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O presente documento visa divulgar informação relativa à prova de equivalência à
frequência do 3º ciclo do ensino básico da disciplina de Educação Física, a realizar em
2020, nomeadamente:
• Objeto de avaliação;
• Características e estrutura;
• Critérios de classificação;
• Material;
• Duração
1. OBJETO DE AVALIAÇÃO
A prova escrita e prática de equivalência à frequência do 9º ano de educação física é
feita de acordo com o programa curricular para o 3º ciclo do Ensino Básico, no
Agrupamento de Escolas Aurélia de Sousa, tendo sido ressalvado as medidas
excecionais e temporárias, no âmbito da pandemia da doença COVID-19.
A prova escrita é composta por 3 temas: Aptidão Física e Saúde, Estilos de Vida

Saudáveis e Atividades Físicas Desportivas: Jogos Desportivos Coletivos, Ginástica,
Atletismo e Badminton. A prova prática é composta por 4 atividades físicas
(Ginástica, Atletismo, Badminton, Jogos Desportivos Coletivos) e Aptidão Física.
Na prova de Educação Física serão avaliadas, no âmbito do programa, as aprendizagens
do 7º, 8º e 9º anos passíveis de avaliação numa prova escrita e prática de duração
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limitada, enquadradas num conjunto de conhecimentos e aptidões físicas,
nomeadamente:


Interpretação crítica dos fenómenos na esfera da cultura desportiva;



Relação da atividade física com estilos de vida saudável;



Identificação e compreensão do desenvolvimento das capacidades
motoras;



Identificação

dos

critérios

de

correção

técnica

nas

várias

modalidades;


Identificação e aplicação das ações (técnicas e táticas) das atividades
físicas;



Identificação e aplicação do regulamento das atividades físicas;



Conhecimento específico/tático das atividades físicas desportivas.



Realização de esforços resistindo à fadiga.

Os conteúdos de avaliação da prova escrita encontram-se referidos no quadro 1.
Quadro 1- Temas da prova escrita
1

2

3
Atividades Físicas
Desportivas: Jogos

Aptidão Física e Saúde

Estilos de Vida Saudáveis

Desportivos Coletivos,
Ginástica, Atletismo e
Badminton

Os conteúdos de avaliação da prova prática encontram-se referidos no quadro 2. Nos
jogos desportivos coletivos, o aluno opta por dois dos quatro conteúdos e nos desportos
individuais o aluno opta entre Ginástica e Badminton
Quadro 2- Atividades Físicas
GINÁSTICA
Sequência gímnica
no solo:
rolamento à frente
c/ saída de membros
inferiores unidos e
fletidos; espargata;
rolamento à

ATLETISMO

BADMINTON

JOGOS DESPORTIVOS

APTIDÃO
FÍSICA

Técnica de
corrida:
skiping
baixo,
médio, alto

Pega de
raqueta
(direita/esqu
erda);
posição base;
deslocamento
s adequados;
serviço curto
e longo;

Futebol
sustentação/control
o, condução, passe,
drible e remate
com o pé.
situação de
cooperação de 1+1
Jogo reduzido 1x1
Andebol

Vaivém ou
Flexão de
braços e
Abdominais
(FITescola)
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retaguarda c/ saída
de membros
inferiores unidos e
fletidos;
avião; roda;
rolamento à frente
c/ saída de membros
inferiores afastados;
pirueta (360º);
rolamento à
retaguarda c/ saída
de membros
inferiores afastados;
ponte e apoio facial
invertido com
rolamento à frente.
e
Saltos no bock:
entre-mãos e eixo

eà
retaguarda
e passada
saltada
Corrida de
velocidade
e
corrida de
estafetas
com técnica
ascendente
ou
descendente
de entrega
do
testemunho.

batimento
adequado à
análise da
trajetória do
volante e
sustentação
com a
raqueta em
diferentes
alturas.

autopasse,
deslocamentos
defensivos, drible,
finta e remate em
apoio e salto.
situação de
cooperação de 1+1
Jogo reduzido 1x1
Voleibol
posição base,
deslocamentos,
passe, manchete,
remate e serviço.
situação de
cooperação de 1+1
Jogo reduzido 1x1
Basquetebol
drible com mudança
de direção, passe,
lançamento em
apoio e na passada e
ressalto
situação de
cooperação de 1+1
Jogo reduzido 1x1

2. CARACTERIZAÇÃO E ESTRUTURA DA PROVA
A prova escrita está organizada em 3 grupos/itens, apresentados no quadro 3.
Quadro 3- Tipologia da prova escrita
Atividades Físicas Desportivas:
Aptidão Física e Saúde

Estilos de vida saudáveis

Jogos Desportivos Coletivos,
Ginástica, Atletismo e
Badminton

3 perguntas de desenvolvimento, o
aluno terá de responder a 2.

