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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DO ENSINO BÁSICO 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA maio de 2021 

Prova 26 2021 1ª/2ª Fase 
 

3.º Ciclo do Ensino Básico 

 
Tipo de Prova: Prática Duração da Prova: 45 min. (prática) 

 

 

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 2021, de acordo com o disposto no Despacho 

Normativo n.º 10-A/2021, de 22 de março, artigo 19º. Esta informação de prova é igualmente aplicável, na 

íntegra, aos alunos avaliados ao abrigo do Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho. 

 

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; 

• Características e estrutura; 

• Critérios gerais de classificação; 

• Material; 

• Duração. 

 

 
2. Objeto de avaliação 

 

A prova tem por referência os conteúdos/objetivos do Programa Nacional de Educação Física do 3.º ciclo do 

ensino básico e das metas de aprendizagem e o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

 
A prova desta disciplina permite avaliar a aprendizagem e os conteúdos, enquadrados na área de 

conhecimentos da disciplina, passíveis de avaliação em prova prática de duração limitada. 

 

3. Características e estrutura 

 
 

A prova é constituída por dois grupos. 

 
No grupo I, avalia-se a aprendizagem nas matérias referentes à área das Atividades Físicas (Jogos 

Desportivos Coletivos, Ginástica e Atletismo). 
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No grupo I, relativamente aos jogos desportivos coletivos, são selecionadas duas modalidades, na ginástica 

é selecionada uma modalidade e no Atletismo é selecionada uma disciplina. 

No grupo II avalia-se o desempenho num teste do protocolo do Fitescolas inserido na área da Aptidão 

Física. 

O tempo recomendado para a realização das tarefas solicitadas é de 35 minutos para o grupo I e de 10 

minutos para o grupo II. 

 

a) Valorização dos domínios e conteúdos/ temas e tópicos da prova: 

 
Domínios/Temas Conteúdos/tópicos Cotação (%) 

 

Atividades Físicas 

• Jogos desportivos coletivos; 

• Ginástica; 

• Atletismo. 

 
80 

Aptidão Física 1 teste Fitescolas 20 

 

b) Tipologia, número de itens e cotação: 

 
Tipologia de itens Número de itens Cotação por item (em %) 

 
Jogos desportivos 

coletivos: 

 
Modalidade 1: 

 
1. Exercício-critério 

2. Situação de jogo 

Modalidade 2: 

1. Exercício-critério 

2. Situação de jogo 

 

 
3 a 6 

 

 
1 a 6 

- Andebol 3 a 6 1 a 6 

- Voleibol   

- Basquetebol   

- Futebol 3 a 6 1 a 6 

 3 a 6 1 a 6 

 
Ginástica: 

 

- Ginástica no solo 

- Ginástica de aparelhos 

 

Sequência gímnica 

ou saltos 

 

 
4 a 6 

 

 
2 a 6 

 
Atletismo: 

 
- Corridas 

- Lançamentos 

- Saltos 

 
 
 
1 prova 

 
 
 

1 a 2 

 
 
 

10 a 20 

Testes de Fitescolas 1 teste 1 20 
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4. Critérios gerais de classificação 

 

A classificação a atribuir a cada situação prática realizada pelo aluno resulta da aplicação dos critérios gerais 

e dos critérios específicos de classificação apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro, 

previsto na grelha de classificação. 

 

 
5. Material 

 
 

Para a realização da prova o aluno deve apresentar-se equipado respeitando as normas de funcionamento da 

disciplina. Se o aluno não estiver devidamente equipado não poderá realizar a prova. 

 
 

6. Duração 
 

A prova tem a duração de 45 minutos. 

 
Considerações Finais: Os alunos deverão realizar o aquecimento antes da prova prática. 


