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Data de publicação: 05/06/2020 
 

 

INFORMAÇÃO — PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

EDUCAÇÃO FÍSICA  

Prova 26 / 2020 Ano letivo: 2019/20 

Natureza da prova: Prova escrita e prova prática  

3.º Ciclo do Ensino Básico   (Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho) 

 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 3º Ciclo da 

disciplina de Educação Física, a realizar em 2020, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação 

 Características e estrutura da prova 

 Critérios gerais de classificação 

 Material autorizado 

 Duração 

 

1 - OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova de equivalência à frequência tem por referência o Programa de Educação Física do 3º ciclo do Ensino 

Básico e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita e numa prova prática de 

duração limitada, enquadrada por um conjunto de capacidades, nomeadamente: 

 Conhecer o objetivo dos jogos; 

 Conhecer as principais regras dos jogos; 

 Conhecer o material específico de cada modalidade; 

 Conhecer as principais componentes críticas dos gestos técnicos;  

 Identificar as principais ações técnico-táticas; 

 Conhecer as vantagens e desvantagens das diferentes organizações defensivas e ofensivas (desportos 

coletivos); 

 Conhecer as linhas e áreas restritivas dos diferentes terrenos de jogo. 

 

2 - CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA DA PROVA 

A prova é constituída por duas partes, prova escrita e prova prática, sendo a classificação final correspondente 

à média aritmética simples, arredondada às unidades, das classificações de cada uma das duas partes. 

 

2.1 - PROVA ESCRITA 

A prova é realizada no enunciado. 

A prova é cotada para 100 pontos percentuais. 

A prova é constituída por 3 grupos:  

 O primeiro, de escolha múltipla e exercícios de verdadeiro/falso;  

 O segundo, de resposta curta; 

 O terceiro, de resposta restrita. 



 Informação-Prova de Equivalência à Frequência – Educação Física (26) – 2019/20 Página: 2 / 3 
 

 

A prova é constituída por itens de seleção (escolha múltipla e verdadeiro/falso) e por itens de construção 

(resposta curta e resposta restrita). 

 

2.2 - PROVA PRÁTICA 

A prova é realizada nas instalações desportivas do colégio. 

A prova é cotada para 100 pontos percentuais. 

A prova é composta pela realização de 10 exercícios analíticos individuais. 

 Aquecimento 

 Desportos coletivos 

 Desportos individuais 

 

3 - CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

3.1 -  PROVA ESCRITA 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos 

apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro. 

As respostas ilegíveis são classificadas com zero pontos.  

Em caso de omissão ou de engano na identificação de uma resposta, esta pode ser classificada se for possível 

identificar inequivocamente o item a que diz respeito. 

Se for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é classificada a resposta que surgir em 

primeiro lugar. 

Qualquer resposta escrita a lápis é cotada com zero pontos. 
 

ITENS DE SELEÇÃO 

Nos itens de escolha múltipla, é atribuída a cotação total às respostas que apresentem de forma inequívoca 

a única opção correta. As respostas incorretas são classificadas com zero pontos. 

Nos itens de verdadeiro/falso, são classificadas com zero pontos as respostas em que todas as afirmações 

sejam avaliadas como verdadeiras ou como falsas. Não são classificadas as afirmações:  

 Consideradas simultaneamente verdadeiras e falsas;  

 Com o número do item, a letra da afirmação e/ou a sua classificação (V/F) ilegíveis. 

 

ITENS DE CONSTRUÇÃO 

Nos itens de resposta curta, são atribuídas pontuações às respostas totalmente ou parcialmente corretas, 

de acordo com os critérios específicos. 

Nos itens de resposta restrita, os critérios de classificação apresentam-se organizados por níveis de 

desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. 

A classificação das respostas aos itens cujos critérios se apresentam organizados por níveis de desempenho 

resulta da pontuação do nível de desempenho em que forem enquadradas e da aplicação dos critérios de 

desvalorização definidos para situações específicas. 

 

3.2 - PROVA PRÁTICA 

A avaliação da execução técnica será realizada pela forma como se desenvolve a tarefa e pelo grau de 

consecução do objetivo da mesma. O aluno tem direito a duas tentativas na execução do exercício, contando 

a melhor classificação. 
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A classificação a atribuir a cada exercício resulta da correção técnica de execução de acordo com níveis de 

desempenho definidos nos critérios específicos e é expressa por um número inteiro. 

 

4 - DURAÇÃO DA PROVA 

A prova escrita tem a duração de 45 minutos. 

A prova prática tem a duração de 45 minutos. 

 

5 - MATERIAL AUTORIZADO 

O aluno pode utilizar durante a realização da prova escrita o seguinte material: 

 Material de escrita (esferográfica de tinta azul ou preta), régua e esquadro. 

 

O aluno tem de utilizar durante a realização da prova prática o seguinte material: 

 Calções desportivos e t-shirt de cor predominantemente branca e/ou fato de treino. 

 Meias de algodão desportivas. 

 Sapatilhas e sabrinas (sapatos para ginástica com elástico e sola fina flexível). 

 

 

Data de aprovação em conselho pedagógico: 27/05/2020 

 

 

 

A diretora pedagógica, 

Cremilde Rodrigues 
 


