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INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

Disciplina: Educação Física                                ______________________________________2022 

Prova 26 

3.º Ciclo do Ensino Básico (Despacho Normativo n.º 7-A/2022, de 24 de março) 

 

O presente documento divulga a informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do 3.º Ciclo 

do Ensino Básico da disciplina de Educação Física, a realizar em 2022, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Características e estrutura 

• Critérios gerais de classificação 

• Material 

• Duração 

 

Este documento deve ser dado a conhecer aos alunos para que fiquem devidamente informados sobre a 

prova que irão realizar. 

 

O grau de exigência decorrente do enunciado dos itens e o grau de aprofundamento evidenciado nos 

critérios de classificação estão balizados pelo Programa, pelas Metas Curriculares e pelas 

Aprendizagens Essenciais, em adequação ao nível de ensino a que a prova diz respeito.  
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❖ Objeto de avaliação 
 

 
A prova será prática e incidirá em ações técnicas específicas de duas matérias que integram a subárea 

dos Jogos Desportivos Coletivos (Andebol e o Voleibol), uma matéria que integra a subárea de 

Ginástica (Ginástica de Aparelhos / Vertente Saltos), uma matéria que integra a subárea das Atividades 

Rítmicas e Expressivas (Danças Sociais) e duas matérias que integram a subárea de Atletismo e de 

Raquetes (Atletismo / Vertente Saltos e Badminton). 

 
Competências práticas avaliadas 

 

- Realizar com oportunidade e correção as ações técnicas das modalidades e técnicas desportivas 

propostas (nível introdutório para 5 matérias e nível elementar para 1 matéria). 

 

Nível Introdutório (5 matérias): 

- Aplicar com oportunidade e correção os conhecimentos básicos associados à execução de técnicas de 

base das modalidades coletivas com bola de Andebol e de Voleibol (Jogos Desportivos Coletivos). 

- Realizar com oportunidade e correção o salto em extensão no minitrampolim e o salto ao eixo no 

boque com recurso ao trampolim Reuther enquanto aparelho auxiliar de impulsão (Ginástica). 

- Realizar com oportunidade e correção uma sequência de elementos técnicos base numa coreografia 

individual, aplicando os critérios de expressividade de acordo com a composição musical da dança do 

Chá-Chá-Chá (Atividades Rítmicas e Expressivas). 

- Realizar com oportunidade e correção as ações base do Badminton, garantindo a iniciativa e a 

ofensividade em jogo de singulares (Raquetes). 

 

Nível Elementar (1 matéria): 

- Realizar com oportunidade e correção uma corrida de velocidade com salto de barreiras (Atletismo). 

 

Matérias / Conteúdos 
 
- Andebol (drible de progressão, mudanças de direção, paragem a 1 tempo, passe de ombro, receção 

em deslocamento e remate em suspensão) e Voleibol (serviço por baixo, passe de dedos e manchete). 

- Ginástica (salto em extensão no minitrampolim e salto ao eixo no boque). 

- Dança (Chá-Chá-Chá). 

- Raquetes (Badminton / Vertente Singulares) 

- Atletismo (corrida de velocidade com salto de barreiras). 
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❖ Características e estrutura da prova 
 

 
O aluno será avaliado num conjunto de ações técnicas específicas de cada matéria (subárea dos Jogos 

Desportivos Coletivos, subárea de Ginástica, subárea de Atividades Rítmicas Expressivas e Subárea de 

Raquetes) e numa única técnica específica na subárea de Atletismo. Tal como definido seguidamente: 

 

- Para a matéria de Andebol, o aluno realiza um exercício critério com avaliação de um conjunto de 

ações técnicas (drible de progressão, paragem a 1 tempo, passe de ombro direto, receção em 

deslocamento e remate em suspensão). 

- Para a matéria de Voleibol o aluno realiza dois exercícios critério com avaliação de um conjunto de 

ações técnicas (um exercício para avaliar o serviço por baixo e um exercício para avaliar o passe de 

dedos e a manchete). 

- Para a matéria de Ginástica, o aluno realiza dois exercícios critério com avaliação de duas ações 

técnicas executadas isoladamente (execução do salto em extensão no minitrampolim e execução do 

salto de eixo no boque após utilização do Reuther enquanto aparelho de impulsão). 

- Para a matéria Dança, o aluno realiza uma sequência de chá-chá-chá com avaliação de várias ações 

técnicas em coreografia individual (passo base, volta da rapariga e Nova-Iorques). 

- Para a matéria de Badminton, o aluno realiza um jogo em formato de singulares, no qual deve utilizar 

várias ações técnicas (serviço médio e técnicas de jogo com recurso ao clear e ao lob). 

- Para a matéria de Atletismo, o aluno realiza um exercício critério com avaliação de uma única técnica 

específica (corrida de velocidade com salto de barreiras). 

 

A prova é cotada para 100 pontos. 

 
 
 
A estrutura da prova sintetiza-se nos Quadros 1 e 2.  

