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INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

EDUCAÇÃO FÍSICA                          2020 

Prova 26 

3.º Ciclo do Ensino Básico 

 

 

O presente documento visa divulgar as características da Prova de Equivalência à Frequência do 3.º ciclo 

do ensino básico da disciplina de Educação Física, a realizar em 2020. 

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta do programa da disciplina e da 

legislação em vigor. 

Este documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

• Objeto de avaliação 

• Caraterização da prova 

• Material 

• Duração 

• Critérios gerais de classificação 

 

 

1. Objeto de avaliação 

A prova avalia o conjunto de aprendizagens desenvolvidas no 3.ºciclo do Ensino Básico, tendo como 

referentes o Programa e as Metas Curriculares da Disciplina em vigor para o referido ciclo. Esta prova 

permite avaliar a aprendizagem numa prova escrita e outra prática de duração limitada, nomeadamente a 

capacidade de aplicar conhecimentos na resolução de problemas e em situações que implicam comunicação, 

raciocínio e destrezas motoras. 

 

2. Caraterização da prova 

A prova será realizada em folha fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo oficial). 

A prova apresenta entre 10 e 20 itens. 

A prova reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos programáticos da disciplina. 

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos temas no Programa. 

A prova é cotada para 100 pontos. 

A valorização relativa dos temas apresenta-se no Quadro 1. 
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Quadro 1 – Valorização relativa dos temas 

Temas Cotação (em pontos) 

Capacidades condicionais 5 a 15 

Capacidades coordenativas 5 a 15 

Desportos coletivos 30 a 40 

Desportos individuais 20 a 30 

 

 

A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação 

Tipologia de itens Número de itens 
Cotação por item 

(em pontos) 

Itens de seleção 3 a 5 5 

 

A prova inclui itens de seleção (escolha múltipla). 

 

2.2. Prova Prática 

A prova é estruturada de modo a avaliar as competências nos seguintes domínios: Conhecimento e 

Desempenho Motor. Esta avaliação incidirá sobre os seguintes temas programáticos: 

2.2.1. Desportos Individuais: no Atletismo, os alunos optam por um salto, um lançamento e uma 

corrida; na Ginástica Desportiva, o aluno realiza exercícios critério obrigatórios de acordo com as 

competências essenciais. 

2.2.2. Desportos Coletivos: através de jogos reduzidos e exercícios critério das modalidades coletivas 

Andebol, Basquetebol, Futebol, Voleibol. 

 

 

3. Material 

O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou 

preta. 

Não é permitido o uso de corretor. 
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O aluno apenas pode utilizar na prova prática, o material e equipamento específico para as aulas de 

Educação Física (sapatilhas, calção, t-shirt ou fato de treino). 

 

4. Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos. (prova escrita com a duração de 45 minutos e prova prática com a 
duração de 45 minutos). A prova prática terá o seu início trinta (30) minutos após o final da prova escrita. 
 
 

 
5. Critérios gerais de classificação 

Pretende-se que o avaliado faça uma seleção coerente com a sua opção, responda corretamente às 
questões apresentadas e execute com rigor e domínio técnico as atividades propostas. 

 

 

Aprovada em Conselho Pedagógico de 27 de maio de 2020 

                                                                      O Presidente do Conselho Pedagógico 

                    __________________________________________ 

                     (José Carlos Pires de Lima) 

 

 


