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Ano de Escolaridade: 9.º 

 

O presente documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do 

3.º Ciclo do Ensino Básico da disciplina de Educação Física, a realizar nas 1.ª e 2.ª fases em 

2020, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação; 

 Caracterização da prova; 

 Critérios gerais de classificação; 

 Material; 

 Duração. 

 

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova tem por referência o Programa e Metas Curriculares de Educação Física do Ensino 

Básico (7.º, 8.º e 9.º anos) e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa 

prova escrita e por uma prova prática. Incidindo sobre as capacidades Motoras Condicionais 

e Coordenativas – Aptidão Física e sobre as Atividades Físicas e Desportivas (Basquetebol, 

Futebol, Voleibol, Andebol, Ginástica no solo, Badminton, Atletismo, Patinagem). 

 

CARACTERIZAÇÃO DA PROVA 

A prova escrita encontra-se organizada por grupos de itens, cotada para 100 pontos e é 

constituída por três grupos, apresentado no quadro 1.  

. 

Quadro 1 – Valorização dos domínios e conteúdos na prova escrita 

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Grupos Domínios 
Cotação 

(em pontos) 

I  Fatores condicionantes da prática de atividades físicas 

 Saúde, higiene e segurança associados às atividades físicas 
20 

II  Jogos desportivos coletivos  40 

III  Desportos individuais 40 
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A prova pode incluir os tipos de itens discriminados no Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação 

Tipologia de itens 
Número de 

itens 

Cotação por 

item 

(em pontos) 

Itens de seleção 
Escolha Múltipla 3 a 5 2 a 4 

Verdadeiro/Falso 20 a 24 3 a 6 

Itens de Construção Resposta curta 2 4 

 

A estrutura da componente prática sintetiza-se no Quadro 3. 

 

Quadro 3 – Valorização dos domínios e conteúdos na prova prática 

 

 

CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

 

PROVA ESCRITA 

 

Itens de seleção 

Nos itens de escolha múltipla, a cotação do item só é atribuída às respostas que apresentem 

de forma inequívoca a opção correta.  

Itens de construção 

Nos itens de resposta curta, a cotação do item só é atribuída às respostas totalmente corretas.  

  

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Grupos Domínios 
Cotação 

(em pontos) 

I  Jogos desportivos coletivos 30 

II  Desportos Individuais 20 

III  Outras modalidades (Raquetas; Patinagem) 20 

IV  Aptidão Física 30 
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PROVA PRÁTICA 

No domínio das Atividades Físicas, a prova integra atividades de referência das matérias a 

avaliar. Os alunos devem realizar, com oportunidade e correção, em situação de jogo e/ou 

exercício critério as ações técnico-táticas específicas das respetivas modalidades.  

 

As Matérias (Atividades Físicas) serão avaliadas tendo como referência quatro níveis: 

  - NI – o aluno não realiza o nível de Introdução 

  - I – o aluno realiza o nível Introdução 

  - E – o aluno realiza o nível Elementar 

  - A – o aluno realiza o nível Avançado 

 

A Aptidão Física é avaliada através de testes padronizados, que resulta da verificação           

(“sim” ou “não”) se o desempenho do aluno se situa na Zona Saudável da Aptidão Física.  

 

MATERIAL 

O aluno deve levar para a prova escrita: 

 material de escrita – caneta ou esferográfica de tinta indelével azul ou preta; 

As respostas são registadas em folha própria fornecida pelo estabelecimento de ensino 

(modelo oficial). 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

O aluno deve levar para a prova prática: 

 uniforme da escola e sapatilhas adequadas. 

 

Não é permitido:  

 a realização da prova sem o vestuário e o calçado adequados; 

 o uso de qualquer adereço que ponham em risco a integridade física do aluno ou dos 

colegas (fios, anéis, pulseiras, relógio, etc.).  

 

 

DURAÇÃO 

A prova tem a duração de 90 minutos. 

Componente teórica: 45 minutos. 

Componente prática: 45 minutos. 

 


