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Provas de equivalência à frequência 

 

 

INFORMAÇÃO — PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

Educação Física MAIO de 2020 

 

PROVA /26 | 2020 

 

3º Ciclo do Ensino Básico 
 

 

1. Introdução 

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 pelos alunos que se encontram 

abrangidos pelos planos de estudo instituídos pelo Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, conjugado com o 

Decreto-Lei n.º 91/2013, de 10 de julho.  

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

• Objeto de avaliação; 

• Características e estrutura; 

• Critérios de classificação; 

• Material; 

• Duração. 

 

2. OBJETO DE AVALIAÇÃO: 

A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor (Programa e Metas Curriculares de 

Educação Física do 3.º Ciclo do ensino básico e as aprendizagens Essenciais) 

 

3. CARACTERIZAÇÃO DA PROVA 

A prova apresenta cinco grupos de itens de resolução obrigatória. 

A prova apresenta dez grupos de itens de resolução obrigatória e é constituída por duas componentes, sendo 

a primeira parte de Escrita e a segunda parte de Prática. 

A componente Escrita é constituída por cinco grupos e corresponde a 50 % da cotação total da prova, 

sendo a distribuição por grupos feita da seguinte forma:  

No Grupo I, avalia-se a aprendizagem nos domínios do Andebol, através de itens de seleção. Este grupo 

inclui 5 questões. Cotação: 20 pontos. 

No Grupo II, avalia-se a aprendizagem no domínio do Atletismo, através de itens de seleção. Este grupo 

inclui 10 questões. Cotação: 20 pontos. 

O Grupo III, que permite avaliar a aprendizagem no domínio do Voleibol, através de itens de seleção e de 

construção. Este grupo inclui 10 questões. Cotação: 20 pontos. 

No Grupo IV, avalia-se a aprendizagem no domínio do Basquetebol, através de itens de seleção e 

construção. Este grupo inclui 10 questões. Cotação: 20 pontos.   

No Grupo V, avalia-se a aprendizagem no domínio do Futebol, através de itens de seleção. Este grupo inclui 

5 questões. Cotação: 20 pontos.   

A componente Prática é constituída por cinco grupos e corresponde a 50 % da cotação total da prova, 

sendo a distribuição por grupos feita da seguinte forma: 
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No Grupo VI, avalia-se a aprendizagem nos domínios do Andebol. Este grupo inclui dois exercícios 

analíticos. Cotação: 30 pontos. 

No Grupo VII, avalia-se a aprendizagem no domínio do Atletismo. Este grupo inclui um exercício analítico. 

Cotação: 15 pontos. 

O Grupo VIII, permite avaliar a aprendizagem no domínio do Voleibol. Este grupo inclui um exercício 

analítico. Cotação: 15 pontos. 

No Grupo IX, avalia-se a aprendizagem no domínio do Basquetebol. Este grupo inclui dois exercícios 

analíticos. Cotação: 20 pontos.   

No Grupo X, avalia-se a aprendizagem no domínio do Futebol. Este grupo inclui um exercício analítico. 

Cotação: 20 pontos.   

 

A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Valorização dos domínios/conteúdos na prova 

 ÁREA DAS ATIVIDADES FÍSICAS 

 
SUBÁREA 

ATLETISMO 
SUBÁREA JOGOS DESPORTIVOS COLETIVOS 

 Atletismo Andebol Voleibol Basquetebol Futebol 

Componente 

Escrita 

. Salto em Altura 

. Salto em 

comprimento 

. Velocidade 

. Lançamentos 

 

. Ações técnicas e 

táticas 

. Regras 

      

. Ações técnicas e 

táticas 

. Regras 

      

. Ações técnicas e 

táticas 

. Regras 

      

. Ações técnicas 

e táticas 

. Regras 

      

20 pontos 20 pontos 20 pontos 20 pontos 20 pontos 

Componente 
Prática 

. Salto em 

Comprimento 

. Passe de Ombro 

. Remate em 

suspensão 

. Serviço por baixo 

 

. Drible de 

progressão 

  

. Lançamento na 

passada 

 

. Condução de 

bola 

 

20 pontos 20 pontos 20 pontos 20 pontos 20 pontos 

 

A componente escrita da prova pode incluir os tipos de itens discriminados 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 Resposta múltipla 31 a 32 79 a 84 

ITENS DE CONSTRUÇÃO Resposta Curta 8 a 9 16 a 21 

Nota: Alguns dos itens de escolha múltipla, de associação/correspondência e de resposta curta podem apresentar-se sob a forma 

de tarefas de completamento. 

