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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 2013 pelos alunos que se encontram 
abrangidos pelos planos de estudo decorrentes da legislação em vigor. 
 
A prova de equivalência à frequência a que esta informação se refere incide nas competências enunciadas 
no Programa de Educação Física, reajustado em novembro de 2001. 
 
As informações sobre a prova apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação em 
vigor e do Programa da disciplina. 
 
O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova de equivalência à frequência: 
1 O objeto de avaliação; 
2 As características e a estrutura; 
3 Os critérios de classificação; 
4 O material; 
5 A duração. 
 
A avaliação realizada através de uma prova prática de duração limitada, só permite avaliar parte das 
competências enunciadas no Programa.  
 

Este documento deve ser dado a conhecer aos alunos e com eles deve ser analisado, para que fiquem 
devidamente informados sobre a prova que irão realizar. 
 
Importa ainda referir que, nas provas de equivalência à disciplina desta disciplina, o grau de exigência 
decorrente do enunciado dos itens e o grau de aprofundamento evidenciado nos critérios de classificação 
estão balizados pelo Programa, em adequação ao nível de ensino a que a prova diz respeito. 
 
2. Objeto de avaliação 
A prova de equivalência à frequência tem por referência o Programa de Educação Física. 
A prova permite avaliar as competências que decorrem dos objetivos gerais e específicos da disciplina 
(aprendizagens e competências), passíveis de avaliação numa prova prática de duração limitada. 
 
 
Objetivos gerais e conteúdos em avaliação:  

Objetivos / Competências 1: Realizar com correção e sucesso fundamentos técnicos dos Jogos Desportivos 

Coletivos. 

Conteúdos / Aprendizagens: Jogos Desportivos Coletivos: Futebol - Futsal, Voleibol, Basquetebol, Andebol. 

 



Objetivos / Competências 2: Realizar com correção elementos gímnicos de solo e aparelhos. 
Conteúdos / Aprendizagens: Ginástica artística. 
 

Objetivos / Competências 3: Realizar com correção a técnica de especialidades do Atletismo. 

Conteúdos / Aprendizagens: Atletismo. 

 

Objetivos / Competências 4: Realizar com correção as técnicas as Modalidades de Raquetas. 

Conteúdos / Aprendizagens: Modalidades de Raquetas (Ténis de mesa e Badminton) 

 

Objetivos / Competências 5: Realizar com correção as técnicas de Natação. 

Conteúdos / Aprendizagens: Natação. 

 

3. As características e a estrutura da prova 
A prova apresenta cinco grupos de exercícios. 
Cada grupo de exercícios pretende avaliar as competências em cada um dos objetivos acima enunciados. 
 
O primeiro grupo é constituído por 2 exercícios critério individuais, com um ou vários gestos técnicos 
integrados, de 2 dos quatro Jogos Desportivos Coletivos. Cada um dos 2 exercícios tem a cotação de 20 
pontos. 
O segundo grupo é constituído por 2 exercícios: 1 sequência e por 1 salto. Cada um dos 2 exercícios tem a 
cotação de 10 pontos. 
O terceiro grupo é constituído por 1 exercício: 1 salto. O exercício tem a cotação de 10 pontos. 
O quarto grupo é constituído por 1 exercício critério individual, com uma técnica de 1 modalidade. O 
exercício tem a cotação de 20 pontos. 
O quarto grupo é constituído por 1 exercício: uma prova de 50 metros, efetuando 1 estilos e 1 viragem. O 
exercício tem a cotação de 10 pontos. 
 
4. Os critérios de classificação 
Exercícios do grupo 1, 4 e 5: a execução técnica correta tem a ponderação de 50% e o sucesso na tarefa 

tem a ponderação de 50% 

Exercícios do grupo 2 e 3: a execução técnica correta tem a ponderação de 100% 

 

5. O Material 
O aluno tem de estar com o equipamento adequado para as aulas de Educação Física: t-shirt, calção ou 
calças de fato de treino, meias e sapatos desportivos. Para a prova de natação o aluno deve trazer fato de 
banho, chinelos e touca. 
 
6. A Duração 
A prova tem a duração de 45 minutos. 

 
 


