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INFORMAÇÃO - PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA  
                                   

Educação Física                                                                                                            2020                                                       
 

  Prova 26 
 

3º Ciclo do Ensino Básico                                         

 
 

INTRODUÇÃO 

O presente documento visa divulgar as características da prova de equivalência a 

frequência do 3º ciclo do ensino básico da disciplina de Educação física, a realizar em 2020 

pelos alunos, que se encontram abrangidos pelos planos de estudo instituídos pelo Decreto-

Lei nº 139/2012, de 5 de julho.  

Deve ainda ser tido em consideração o Despacho normativo nº 17/2015, de 22 de setembro, 

bem como o Despacho normativo nº 1-G/2012, de 6 de abril. 

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação 

referida e do programa da disciplina. 

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

. Objeto de avaliação; 

. Características e estrutura; 

. Critérios de Classificação; 

. Material; 

. Duração. 

  

PROVA PRÁTICA 

1 - OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova avalia o conjunto de aprendizagens e competências desenvolvidas no 3º ciclo 

do Ensino Básico, tendo como referência o programa em vigor, Currículo Nacional do Ensino 

Básico e Competências Essenciais, emitidas pelo Grupo de Educação Física. 
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2 - INDICAÇÕES ESPECÍFICAS 

             As condições de espaço e equipamento para a realização da prova de exame, 

pavilhão gimnodesportivo, sala de ginástica e exterior são as mesmas consideradas 

necessárias para lecionar a disciplina. 

3 - CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA DA PROVA PRÁTICA 

 

4 - CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

A cotação será atribuída de acordo com: 

. Rigor na execução; 

. Oportunidade da execução; 

. Aplicação das ações técnicas de acordo com as regras que regem a modalidade; 

. Aplicação das ações técnicas de acordo com as normas de segurança que regem a 

modalidade 

5 – MATERIAL 

     Equipamento adequado para a prática da disciplina: sapatilhas, calções, t-shirt, meias 

para desporto, fato de treino (facultativo).  

Temas/ 
Conteúdos 

Competências Cotações 
Critérios de 
Classificação 

Desportos Coletivos 

Basquetebol 

Futebol 

Andebol 

. Realiza com correção e oportunidade, em 

exercícios critério, as ações técnicas das 

modalidades coletivas selecionadas, 

nomeadamente as ações de receção e 

condução da bola e concretização do objetivo 

do jogo (finalização).  

60 % 

A cotação será 

atribuída de acordo 

com: 

. Rigor na execução; 

. Oportunidade da 

execução; 

. Aplica as ações 

técnicas de acordo 

com as regras que 

regem a 

modalidade; 

. Aplica as ações 

técnicas de acordo 

com as normas de 

segurança que 

regem a modalidade 

Ginástica Artística 

 

Solo 

 

 

 

 

 

 

Aparelhos – salto no 
boque 

. Elabora e realiza uma sequência de 

exercícios no solo, que combine com fluidez 

as destrezas gímnicas, de acordo com as 

exigências técnicas e de segurança, 

designadamente: roda, rolamentos, posição 

de equilíbrio, posição de flexibilidade, apoio 

facial invertido, saltos, voltas e afundos, 

entre outros, utilizando-os como elementos 

de ligação e combinação das diversas 

destrezas, de forma a garantir harmonia e 

fluidez na sequência. 

. Realiza um salto de eixo no boque com 

impulsão no trampolim reuther.  

 

 

 

30 % 

 

 

 

 

10 % 
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6 - DURAÇÃO DA PROVA 

     45 minutos 

PROVA TEÓRICA 

CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA DA PROVA TEÓRICA 

1 - CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

- Nível 1 – Muito Insuficiente - 0% a 19% 

- Nível 2 – Insuficiente – 20% a 49%  

- Nível 3 – Suficiente – 50% a 69% 

- Nível 4 – Bom – 70% a 89% 

- Nível 5 – Muito Bom – 90% a 100%  

 2 - MATERIAL E DURAÇÃO DA PROVA TEÓRICA 

Material - Esferográfica azul ou preta. 

        Duração da prova – 45 minutos. 
 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O cálculo da Nota Final é realizado segundo a seguinte fórmula: 

 Nota final = 0.5 x (percentagem da parte prática) + 0.5 x (percentagem da parte teórica) 

MATÉRIAS OBJETIVOS ESTRUTURA COTAÇÕES CRITÉRIOS DE CORREÇÃO 

APTIDÃO FÍSICA 

Conhece os processos 

fundamentais das 

adaptações morfológicas,  

funcionais e psicológicas, 

que permitem compreender 

os diversos fatores da 

Aptidão Física. 

Valor lógico 

 

 

Grupo 1 – 10 

questões 

 

 

40% 

 

• Nas questões de valor 

lógico, não serão efetuados 

descontos, de acordo com a 

cotação das questões, nas 

opções incorretas. 

 

 

BASQUETEBOL 

Conhece os fundamentos 

teóricos que regem as 

modalidades referidas, 

nomeadamente: objetivo, 

leis de jogo, gestos técnicos 

e componentes críticas. 

 Conhece a sinalética da 

arbitragem. 

Escolha 

múltipla 

 

Grupo 2 – 10 

questões 

 

 

30% 

• Nas questões de escolha 

múltipla serão consideradas 

erradas as respostas onde 

seja feita uma escolha 

simultânea da opção correta 

e de uma opção incorreta. 

 

 

 

 

VOLEIBOL 

Escolha 

múltipla 

Grupo 3 – 10 

questões 

 

30% 

TOTAL 100  