Alguns dos itens de resposta curta e de resposta restrita podem apresentar-se sob a forma de tarefas de transformação
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4. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO: 

 

O aluno deverá realizar todas as ações técnicas com correção (de acordo com as componentes críticas de cada uma delas.

Conteúdos Componentes Críticas a Avaliar Cotação 
(em pontos) 

Totais 

Andebol: 
- Passe de Ombro 

- Executa o passe com uma mão 

- Executa o passe acima do nível do ombro 

5  
10 

5 

Andebol: 
 - Remate em suspensão 

- Executa o remate com uma mão 

- Executa o remate com salto 

5  
10 

5 

Atletismo: 
- Salto em comprimento 

 - Após a chamada eleva os joelhos 

 - Na fase de voo olha para a frente  

10  
20 

10 

Voleibol: 
- Serviço por baixo 

 - O braço que faz o serviço encontra-se em extensão no momento do contacto com a bola 

 - A bola passa por cima da rede e cai dentro dos limites do campo 

10  
20 

10 

Basquetebol:  
- Drible de progressão 

 - Dribla a bola com a mão do lado em que se encontra 

 - Dribla a bola sem olhar para a mesma 

5  
10 

5 

Basquetebol: 
- Lançamento na passada  

 - Efetua dois apoios após agarrar bola (1.º apoio com o pé do lado em que se encontra) 

- Lança a bola com as duas mãos ou com a mão do lado em que se encontra 

5  
10 

5 

Futebol: 
- Condução de bola com o peito do pé  

 - Faz o contacto da bola com o pé em extensão e de forma suave 

 - Conduz a bola sem olhar para a mesma 

10  

 
10 

 Totais: 100 pontos 
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A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos 

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

As respostas ilegíveis são classificadas com zero pontos.  

Itens de seleção 

Associação/correspondência 

Os critérios de classificação dos itens de associação/correspondência apresentam-se organizados por níveis 

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

Escolha múltipla 

A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a única opção correta. 

São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada: 

- uma opção incorreta; 

- mais do que uma opção. 

Não há lugar a classificações intermédias. 

Ordenação 

A cotação total do item só é atribuída às respostas em que a sequência apresentada esteja integralmente 

correta e completa. 

São classificadas com zero pontos as respostas em que: 

- seja apresentada uma sequência incorreta; 

- seja omitido qualquer um dos elementos da sequência solicitada. 

Não há lugar a classificações intermédias. 

Itens de construção 

Nos itens de resposta curta e restrita, a classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta 

solicitados e apresentados. 

Nos itens cuja resposta pode envolver a apresentação de cálculos, composições e/ou construções 

geométricas, os critérios de classificação das respostas apresentam-se organizados por etapas e/ou por níveis 

de desempenho. A cada etapa e/ou a cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. 

 

5. MATERIAL A UTILIZAR: 

O aluno realiza a componente escrita da prova no enunciado, apenas podendo usar, como material de escrita, 

caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 

O aluno realiza a componente prática da prova usando o seguinte material: ténis, fato de treino ou calção e  

t-shirt.  

A componente prática da prova realiza-se no pavilhão gimnodesportivo, sendo necessário os seguintes 

materiais didáticos: Corredor de salto em comprimento, caixa de areia de salto em comprimento, bola de 

futebol, bola de andebol, cones sinalizadores, bola de basquetebol, tabela de basquetebol, bola de voleibol, 

postes e rede de voleibol. 

 

6. DURAÇÃO DA PROVA: 

 

A prova tem a duração de 90 minutos: 45 minutos (componente escrita) + 45 minutos (componente 

prática).
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