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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

Educação Física (Componente  Escrita + Componente Prática)                                        

Prova 26 |Ensino Básico|2019 
 
9.º Ano de escolaridade  

 

1. OBJETO DE AVALIAÇÃO 

Competências 

A prova a que esta informação se refere incide nos conhecimentos e nas 

competências enunciados no Programa Nacional de Educação Física. 

A prova permite avaliar o desempenho das competências adquiridas ao longo do 3º 

Ciclo de Escolaridade. Essas competências são as que decorrem da operacionalização 

dos objetivos de aprendizagem da disciplina. 

As competências a avaliar, que decorrem dos objetivos gerais enunciados no referido 

programa, são as seguintes: 

 Conhecer a definição de Composição Corporal e os seus principais indicadores; 

 Definir e identificar Comportamentos de Risco; 

 Conhecer os malefícios do consumo de Tabaco, Álcool e Drogas e as suas 

consequências; 

 Dominar as regras dos principais Desportos Coletivos;  

 Domínio da Aptidão Física (Fitnessgram);  

 Domínio das Atividades Físicas Desportivas. 

 

Conteúdos/Temas 

Prova Escrita: 

 A Composição Corporal e seus principais indicadores: Índice de Massa Corporal 

e Massa Gorda; 

 Os Comportamentos de Risco associados ao consumo de Tabaco, Álcool e Drogas 

e seus efeitos na saúde; 

 Principais regras dos Jogos Desportivos Coletivos: Andebol, Basquetebol, 

Futebol e Voleibol. 
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Prova Prática 

 Desportos Coletivos: 

O aluno demonstra conhecimento/compreensão dos objetivos dos Jogos 

Desportivos Coletivos, realizando com oportunidade e correção as ações 

técnico-táticas em duas das seguintes modalidades desportivas: Andebol, 

Basquetebol, Futebol e Voleibol. 

 Desportos Individuais: 

 

         Ginástica 

O aluno domina as destrezas da ginástica de solo e de aparelhos, aplicando os 

critérios, com correção técnica, expressividade e fluidez. 

Atletismo 

O aluno domina as competências técnicas de uma das seguintes disciplinas do 

Atletismo: Salto em altura, Corrida de Velocidade e Lançamento do Peso. 

 Testes de Aptidão Física 

O aluno realiza um dos testes de aptidão física de acordo com o programa 

Fitnessgram. 

2. CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA DA PROVA 

A prova é constituída por uma Parte Escrita e uma Parte Prática. Cada uma das provas terá 

uma classificação total de 100%. A nota final da prova será a média ponderada das duas provas, 

tendo a Parte Prática a ponderação de 50% e a Parte Teórica a ponderação de 50%. 

2.1 Estrutura/Cotação da Prova Escrita: 

Conteúdos Tipo de Item Cotação  

Indicadores da Composição Corporal Construção – Resposta restrita 10 

Índice de Massa Corporal Construção – Resposta extensa 9 

Índice de Massa Corporal Construção – Resposta curta 10 

Massa Gorda Construção – Resposta extensa 13 

Tabaco e Saúde Construção – Resposta restrita 15 

Tabaco e Atividade Física Construção – Resposta extensa 15 

Consequências do consumo de Álcool Construção – Resposta restrita 16 

Principais regras dos jogos desportivos coletivos Construção – Resposta curta 12 

Total 100 
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2.2 Estrutura/Cotação da Prova Prática: 

Conteúdos Cotação (em pontos) 

Desportos Coletivos   30 

 Ginástica de Solo 25 

Ginástica de Aparelhos 25 

Atletismo 10 

Aptidão Física 10 

TOTAL 100  

 

 

3. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

Prova Escrita - Todos os itens são de resposta obrigatória. As respostas ilegíveis, ou 

que não possam ser claramente identificáveis, são classificadas com zero pontos. 

Prova Prática - O aluno é avaliado em exercício critério por um júri. A classificação 

final, quantitativa, resulta da média atribuída pelos jurados, a cada item, de acordo 

com a seguinte tabela: 

Totalidade das componentes críticas corretas 100% da cotação do item 

Maioria das componentes críticas corretas  75% da cotação do item 

Equilíbrio entre as componentes criticas erradas e certas  50% da cotação do item 

Maioria das componentes criticas erradas ou inexistentes  25% da cotação do item 

Não realiza nenhuma das componentes   0% da cotação do item 

A classificação do Domínio da Aptidão Física será atribuída de acordo com a tabela 

definida pelo Grupo de Educação Física para os diversos níveis de execução. 

 

4. MATERIAL 

Material da Prova Escrita - O examinando deverá ser portador de caneta 

esferográfica azul ou preta, de tinta indelével. A prova será realizada em folha 

própria, fornecida pela escola. Não é permitido o uso de corretor. 
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Material da Prova Prática - O examinando deverá ser portador de equipamento 

adequado à prática desportiva, sendo obrigatório o uso de sapatilhas nas provas de 

Ginástica. 

5. DURAÇÃO 

A prova tem a duração de 90 minutos (45 minutos para a Parte Teórica e 45 minutos 

para a Parte Prática). 

 

 


