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INFORMAÇÃO PROVA – PROVA EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 
Educação Física (26) - Prova Prática                              MAIO DE 2020 
 
Prova de 2020 
9.º Ano                                                                                                              3.º Ciclo do Ensino Básico 

 

Introdução  

O presente documento visa divulgar as caraterísticas da Prova de Equivalência à Frequência do 9.º 
ano do ensino básico da disciplina de Educação Física, a realizar em 2020.  
 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova:  
 

• Objeto de avaliação  
• Caracterização da prova (características e estrutura); 
• Critérios gerais de classificação; 
• Duração; 
• Material autorizado. 

 

1. Objeto de avaliação  
 

Avaliação da aprendizagem dos Jogos Desportivos Coletivos (grupo I) 

• Realização de exercícios critério e em situação de jogo. 
Avaliação da aprendizagem da Ginástica (grupo II) 

• Realização de elementos gímnicos em situação de sequência de habilidades e/ou exercício critério 
Avaliação da aprendizagem da Aptidão Física (grupo III) 

• Realização de duas provas: resistência (1000 m) e velocidade (60 m) 
 

2. Caracterização da prova (características e estrutura) 
 

• Circuito/Exercício critério 
• Sequência/Exercício critério 
• Provas de Aptidão Física 

 

3. Critérios gerais de classificação 
 

No Grupo I serão considerados os seguintes critérios gerais de classificação: 

• Eficácia e cumprimento do objetivo do exercício proposto 
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• Nível de desempenho alcançado tendo em conta o domínio e correção na sua execução, aplicando as 
determinantes técnicas inerentes às ações motoras propostas 

•   Cumprimento do regulamento de jogo da modalidade 
 

No Grupo II serão considerados os seguintes critérios gerais de classificação: 

• Nível de desempenho alcançado tendo em conta o domínio e correção na sua execução, aplicando as 
determinantes técnicas inerentes às ações motoras propostas 

 

No Grupo III os critérios são definidos em função do resultado obtido pelo aluno. Serão usadas como 
referência a sua idade e género adaptados da tabela em uso, sendo avaliados em cada prova em cinco 
níveis de desempenho 

 

4. Duração 
 

• A prova tem a duração de 45 minutos.  
 

5. Material autorizado 
 
 

• Equipamento desportivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           Aprovada em reunião de Conselho Pedagógico de 27 de maio de 2020 
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