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PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA

EDUCAÇÃO FÍSICA
Prova 28
2º Ciclo do Ensino Básico (Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho)

O presente documento divulga informação relativa à prova final do 2.º Ciclo da disciplina de Educação
Física, a realizar em 2017, nomeadamente:
• Objeto de avaliação;
• Características e estrutura;
• Critérios gerais de classificação;
• Material autorizado;
• Duração.
Realizam a prova os alunos que se encontram abrangidos pelos planos de estudo instituídos pelo
Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho. Deve também ser considerado o Despacho Normativo n.º 1F/2016, de 5 de abril, bem como o Despacho Normativo n.º 15971/2012, de 14 de dezembro.
No arquivo Exames e Provas podem ser consultados itens e critérios de classificação de provas desta
disciplina.
As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação referida e do
Programa da disciplina.
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 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 às características específicas de cada aluno.
2. Objeto de avaliação
As provas têm por referência o Programa de Educação Física em vigor.
As provas desta disciplina permitem avaliar a aprendizagem e os conteúdos, enquadrados em domínios
do Programa da disciplina, passíveis de avaliação numa prova escrita e numa prova prática de duração
limitada. As provas avaliam a aprendizagem no domínio das atividades físicas, mais precisamente nos
seguintes subdomínios:
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- Jogos Desportivos Coletivos;
- Ginástica;
- Atletismo;
- Raquetas.
3. Caracterização da prova
A prova escrita apresenta quatro grupos de itens.
No grupo I avaliam-se os conhecimentos do subdomínio Jogos Desportivos Coletivos, nomeadamente
voleibol, basquetebol e futsal.
No grupo II avaliam-se os conhecimentos do subdomínio Ginástica, nomeadamente elementos gímnicos,
salto de eixo no plinto e salto engrupado no minitrampolim.
No grupo III avaliam-se os conhecimentos do subdomínio Atletismo, nomeadamente saltos, corridas e
lançamento do peso.
No grupo IV avaliam-se os conhecimentos do subdomínio Raquetas, nomeadamente ténis de mesa e
badminton.
A estrutura da prova é:
Quadro 1
Domínios e subdomínios
ATIVIDADES FÍSICAS
Jogos Desportivos Coletivos:
- voleibol

- basquetebol

- futsal

Conteúdos

Cotação
(em
pontos)

- A rotação
- Os gestos técnicos
- O serviço
- As faltas
- Saber o início do jogo
- Reposição da bola em jogo
- Os apoios
- O drible
- O lançamento
- As faltas
- Movimentos defensivos/ofensivos
- O passe
- A desmarcação
- As faltas
- A condução de bola

40

ATIVIDADES FISICAS
Ginástica:

- Identificar os elementos gímnicos

- elementos gímnicos
- salto de eixo no plinto

- salto engrupado no minitrampolim
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- A corrida de balanço
- A colocação/apoio das mãos
- A impulsão
- A corrida de balanço
- A chamada
- O salto
- A receção ao solo

20
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ATIVIDADES FÍSICAS
Atletismo:

- As fases do salto
- A tábua de chamada
- As regras

- saltos
- corridas
- lançamento do peso
ATIVIDADES FÍSICAS
Raquetas:
- ténis de mesa

- As regras
- O desenvolvimento da corrida
- A linha de chegada
- As estafetas
- As regras
- A técnica de lançamento
- Identificar o jogo
- As regras
- O serviço
- Os gestos técnicos
- O ponto

20

20

- Identificar o jogo
- O objetivo do jogo
- O serviço

- badminton

A prova pode incluir os tipos de itens discriminados no quadro 2.
Quadro 2
Tipologia de itens
ITENS DE SELEÇÃO
• Escolha múltipla
• Associação/correspondência
ITENS DE CONSTRUÇÃO
• Resposta curta

Número de
itens

Cotação por
item
(em pontos)

1a4

1a4

1a2

1a4

Nota:
Alguns dos itens de escolha múltipla, de associação/correspondência e de resposta curta podem apresentar-se sob
a forma de tarefas de completamento.
A prova prática apresenta quatro grupos de itens.
No grupo I avaliam-se os conhecimentos do subdomínio Jogos Desportivos Coletivos, nomeadamente
voleibol, basquetebol e futsal.
No grupo II avaliam-se os conhecimentos do subdomínio Ginástica, nomeadamente elementos gímnicos
de solo.
No grupo III avaliam-se os conhecimentos do subdomínio Atletismo, nomeadamente salto em
comprimento e lançamento do peso.
No grupo IV avaliam-se os conhecimentos do subdomínio Raquetas, nomeadamente ténis de mesa e
badminton.
A estrutura da prova é:
Quadro 1
Domínios e subdomínios
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Conteúdos

Cotação
(em
pontos)
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ATIVIDADES FÍSICAS
Jogos Desportivos Coletivos:

- Serviço
- Passe em toque de dedos
- Manchete

- voleibol
- basquetebol

- futsal
ATIVIDADES FISICAS
Ginástica:
- elementos gímnicos de solo
ATIVIDADES FÍSICAS
Atletismo:
- salto em comprimento
- lançamento do peso
ATIVIDADES FÍSICAS
Raquetas:

- Passe/receção
- Lançamento Parado
- Lançamento na passada
- Drible
- Passe/receção
- Condução de bola
- Remate
- Rolamento à frente
- Rolamento à retaguarda
- Roda
- Avião
- Ponte
- Pino com rolamento à frente
- Corrida de balanço
- Chamada
- Voo
- Chegada ao solo

40

20

20

- Pega do engenho
- Técnica de lançamento
- Serviço
- Batimento de direita
- Batimento de esquerda

- ténis de mesa
- badminton

- Batimento ao lado do tronco (Lob)
– direita
- Batimento ao lado do tronco (Lob)
– esquerda
- Batimento acima da cabeça
(Clear)
- Serviço

20

4. Critérios de classificação
Prova Escrita
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios
específicos de classificação apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro.
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero
pontos.
Escolha Múltipla
A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a única opção
correta.
São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada:
– uma opção incorreta;
– mais do que uma opção.
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Não há lugar a classificações intermédias.
Associação / Correspondência
Considera-se incorreta qualquer associação/correspondência que relacione um elemento de um dado
conjunto com mais do que um elemento do outro conjunto, ou que seja mal identificada.
Itens de construção
Resposta curta
A classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e apresentados.
A indicação incorreta do conteúdo implica que a resposta seja classificada com zero pontos.
Prova Prática
A classificação a atribuir a cada execução resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios
específicos de classificação apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro.
Os exercícios práticos executados que não possam ser claramente identificados são classificados com
zero pontos.
5. Material
O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul
ou preta, para a realização da prova escrita.
Não é permitido o uso de corretor.
Na prova prática o aluno deverá utilizar equipamento próprio para a prática desportiva.
6. Duração
A prova tem a duração de 45 minutos (prova escrita) mais 45 minutos (prova prática).
Nota:
Esta prova realiza-se apenas pelos seguintes alunos:


Os que completem 16 anos até ao final do ano escolar e não tenham obtido aprovação na
avaliação final do 3º período;



Os que completem 16 anos até ao final do ano escolar e tenham ficado retidos por faltas, pela
aplicação do previsto nas alíneas a) ou b) do n.º 4 do art.º 21.º da Lei nº 51/2012, de 5 de
setembro.
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