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

3º Ciclo do Ensino Básico 

 

 

 

1. Objeto de avaliação 

A prova a que esta informação se refere, permite avaliar conhecimentos e capacidades de 

acordo com o Programa Nacional de Educação Física adaptado ao nosso contexto escolar e 

passíveis de avaliação em prova de duração limitada. 

 

Prova Escrita 

A prova permite avaliar conhecimentos de acordo com o programa estabelecido. 

 

Grupo I 

Identifica e conhece os processos de desenvolvimento e manutenção da condição física. 

Associa as respetivas capacidades motoras à bateria de testes “FitEscola”. Relaciona 

Aptidão Física e Saúde e identifica os fatores associados a um estilo de vida saudável. 

 

Grupo II 

Identifica, compreende e descreve os fundamentos teóricos de suporte às Atividades 

Físicas, nas suas dimensões física, técnica, tática e regulamentar. 

Desportos Coletivos (Futebol, Voleibol, Basquetebol, Andebol), Ginástica de Solo e 

Aparelhos (Plinto e Minitrampolim), Ginástica Acrobática, Atletismo, Raquetas, Patinagem, 

Atividades Rítmicas Expressivas e Atividades de Exploração da Natureza. 

 

Prova Prática 

Através da realização de exercícios físicos executados em contexto de exercício critério, o 

aluno deverá evidenciar conhecimentos e capacidades adequadas às diferentes situações:  

 

Grupo I - Jogos Desportivos Coletivos 

Realiza com oportunidade e correção as ações técnico-táticas, em situação de exercício de 

acordo com as regras das modalidades de Andebol, Basquetebol, Futebol e Voleibol. 
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Grupo II - Ginástica de solo e aparelhos 

Realiza destrezas ou esquemas gímnicos, aplicando os critérios de correção técnica e 

expressão. 

Realiza um salto no plinto e/ou no Minitrampolim, cumprindo com os critérios de correção 

técnica. 

 

Grupo III - Atletismo 

Realiza corrida de 40 metros (plana ou com barreiras) e/ou o salto em altura, cumprindo as 

exigências técnicas e de regulamento. 

 

Grupo IV - Atividades Rítmicas Expressivas 

Realiza sequências de elementos técnicos da dança em coreografias individuais ou a pares 

(Danças Sociais e Danças Tradicionais Portuguesas). 

 

Grupo V - Raquetas 

Realiza com oportunidade e correção as ações técnico-táticas, aplicando as regras de jogo. 

 

Grupo VI - Atividades de Exploração da Natureza 

Escala com apoio, em percursos de trepar de dificuldade variável, adotando a posição de 

escalada em sistema Top Rope. 

Sabe utilizar com correção (orientação e leitura da simbologia) um mapa/croqui da escola 

para localizar com exatidão os pontos assinalados no mesmo, com recurso ou não à bússola.  

 

Grupo VII – Testes de Condição Física 

O aluno realiza um teste de Aptidão Física de entre os aplicados na escola, avaliado pela 

bateria de testes “FitEscola”. 

 

2. Características e estrutura  

A Prova é constituída por duas componentes (escrita e prática). A classificação final da 

disciplina corresponde à média aritmética simples das classificações das duas componentes, 

expressas na escala de 0 a 100.  

 

Prova Escrita 

A prova permite avaliar conhecimentos de acordo com o programa estabelecido e já 

definidos no ponto anterior. A Prova apresenta dois grupos de perguntas e respeita a 

seguinte estrutura:  

 

Grupo I 

Inclui perguntas de desenvolvimento e de resposta curta. 
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Grupo II 

Inclui perguntas resposta curta, resposta direta e/ou escolha múltipla. 

 

A cotação da prova escrita é de cem pontos distribuídos da seguinte forma: 

 Grupo I – 35 a 50 pontos 

 Grupo II – 50 a 65 pontos  

 

Prova Prática 

O aluno realiza uma prova prática constituída por: 2 matérias do Grupo I, 1 do Grupo II, 1 

do Grupo III, 1 do Grupo IV, 1 do Grupo V OU 1 do Grupo VI, e 1 do Grupo VII. 

- Grupo I – Jogos Desportivos Coletivos (Basquetebol, Futebol, Andebol ou Voleibol, das 

4 o aluno opta por duas). 

- Grupo II – (Ginástica) – realiza uma sequência gímnica de solo de nível definido e um 

salto no plinto. 

- Grupo III – (Atletismo) – realiza o Salto em Altura mais uma corrida de 40 m. 

- Grupo IV – (Atividades Rítmicas Expressivas) – realiza um esquema de Dança ou uma 

Dança de entre as lecionadas em sala de aula. 

- Grupo V – (Raquetas) – realiza os batimentos Serviço, Amortie, Clear e Lob com 

oportunidade e correção em situação de 1x1. 

- Grupo VI – (Atividades de Exploração da Natureza) – realiza um percurso de 

orientação na escola ou Escala com apoio em sistema Boulder. 

- Grupo VII – Aptidão Física: realiza um Teste de Condição Física dos realizados em 

aula. 

 

A prova permite avaliar conhecimentos e capacidades de acordo com o programa 

estabelecido, já definidos no ponto anterior. A cotação da prova prática é de cem pontos, 

distribuídos pelos seis grupos realizados pelo aluno. 

 

3. Critérios gerais de classificação 

Prova Escrita 

O aluno deverá exibir: domínio e aplicação de conceitos e conteúdos; utilização da 

terminologia específica; rigor e clareza da expressão escrita e sem erros ortográficos.  

 

Prova Prática 

Os critérios gerais de avaliação consideram a correção da execução dos diferentes gestos 

técnicos, destrezas e habilidades motoras e a adequação das ações técnicas às situações 

propostas. 
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4. Material 

Componente escrita - Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou 

esferográfica de tinta azul ou preta.  

As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino 

(modelo oficial). 

Componente prática – equipamento desportivo similar ao utilizado nas aulas de Educação 

Física. 

 

5. Duração 

Prova escrita e prática com duração de 90 minutos. 

Prova escrita com a duração de 45 minutos; 

Prova prática com a duração de 45 minutos. 

 

 

 


