retaguarda, roda.  

Ginástica de Aparelhos – Minitrampolim - Salto em 

extensão  e ½ pirueta. 

Plinto na posição longitudinal: Rolamento à frente, 

salto de eixo. 

 

 

Categoria C – Atletismo - Salto em comprimento, 

corrida de balanço, técnica salto sem pisar a tábua de 

chamada na parte ilegal. 

 

 

 

Categoria A - 40% 

Avaliar em situação de exercício critério as seguintes 

modalidades: Futebol/Futsal (20%) e Andebol (20%). 

Categoria B  

- Ginástica de Solo 15% 

Realizar com correção e fluidez uma sequência com os 

elementos gímnicos. 

- Ginástica de Aparelhos 10% 

Realizar com correção os 2 Saltos num dos aparelhos 

propostos - Minitrampolim ou Plinto.  

Feminino (3 caixas + cabeça do plinto); Masculino: (4 

caixas + cabeça do plinto) 

 

Categoria C - 15% 

Realizar com correção a técnica de salto em 

comprimento.. 

 

 

APTIDÃO FÍSICA  

Realizar o teste do Vaivém do programa Fitnessgram. 

 

Executar o número de percursos necessários para que o 

resultado se enquadre na Zona Saudável - 20% 
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Critérios gerais de classificação da prova prática 

 

Os conteúdos a observar em cada uma das matérias são pontuados tendo em consideração as suas 

caraterísticas técnicas. 

São consideradas as cotações parcelares de cada conteúdo observado, expresso em grelhas de observação. 

Na aptidão física - respeitar a tabela do teste do Vaivém, da Bateria de Testes do Fitnessgram 

 

Nos casos em que se verifique a impossibilidade de realizar a prova prática de Educação Física, por razões 

devidamente comprovadas de ordem médica, a mesma poderá ser substituída por uma prova escrita. 

 

 
1. A prova prática será classificada por um júri constituído por três professores de educação física 

numa escala percentual de 0 a 100. 

 

2. A classificação da prova corresponde à média aritmética simples, arredondada às unidades, das 
classificações das duas componentes expressas em escala percentual de 0 a 100, convertida na 
escala de níveis 1 a 5, de acordo com a tabela que segue: 

 

Percentagem Nível 

0 - 19 1 

20 - 49 2 

50 - 69 3 

70 - 89 4 

90 - 100 5 

 

 
Material  
Os alunos apenas podem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou 
preta.  
Não é permitido o uso de corretor.  
 
Na prova prática o aluno deverá ser portador do equipamento completo adequado à realização das 

atividades físicas previstas, incluindo calçado desportivo ténis (para a Aptidão Física e Desportos Coletivos) 

e sapatilhas, (para a prova de Ginástica). 

 

Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos (45 m – Prova Escrita + 45 m – Prova Prática). 

 

 

O coordenador do Grupo disciplinar de Educação Física 

João Silva 


