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INFORMAÇÃO DA PROVA DE  

EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 
Educação Física 

 
 
 

ANO 
LETIVO 2020/2021 

TIPO DE 

PROVA: Prática CÓDIGO DA PROVA: 28 ANO:  6º 

 
Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, Portaria n.º 223-A/2018, de 3 de agosto e Despacho Normativo n.º 10-A/2021, de 
22 de março 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

O presente documento visa divulgar as caraterísticas do exame de equivalência à frequência da 
disciplina de Educação Física, a realizar em 2021, dando a conhecer os seguintes aspetos relativos à 
prova: 

• Objeto de avaliação; 

• Características e estrutura; 

• Critérios de classificação; 

• Material; 

• Duração. 

 
Nas provas 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 o exame diz respeito. 
 
 

2. OBJETO DE AVALIAÇÃO 
 

A Prova de Equivalência à Frequência de Educação Física tem por referência o Programa de 
Educação Física, centrando-se nos conteúdos, em avaliar as competências (desempenhos e 
conhecimentos) do aluno, na aquisição e aplicação de técnicas abordadas e na aplicação dos 
conhecimentos adquiridos ao nível prático. 
 
Desportos individuais: 

✓ Atletismo 

• Salto em comprimento: Realizar o salto em comprimento, com corrida de balanço, chamada ajustada 

na tábua de chamada e a técnica de voo na passada. 

• Corrida de velocidade (40m): Realizando a  partida alta e a técnica de corrida. 

 

Desportos coletivos:  

Basquetebol e Futebol: Identificar e realizar os gestos técnicos que lhe forem solicitados e identificar, 
no campo de jogo, o nome das linhas principais. 
 
 

 3. CARACTERIZAÇÃO DA PROVA 
 
Os alunos realizam: 
 
Desportos Individuais:  
Atletismo: onde o aluno tem de 2 oportunidades para a realização de cada modalidade. 
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Desportos coletivos: 
Basquetebol. 
 Futebol. 
 
 

QUADRO 1 – VALORIZAÇÃO RELATIVA DOS DOMÍNIOS E DOS CONTEÚDOS 

✓ Melhorar a aptidão física, elevando as capacidades físicas de modo harmonioso e adequado 

às necessidades de desenvolvimento do aluno; 

✓ Assegurar a aprendizagem de um conjunto de matérias representativas das diferentes 

atividades físicas, promovendo o desenvolvimento multilateral e harmonioso do aluno, através 

da prática (das atividades físicas desportivas nas suas dimensões técnica, tática, regulamentar 

e organizativa); 

✓ Promover a formação de hábitos, atitudes e conhecimentos relativos à interpretação e 

participação nas estruturas sociais no seio das quais se desenvolvem as atividades físicas, 

valorizando: 

- a iniciativa e a responsabilidade pessoal; 

- a ética desportiva;  

- higiene e a segurança pessoal. 

 

QUADRO 2 – TIPOLOGIA, NÚMERO DE ITENS E COTAÇÃO 

 

TIPOLOGIA DE ITENS NÚMERO DE ITENS COTAÇÃO POR ITEM  
(EM PONTOS) 

Desportos individuais (Atletismo) 2 tentativas 

 

40% 

Desportos coletivos (Basquetebol e Futebol)  2 modalidades 

 

60% 

 

 

4. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 
 
Desportos individuais: 
Atletismo: 

✓ Fatores de desvalorização: 

• Execução parcialmente correta da partida, corrida e do salto.  

• Execução incorreta da partida, corrida e do salto.  

• Execução das provas sem ligação das fases. 
 
 
Desportos coletivos: 
Basquetebol e Futebol: 

✓ Fatores de desvalorização: 

• Execução parcialmente correta da ação tático-técnica. 
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• Execução incorreta da ação tático-técnica. 

• Deficiente adequação da ação tático-técnica à situação. 
 
 

 5. MATERIAL 
 

Caixa de areia, colchões, bolas e sinalizadores. 
 
 

 6. DURAÇÃO DA PROVA 
 

A prova tem a duração de 45 minutos. 

 
 

 

Aprovada em Conselho Pedagógico do dia  ___ / ___ / _______ 

 

O Diretor  __________________________________________ 
 