 

Quadro 1 – Temas da prova / Valorização atribuída aos temas da prova 

 

Temas da prova  
Valorização atribuída aos temas da prova 

(pontos atribuídos) 

Subáreas avaliadas: 

• Subárea dos Jogos Desportivos Coletivos. 

• Subárea da Ginástica. 

• Subárea de Atividades Rítmicas Expressivas 

• Subárea de Raquetes. 

• Subárea do Atletismo. 

100 pontos distribuídos da seguinte forma: 

• Subárea dos Jogos Desportivos Coletivos (40 pontos). 

• Subárea da Ginástica (20 pontos). 

• Subárea de Atividades Rítmicas Expressivas (15 pontos). 

• Subárea de Raquetes (15 pontos). 

• Subárea do Atletismo (10 pontos). 
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Quadro 2 – Competências requeridas, exercícios propostos, pontos atribuídos a cada matéria e 

enquadramento 

 

MATÉRIAS COMPETÊNCIAS  EXERCÍCIOS AVALIADOS PONTOS ENQUADRAMENTO 

Andebol 

 - Realiza com 

oportunidade e 

correção as ações 

técnicas elementares 

nas funções 

propostas. 

- Drible de progressão com 

mudanças de direção, 

seguido de paragem a 1 

tempo e passe de ombro 

direto, seguido de receção 

em deslocamento associada 

a remate em suspensão nos 6 

metros. 

40 pontos 

(20 pontos 

para o 

Andebol + 

20 pontos 

para o 

Voleibol) 

O aluno progride em campo 

utilizando o drible, mantendo o 

controlo de bola, após o qual 

realiza uma paragem a 1 tempo 

mantendo o equilíbrio do 

corpo, seguido de um passe de 

ombro direto e receção em 

deslocamento e em progressão 

associada a um remate em 

suspensão na zona dos 6 

metros. 

Voleibol 

- Serviço por baixo com 

rede. 

- Passe de dedos. 

- Manchete. 

O aluno consegue passar a bola 

por cima da rede, aquando da 

execução do serviço por baixo 

realizado na linha de serviço. 

O aluno executa o passe de 

dedos e a manchete em troca de 

bola com o professor ou em 

troca de bola com outro aluno. 

 

Ginástica 

(Saltos) 

- Realiza o salto em 

extensão no 

minitrampolim e o 

salto de eixo no 

boque. 

 

- Salto eixo no boque. 

- Salto em extensão no 

minitrampolim. 

20 pontos 

O aluno realiza uma corrida 

preparatória em aceleração, a 

pré-chamada com 1 pé, uma 

chamada a pés juntos no 

aparelho de impulsão, a 

técnica desportiva 

propriamente dita e uma 

receção ao solo controlada. 

Dança 

(Social) 

 

- Realiza uma 

sequência de chá-chá-

chá 

- Sequência de chá-chá-chá 15 pontos 

O aluno realiza uma 

coreografia de chá-chá-chá 

com acompanhamento 

musical, constituída por passo 

base, volta da rapariga e 

Nova-Iorques (com ou sem 

par). 

Badminton 

- Realiza com 

oportunidade e 

correção as ações 

técnicas elementares 

nas funções 

propostas. 

- Jogo singulares 15 pontos 

O aluno realiza um jogo de 

singulares com o professor ou 

outro aluno, iniciando a troca 

com recurso ao serviço 

médio, efetuando 

deslocamentos defensivos e 

selecionando as técnicas 

ofensivas adequadas. 
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Atletismo 

- Realiza uma corrida 

de velocidade com 

salto de barreiras (o 

aluno pode selecionar 

a altura da barreira)  

- Corrida de velocidade com 

salto de barreiras (utilização 

de 3 barreiras separadas 

aproximadamente a 8 metros 

de distância) 

 

 

10 pontos 

 

O aluno realiza uma corrida 

em velocidade, sem reduzir 

essa mesma velocidade ou o 

tamanho da passada antes de 

uma das barreiras ou no meio 

de duas barreiras, efetuando 

a impulsão longe da barreira 

e o ataque ao obstáculo com a 

perna em extensão, após o 

qual passa a barreira com a 

segunda perna afastada 

lateralmente do centro do 

corpo (em abdução).  
 

 
 

❖ Critérios gerais de classificação 

 

Cada exercício avaliado assume um conjunto de descritores (elementos técnicos e motores que 

constituem a execução correta desse exercício ou movimento). Cada um desses descritores assume 

uma determinada valorização em pontos. Quando o aluno não cumpre os critérios de êxito definidos 

para um determinado descritor, tem 0 pontos nesse descritor específico. Quando o aluno cumpre os 

critérios de êxito definidos para um determinado descritor, recebe a pontuação definida para esse 

descritor específico.  

 

❖ Material 

 

O aluno examinado deve-se apresentar na prova com o seguinte material: 

 

– Fato de treino (ou calções e t-shirt) e sapatilhas. 

– Não deve ter adereços colocados (brincos, piercings, pulseiras, fios e relógios). 

– Material de higiene. 

 

 

❖ Duração  
 

A prova tem a duração de 45 minutos.

 


