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INFORMAÇÃO–PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA    

EDUCAÇÃO FÍSICA                                                       2021 
 

Prova 28 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.º Ciclo do Ensino Básico  
 

 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 2.º ciclo do 

ensino básico da disciplina de Educação Física, a realizar em 2021, nomeadamente: 

  Objeto de avaliação 

  Caracterização da prova 

  Critérios gerais de classificação 

  Material 

  Duração 

 

 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens 

Essenciais de Educação Física para os 5.º e 6.º anos e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação 

numa prova prática de duração limitada, incidindo sobre os domínios da área das atividades físicas e da 

área da aptidão física, sobre os conhecimentos e capacidades que constam nas Aprendizagens Essenciais. 

A prova tem em conta os seguintes aspetos: 

 Desempenho e Oportunidade 

 Correção técnica e Expressão 

 Capacidade Motora  

 

Caracterização da prova 

A prova desenvolve-se a partir das áreas da atividade física, aptidão física e área dos conhecimentos. 

A prova apresenta exercícios critério com recurso a execuções técnicas, indicados caso a caso, no 

enunciado. 

A execução pode requerer a mobilização articulada de aprendizagens relativas a mais do que uma das 

áreas das Aprendizagens Essenciais. 

A prova apresenta uma distribuição equilibrada de acordo com as subáreas e matérias desenvolvidas nos 

5.º e 6.º anos. 

A distribuição da cotação pelas matérias apresenta-se no quadro 1. 
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Quadro 1  Valorização relativa das matérias  

Matérias 
Cotação 

(em pontos) 

Aptidão Motora - Capacidades Motoras 0 a 20 

Jogos Desportivos Coletivos - Voleibol 0 a 20 

Jogos Desportivos Coletivos - Futebol 0 a 20 

Ginástica 0 a 20 

Atletismo 0 a 20 

 

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 CONCURSO 

 

Execução 4 (2x5), (1x10), (1x20) 

ITENS DE CIRCUITO TÉCNICO 
Percurso 

Sequência 
3 (4x5), (4x5), (4x5) 

 

A prova é cotada para 100 pontos. 

 

Critérios gerais de classificação 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios 

específicos apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro. 

As respostas que não correspondam claramente ao que seja solicitado no enunciado são classificadas com 

zero pontos. 

As execuções realizadas parcialmente, serão cotadas de acordo com a qualidade das mesmas. 

ITENS DE CONCURSO 

Nos itens de concurso, a execução das tarefas propostas é realizada em um único momento, na Área da 

Aptidão Física. 

Nos itens de concurso, a execução das tarefas propostas é realizada, no máximo, em três ensaios, na 

Subárea do Atletismo. 

 ITENS DE CIRCUITO TÉCNICO  

Nos itens de circuito técnico são atribuídas pontuações aos vários elementos que compõem o percurso, na 

Área das Atividades Físicas – Jogos Desportivos Coletivos, de acordo com os critérios específicos. 

Nos itens de circuito técnico são atribuídas pontuações aos vários elementos que compõem a sequência, 

na Área das Atividades Físicas – Ginástica, de acordo com os critérios específicos. 
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Material 

 

O aluno deve ser portador do seguinte material: 

 Sapatilhas (ténis) de Educação Física; 

 Meias Desportivas; 

 Calções ou calças de fato de treino; 

 Camisola Desportiva. 

Não é permitido o uso de materiais que não constem nesta lista. 

 

Duração 

A prova tem a duração de 45 minutos. 

 

 

 

 

  


