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1. Introdução 

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

frequência, 3.º 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 n.º 139/2012, de 5 de julho. Deve ainda ser tido em consideração o Despacho Normativo 

n.º 24-A/2012, de 6 de dezembro, bem como o Despacho n.º 15971/2012, de 14 de 

dezembro. As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da 

legislação referida e do programa da disciplina. 

• O objeto de avaliação; 

• As características e a estrutura; 

• Os critérios de classificação; 

• O material; 

• A duração; 

Este documento deve ser dado a conhecer aos alunos e com eles deve ser analisado, para 

que fiquem devidamente informados sobre a prova de equivalência a frequência que irão 

realizar. Importa ainda referir que, nas provas de exame desta disciplina, o grau de 

exigência decorrente do enunciado dos itens e o grau de aprofundamento evidenciado nos 

critérios de classificação estão balizados pelo programa da disciplina de Educação Física, 

em adequação ao nível de ensino a que a prova diz respeito. 

 

2. Objeto de avaliação 

A prova de equivalência à frequência tem por referência o Currículo Nacional do Ensino 

Básico e permite avaliar as Aprendizagens Essenciais da Educação Física e o Programa 

de Educação Física do 3º Ciclo do Ensino Básico, passíveis de avaliação em prova escrita 

e em prova de execução prática. 
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3. Caracterização da prova 

A prova escrita está organizada segundo oito domínios temáticos (Futebol, Andebol 

Voleibol, Basquetebol, Badminton, Ginástica Desportiva, Atletismo e Educação 

Física/Objetivos) correspondendo a cada um deles um conjunto de questões. A prova 

prática está organizada segundo cinco domínios temáticos (Basquetebol, Futebol, Voleibol, 

Andebol e Ginástica Desportiva). As estruturas das provas (escrita e prática) sintetizam-se 

nos Quadros 1 e 2. Os conteúdos têm como referência o Plano de Organização de Ensino-

Aprendizagem do Programa de Educação Física e o Currículo Nacional de Educação Física 

e as Aprendizagens Essenciais. 

 

Quadro 1 – Prova Escrita (valorização relativa dos conteúdos) 

TEMA / UNIDADE TÍTULO COTAÇÃO 

Jogos Desportivos 

Coletivos (JDC) e 

Individuais: 

Basquetebol, 

Voleibol, 

Futebol, Andebol e 

Badminton 

 

 

Conhecer o objetivo do jogo, a função e o modo de 

execução das principais ações técnico táticas. 

Conhecer as regras fundamentais das modalidades. 

 

 

72 pontos 

 

 

Desportos 

Individuais: 

Ginástica Desportiva 

 

Conhecer e identificar os procedimentos de execução 

técnica e de segurança dos exercícios gímnicos (roda, 

apoio facial invertido, rolamento engrupado à frente e 

salto em extensão com ½ pirueta no mini trampolim. 

 

12 pontos 

 

Desportos 

Individuais: 

Atletismo  

 

Conhecer e identificar os procedimentos de execução 

técnica no salto em altura, salto em comprimento,   

corrida de velocidade e corrida de longa duração.  

 

12 pontos 
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Educação Física: 

Objetivos 

 

Conhecer e promover a importância da Educação 

Física no desenvolvimento integral e harmonioso dos 

alunos.  

4 pontos 

 

Quadro 2 – Prova Prática (valorização relativa dos conteúdos) 

TEMA / UNIDADE TÍTULO COTAÇÃO 

 

Jogos Desportivos 

Coletivos (JDC): 

Basquetebol 

 
Conhecer e aplicar as ações técnico-táticas:  
- Lançamento na passada 
- Drible de progressão e proteção com mudanças de 
direção. 

 

 

20 pontos 

 

Jogos Desportivos 

Coletivos (JDC): 

Futebol 

 
Conhecer e aplicar as ações técnico-táticas:  
- Condução de bola e remate 
- Passe com a parte interna do pé. 

 

 

20 pontos 

 

Jogos Desportivos 

Coletivos (JDC): 

Voleibol 

 
Conhecer e aplicar as ações técnico-táticas:  
- Passe a duas mãos “posição alta” 
- Manchete 

 

 

20 pontos 

 

Jogos Desportivos 

Coletivos (JDC): 

Andebol 

 
Conhecer e aplicar as ações técnico-táticas:  
- Passe de ombro 
- Drible e remate em suspensão. 

 

 

20 pontos 

 

Desportos 

Individuais: 

Ginástica Desportiva 

 

Realizar uma sequência de exercícios no solo (em 
colchões), que combine com fluidez, destrezas 
gímnicas de acordo com as exigências técnicas 
indicadas, designadamente: Roda, “avião”, rolamento 
à frente engrupado, meia-pirueta e apoio facial 
invertido. 
.  

20 pontos 
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4. Critérios de classificação 

Na prova escrita, as classificações a atribuir às respostas, do número um ao número trinta 

e dois, são expressas em números inteiros. Às respostas corretas atribui-se a cotação 

máxima (três pontos). Às respostas erradas, ilegíveis e/ou sem resposta são classificadas 

com zero pontos. 

A resposta correta à pergunta número trinta e três vale quatro pontos. 

Na prova Prática, é atribuída a cotação total de cada item da prova prática, sempre que se 

verifique a execução correta de todas as componentes técnico-táticas para cada 

modalidade (atendendo aos critérios de êxito de execução técnica e na aplicação e 

cumprimento de regras). São classificadas com cinco pontos quando a execução revela 

algumas incorreções e com zero pontos sempre que não é executado o exercício proposto. 

 

5. Material 

Na prova escrita, o examinando apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou 

esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 

As respostas são registadas na folha de enunciado. 

Na prova prática, o examinando realiza a prova no pavilhão gimnodesportivo, apenas 

podendo usar equipamento desportivo. 

O examinando deve ser portador do material que se indica de seguida: 

• Sapatilhas; 

• T’Shirt do agrupamento e calções. 

 

6. Duração 

A prova escrita tem a duração de 45 minutos. 

A prova prática tem a duração de 45 minutos. 


