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Informação – Prova de Equivalência à Frequência de EDUCAÇÃO FÍSICA 

3º Ciclo do Ensino Básico – 9º ano de escolaridade 

Prova 26 - 2020 

 

 
 

 
O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência 
do 3º ciclo da disciplina de Educação Física, nomeadamente:  
  . Objeto de avaliação 
  . Caraterização da prova 
  . Critérios gerais de avaliação  
  . Material 
  . Duração 
 
 

 
 

1. OBJETO DE AVALIAÇÃO 

 

A prova incide sobre conhecimentos e capacidades enunciadas no programa de 

Educação Física do terceiro ciclo, em vigor no presente ano letivo, e permite avaliar a 

aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita e prática de duração limitada.  

 

 

 

2. CARATERÍSTICAS E ESTRUTURA DA PROVA 

 

A prova de equivalência à frequência de Educação Física é constituída por uma Prova 

Escrita e por uma Prova Prática. 

 

A Prova Escrita será constituída por perguntas abertas, perguntas fechadas (escolha 

múltipla) e semifechadas. 

 

Na Prova Prática, o aluno realiza as ações técnicas individualmente, utilizando o 

material específico de cada modalidade. 

 

A classificação final da prova é calculada de acordo com a seguinte fórmula:  

Prova Escrita x 0,30 + Prova Prática x 0,70.  
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Prova Escrita 

 

CONTEÚDOS E COTAÇÕES - São objeto de avaliação as seguintes competências:  

 

Atletismo (25%) 

- Saber identificar as diversas provas de Atletismo; 

- Compreender e interpretar os fundamentos técnicos das diversas provas de 

Atletismo. 

 

Ginástica de Solo (25%) 

- Saber identificar os elementos gímnicos;  

- Compreender e interpretar os fundamentos técnicos dos elementos gímnicos. 

 

Basquetebol (25%) 

- Conhecer e compreender o jogo de Basquetebol e as suas regras;  

- Identificar e interpretar os fundamentos técnico-tácticos do jogo de Basquetebol. 

 

Voleibol (25%)  

- Conhecer e compreender o jogo de Voleibol e as suas regras;  

- Identificar e interpretar os fundamentos técnico-tácticos do jogo de Voleibol.  

 

Prova Prática  

 

CONTEÚDOS E COTAÇÕES - São objeto de avaliação as seguintes competências:  

 

Atletismo (25%) 

Corrida de Velocidade com passagem de Barreiras; 

Salto em Altura com a técnica “Fosbury Flop”; 

Lançamento do Peso com a técnica “O’Brien”. 

 

Ginástica de Solo (25%) 

Sequência de exercícios no Solo: Rolamento à frente e à retaguarda engrupado, Roda, 

Apoio Facial Invertido seguido de Rolamento à frente, Avião, Ponte e Elementos de 

Ligação (Saltos, Voltas e Afundos). 

 

Basquetebol (25%) 

Ações técnicas: Passe de Peito, Passe Picado, Receção, Drible de Proteção, Drible de 

Progressão e Lançamento Parado. 

 

Voleibol (25%) 

Ações técnicas: Passe em Apoio, Manchete, Serviço por Cima e Remate em Suspensão. 
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3. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

 

Na Prova Escrita:  

- São fatores de valorização: ter em conta os objetivos que se prendem com a 

especificidade da disciplina, compreensão e aplicação de conhecimentos constantes 

nos Programas Nacionais de Educação Física.  

- São fatores de desvalorização: o aluno não ter em conta os objetivos que se prendem 

com a especificidade da disciplina nem demonstre que compreende e aplica os 

conhecimentos constantes nos Programas Nacionais de Educação Física.  

 

Na Prova Prática: classificação parcial das diferentes ações técnicas individuais 

elementares, em função do grau de dificuldade na execução. 

 

 

 

4. MATERIAL 

 

Na Prova Escrita, o aluno realiza a prova no enunciado apenas podendo 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 realiza a prova com equipamento desportivo (fato de treino 

e/ou camisola e calção, meias e sapatilhas). 

 

 

 

5. DURAÇÃO 

 

A Prova Escrita tem a duração de 45 minutos.  

A Prova Prática tem a duração de 45 minutos.  

 

 

 

 

 


