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Informação – Prova 
 

Ano Letivo 2019-2020 

Prova de Equivalência à Frequência 

Educação Física 

Código 28 

 
Ensino Básico 

 2º Ciclo 

Despacho Normativo n.º 3-A/2020 
de 05 de março de 2020 

 

 

1. Objeto de avaliação 

A prova tem por referência as Aprendizagens Essenciais, em articulação com o perfil 

dos alunos para 2º ciclo do ensino básico - anexo 2 (em vigor de acordo com o previsto 

no artigo 38.º, do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho). Permite aferir a 

aprendizagem passível de avaliação numa prova prática de duração limitada, mormente 

a capacidade de realizar ações motoras específicas bem como evidenciar conhecimentos 

capazes de as suplementar.  

 

2. Caraterização e estrutura da prova  

A prova é constituída apenas pela componente prática. O aluno efetua-a num espaço 

desportivo selecionado e ajustado aos conteúdos que irão ser alvo de avaliação. A 

prova reflete uma visão integral e articulada dos diferentes conteúdos da disciplina, 

tendo em conta os objetivos programáticos para 2º ciclo do ensino básico. A 

sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos temas constantes nas 

Aprendizagens Essenciais para 2º ciclo do ensino básico (anexo 2). Os itens podem 

ter anexos como suporte, como por exemplo, figuras e grafismos. A classificação 

final é obtida através da realização dos vários itens da prova prática (100%). A 

pontuação relativa às matérias apresenta-se no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Tipologia, número de itens e cotação (prática) 

Matérias Número de itens Cotação em pontos 

Ginástica 5 5x6=30 

Voleibol 3 10+8+7=25 

Futebol 3 10+8+7=25 

Atletismo 4 4x5=20 

TOTAL 15 100 
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A prova prática inclui ações motoras específicas dos vários conteúdos abordados e 

serão avaliadas em situação de contexto analítico ou em sequência gímnica. 

 

3. Critérios gerais de classificação 

A classificação a atribuir a cada ação motora resulta do nível de execução de cada 

situação em situação de contexto analítico ou em sequência gímnica e da aplicação 

dos critérios de classificação apresentados para cada item, que é expressa por um 

número inteiro previsto na grelha de classificação. 

 

4. Material autorizado 

Sendo a prova prática, o aluno deverá ser portador do equipamento estabelecido para 

as aulas de Educação Física e deverá apresentar-se, devidamente equipado, 15 

minutos antes da prova, a fim de realizar um aquecimento. 

 

5. Duração 

A prova tem a duração de 45 minutos. 


