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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 
2017 | 2018 

3º Ciclo do Ensino Básico, disciplina de Educação Física 
Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho 

 

1. Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa e as metas curriculares de Educação Física do Ensino 
Básico consultável em http://www.dge.mec.pt/programas-e-metas-curriculares-0  

A prova permite avaliar as aprendizagens nos domínios da condição física, dos jogos desportivos 
coletivos e dos desportos individuais. 

 
2. Caracterização da prova 

A prova teórica é realizada no enunciado da prova. 

A prova teórica é constituída por 3 partes, assinaladas por Grupo I – Condição Física, Grupo II – 
Jogos Desportivos Coletivos e Grupo III – Desportos Individuais. 

A prova é cotada para 100 pontos 

A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no quadro seguinte: 

 

Domínio / tema /conteúdos Tipologia de itens Item cotação 

Condição Física 
- Capacidades Físicas Chave dicotómica (V/F) Grupo I 

 
10 

10% 

Jogos Desportivos Coletivos 
- Andebol 
- Basquetebol 
- Futebol 
- Voleibol 

Chave dicotómica (V/F) Grupo II 

 
10% 
16% 
16% 
16% 

58% 

Desportos Individuais 
- Atletismo 
- Ginástica Chave dicotómica (V/F) Grupo III 

 
22% 
10% 

32% 

Total    100% 

 

A prova prática é constituída por 4 partes, assinaladas por Grupo I – Jogos Desportivos Coletivos / 
Futebol, Grupo II – Jogos Desportivos Coletivos / Basquetebol, Grupo III – Jogos Desportivos 
Coletivos / Voleibol e Grupo IV – Desportos Individuais. 

A prova é cotada para 100 pontos 

 

 

 

http://www.dge.mec.pt/programas-e-metas-curriculares-0
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A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no quadro seguinte: 

 

Domínio / tema /conteúdos Tipologia de itens Item cotação 

Jogos Desportivos Coletivos / Basquetebol 
- ressalto  
- condução 
- lançamento  

Execução prática Grupo I 

 
8% 
8% 
9% 

25% 

Jogos Desportivos Coletivos / Futebol 
- passe - receção 
- condução da bola em drible 
- remate 

Execução prática Grupo II 

 
9% 
8% 
8% 

25% 

Jogos Desportivos Coletivos / Voleibol 
- passe  
- serviço 
- toques de sustentação 

Execução prática Grupo III 

 
8% 
8% 
9% 

25% 

Desportos Individuais / Ginástica 
- elemento gímnico 
- sequência gímnica 
- salto 

Execução prática Grupo IV 

 
8% 
9% 
8% 

25% 

Total    100% 

 

 

 

3. Critérios gerais de classificação 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero 
pontos. 
 

Itens de seleção 
- Nos itens de chave dicotómica (V/F), a cotação total do item é atribuída às respostas que 
apresentem de forma inequívoca a opção correta. Todas as outras respostas são classificadas 
com zero pontos. 

 
Itens de execução prática 
Nos itens de execução prática, a classificação é atribuída de acordo com o nível de desempenho. 
A cotação total do exercício na prova prática é atribuída aos níveis de desempenho que 
apresentem de forma inequívoca a técnica correta. 
- Procede-se à desvalorização de metade da cotação quando a realização do exercício é feita com 
incorreção técnica 
- Procede-se à desvalorização total da cotação quando o exercício não é executado. 
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4. Material 

Para a prova teórica o aluno deve ser portador de material de escrita (esferográfica) azul ou preta. 
 
Para a prova prática o aluno deve ser portador de equipamento desportivo adequado: 
 - camisola e/ou t-shirt 
 - calças e/ou calções 
 - ténis e/ou sapatilhas 
 
A não apresentação do referido material é impeditiva da realização da prova. 

 
 

5. Duração 

As provas têm a duração de 45 minutos cada com um intervalo de 30 minutos entre elas, de 

acordo com Despacho Normativo n.º 4-A/2018 de 14-02. 

 

Aprovado em Conselho Pedagógico de _____ / _____ / _____ 

 

O Presidente do Conselho Pedagógico 

_____________________________________________________ 

João Manuel Rodrigues Pereira 

 

 


