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INFORMAÇÃO — PROVA 

DISCIPLINA: Educação Física  

PROVA (Código): 26  

3.º Ciclo do Ensino Básico 

O presente documento divulga informação relativa à prova de Equivalência à Frequência do 3.º 

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

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Critérios gerais de classificação 

• Material 

• Duração 

 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor (O Programa Nacional de 

Educação Física do 3.º Ciclo do Ensino Básico) e permite avaliar a aprendizagem passível de 

avaliação numa prova prática/escritade duração limitada. 

Nesta prova, serão avaliados os conteúdos lecionados ao longo do ciclo. 

De acordo com os documentos curriculares em vigor, os alunos devem ser capazes de 

estabelecer conexões entre diferentes conceitos. Neste sentido, a prova reflete uma visão 

integradora e articulada dos diferentes conteúdos da disciplina. 

 

Caracterização da prova 

A prova é cotada para 100 pontos. 

Na componente teórica a prova será constituída por 5 grupos correspondendo 1 grupo a cada 

modalidade desportiva e 1 à aptidão física. Cada grupo é constituído por questões de resposta 

breve; questões de preenchimento de espaços e questões de verdadeiro ou falso. 

Na componente prática a prova será constituída por exercícios critério em circuito nas 

modalidades coletivas, prova com marca no atletismo e uma sequência na ginástica realizando 

movimentos com coordenação e fluidez. 
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Critérios Gerais de Classificação 

Na componente teórica, a cada modalidade desportiva correspondem 20 pontos e à aptidão 

física 20 pontos. 

As respostas serão classificadas segundo os seguintes critérios: 

- Verdadeiro ou falso em correto/incorreto; 

- Questões de resposta breve segundo a sua objetividade, clareza e coerência da resposta; 

- Questões de preenchimento de espaços pela utilização de vocabulário específico da 

modalidade. 

Na componente prática, a cada modalidade abordada correspondem 25 pontos, a aptidão física 

não é avaliada.  

Perfis de desempenho: 

 0 – Não executa a tarefa motora – 0 %;  

 1 – Não executa a tarefa motora com êxito – 1% a 19%; 

 2 – Executa com grande dificuldade a tarefa motora, revelando valores e índices de 

execução baixos. – 20% a 49%; 

 3 – Executa a tarefa motora, embora num ritmo de execução lento em relação às 

exigências da atividade – 50% a 69%; 

 4 – Executa a tarefa motora com bom ritmo de execução – 70% a 89%; 

 5 – Executa a tarefa motora com rigor e bom ritmo de execução – 90% a 100%. 

 

Material 

Na componente teórica, o examinando, apenas pode usar caneta preta ou azul (não é permitido 

o uso de corretor), as respostas serão registadas em folha própria fornecida pelo 

estabelecimento de ensino. 

Na componente prática será usado o material específico de educação física. 
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Duração 

Prova Teórica - 45 minutos; 

Prova Prática - 45 minutos. 

 

Proposta em Departamento a: 

     /     /2020 

Coordenador de Dep..:_____________ 

Docentes: 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 
Aprovado em Conselho Pedagógico: 

13/05/2020 

Presidente do Conselho Pedagógico: 

________________________________ 

 

Afixado em:      /     /2020 

 


