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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DO ENSINO BÁSICO

EDUCAÇÃO FÍSICA

abril de 2015

Prova 28 2015

1ª/2ª Fase

2.º Ciclo do Ensino Básico
Tipo de Prova: Escrita + Prática

Duração da Prova: 45 min. (escrita) + 45 min. (prática)

1. Introdução

O presente documento visa divulgar as características da Prova de Equivalência à Frequência do 2.º ciclo
do ensino básico da disciplina de Educação Física, a realizar em 2015 pelos alunos que se encontram
abrangidos pelos planos de estudo instituídos pelo Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho de 2012. Deve
ainda ser tido em consideração o Despacho Normativo n.º 6-A/2015, de 5 de março e demais legislação em
vigor.

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação referida e do
programa da disciplina.
O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova:


Objeto de avaliação;



Caracterização da prova;



Critérios gerais de classificação;



Material;



Duração.

2. Objeto de avaliação
A prova tem por referência o Programa e as Metas Curriculares de Educação Física do 2º ciclo do Ensino
Básico, em vigor no corrente ano letivo.
A prova desta disciplina permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação em prova escrita e prática de
duração limitada, incidindo sobre os domínios das atividades físicas e cognitivas.
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3. Caracterização da prova

Caracterização da Prova Escrita
A prova é realizada no enunciado.
A prova é cotada para 20 pontos e é constituída por três grupos.
A valorização dos domínios na prova apresenta-se no Quadro 1.
Quadro 1 – Valorização dos domínios

Grupos

Domínios

Cotação
(em pontos)

I

Condição Física

8

II

Basquetebol

8

III

Salto em Comprimento

4

O Grupo I caracteriza-se por resposta direta às questões do domínio da Condição Física, o Grupo II e III
resposta através da identificação de imagens dos domínios do Basquetebol e Salto em Comprimento.

A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no Quadro 2.

Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação
Tipologia de itens

Número de itens

Cotação por item
(em pontos)

Itens de construção

Resposta curta

4

2

Itens de seleção

Identificação

6

2

Caracterização da prova prática

A prova é realizada no pavilhão desportivo e campo exterior.
A prova é cotada para 80 pontos e é constituída por três grupos.
A valorização dos domínios na prova apresenta-se no Quadro 1.
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Quadro 1 – Valorização dos domínios

Grupos

Domínios

Cotação
(em pontos)

I

Condição Física

20

II

Basquetebol, Voleibol, Andebol e Futsal
(opção por duas modalidades)

40

III

Salto em Comprimento

20

O Grupo I caracteriza-se por realização de testes de Condição Física, o Grupo II, referente às duas
modalidades selecionadas e o grupo III Salto em comprimento.
A modalidade, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no Quadro 2.

Quadro 2 – Modalidade, número de itens e cotação
Modalidade

Número de itens

Cotação por item
(em pontos)

Condição Física

4

5

Basquetebol

5

4

Voleibol

4

5

Andebol

5

4

Futsal

5

5

Salto em Comprimento

Nível 1

0

Salto em Comprimento

Nível 2

5

Salto em Comprimento

Nível 3

10

Salto em Comprimento

Nível 4

15

Salto em Comprimento

Nível 5

20
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4. Critérios gerais 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.
Apenas são classificadas com zero pontos as respostas completamente ilegíveis
No presente ano letivo, na classificação das provas, apenas será considerada correta a grafia que seguir o
que se encontra previsto no Acordo Ortográfico de 1990 (atualmente em vigor).
Itens de seleção
Nos itens de seleção, a cotação do item só é atribuída às respostas integralmente corretas. Podem ser
atribuídas pontuações a respostas parcialmente corretas, de acordo com critérios específicos.
Itens de construção
Nos itens de resposta curta, a cotação do item só é atribuída às respostas totalmente corretas. Podem ser
atribuídas pontuações a respostas parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos.
O afastamento integral dos aspetos de conteúdo relativos a cada item implica que a resposta seja
classificada com zero pontos.
A versão integral dos critérios gerais de classificação será publicada, antes da realização da prova, em
simultâneo com as instruções de realização.

Prova Prática

A classificação a atribuir a cada exercício resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios
específicos de classificação apresentados para cada item.
Apenas são classificadas com zero pontos os exercícios não realizados.
A cotação de cada item é atribuída de acordo com o nível de realização de cada exercício.
A versão integral dos critérios gerais de classificação será publicada, antes da realização da
prova, em simultâneo com as instruções de realização.

5. Material
Prova Escrita
Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.
Não é permitida a consulta de dicionário.
Não é permitido o uso de corretor.
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Prova Prática
Fato de treino.
Aparelhagem e CD (aplicação dos testes de Condição Física).
Fichas de registo.

6. Duração
A prova tem a duração de 45 minutos na prova escrita e 45 minutos na prova prática.
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