4 perguntas de resposta curta e um
grupo de afirmações de
verdadeiro/falso

14 perguntas, 7 de desenvolvimento e
7 grupos de afirmações de
verdadeiro/falso

A prova prática está organizada em 5 grupos/atividades. No ginásio realizam-se as
atividades de ginástica, badminton, voleibol, basquetebol e os testes de aptidão
muscular (abdominais e outro: flexões de braços ou Vaivém). As restantes atividades,
técnica de corrida, corrida de velocidade de estafetas, andebol, futebol, são realizadas
nos espaços exteriores. A ordem de realização é a seguinte: modalidades realizadas no
ginásio, modalidades realizadas no exterior. Dando cumprimento ao estabelecido, o
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aluno pode optar pela ordem, de realização das modalidades, que considerar mais
oportuna. Entre cada prestação, há um breve período de repouso.

Quadro 4- Tipologia da prova prática
GINÁSTICA
6 elementos
gímnicos; 2 de
flexibilidade; 1
de equilíbrio e 1
salto.
e
2 saltos no bock

ATLETISMO

BADMINTON

5 exercícios variados de
técnica de corrida.
1 corrida de 40 m
2 corridas de 40 m com
entrega e receção do
testemunho

situação de 1x0
em exercício
critério

JOGOS
DESPORTIVOS

APTIDÃO FÍSICA

situação de
1x0
em
exercício
critério

Teste de vaivém
ou teste de
flexões de
braços e
teste
de
abdominais da
bateria
FITescola

3. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO
A prova será classificada de acordo com os critérios assinalados no quadro 5.
A prova será interrompida, caso o aluno não cumpra ou evidencie desconhecer as
regras de segurança na prática da atividade. Neste caso a atividade/grupo será
classificado com 0 (zero) pontos.
Quadro 5 – Critérios de classificação
PROVA

TEMAS/
ATIVIDADES

COTAÇÃO
(em pontos)

1

Utilização de terminologia adequada; Conteúdos
corretos e adequados; Capacidade de síntese sem
prejuízo de referência aos conteúdos necessários e
Clara expressão na exposição de conceitos,
descrições ou argumentos.

15

2

Utilização de terminologia adequada; Conteúdos
corretos e adequados; Capacidade de síntese sem
prejuízo de referência aos conteúdos necessários;
Clara expressão na exposição de conceitos,
descrições ou argumentos e Clara definição/escolha
nas perguntas de preenchimento ou de
“verdadeiro/falso”.

15

3

Clara definição/escolha nas perguntas de escolha
múltipla

70

ESCRITA

PRÁTICA

CRITÉRIOS GERAIS

GINÁSTICA
solo
saltos no bock

correção da execução de cada elemento gímnico e
da sequência do esquema
correção de cada salto nas suas fases

Informação-Prova 26 - Prova de Equivalência à Frequência de Educação Física

COTAÇÃO
(em
percentagem)

15*
5*

Página 4 de 5

50%

50%

ATLETISMO
técnica de
corrida
corrida de
velocidade e
estafetas

- execução de elementos da técnica de corrida
- partida, velocidade de deslocamento (raparigas 6
seg/rapazes 5.5 seg)
- técnica de passagem do testemunho

7

BADMINTON

execução dos elementos técnicos e a oportunidade
da sua aplicação em situação de exercício critério

20*

JOGOS
DESPORTIVOS
voleibol
basquetebol
futebol
andebol

APTIDÃO FÍSICA

execução dos elementos técnicos e a oportunidade
da sua aplicação em exercício critério
FITescola
Vaivém - Nº de percursos (tabela do FITescolaPerfil Atlético/ zona saudável) ou Flexão de braço
Abdominais – Nº de repetições (tabela do
FITescola- Perfil Atlético/ zona saudável)

6
7

20
20

10
10

*opção entre ginástica e badminton

4. MATERIAL A UTILIZAR
O aluno deverá estar equipado com uma camisola, calções ou calças de fato de treino,
meias e sapatilhas. A prova de ginástica é realizada em meias ou com o calçado
específico de ginástica.
5. DURAÇÃO
A prova escrita tem a duração de 45 minutos.
A prova prática tem a duração de 45 minutos. O tempo despendido no balneário e da
mobilização geral
(aquecimento) não está contemplado neste período.
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