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Informação - Prova de Equivalência à Frequência 
 

 

2º Ciclo do Ensino Básico 

Prova de Equivalência à Frequência de 
 

Educação Física 
 

 

Ano letivo 2014/2015 

 
 

I. INTRODUÇÃO  

 
O presente documento visa divulgar as características da prova do exame de equivalência à 

frequência do 2º ciclo do Ensino Básico da disciplina de Educação Física (EF), a que se referem 

os pontos 14 e 15 do artigo 1º e o artigo 10° do Anexo II do Regulamento das Provas e dos 

Exames do Ensino Básico e do Ensino Secundário, a realizar no ano letivo 2014 - 2015 pelos 

alunos do 6º ano, que consta do Despacho Normativo n.º 6 –A /2015, de 5 de março. 

 
As informações apresentadas não dispensam a consulta da legislação referida e do Programa da 
disciplina de EF. 
O presente documento pretende dar a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova:  

 

 

Gerais de classificação;  

 

 
 
Importa referir que, nas provas desta disciplina, os critérios de classificação estão balizados pelo 

Programa, em adequação ao nível de ensino a que a prova diz respeito. 

 

 

II. OBJETO DE AVALIAÇÃO 

 
 A prova tem por referência o Programa de Educação Física em vigor para o 2º ciclo do Ensino 
Básico. 
A prova desta disciplina permite avaliar os alunos no seu desempenho teórico (escrito) e prático, 

tendo como referencial os objetivos/metas dos seguintes temas ou matérias: 1. Modalidades 

Coletivas (Basquetebol, Futebol/Futsal e Voleibol); 2. Modalidades Individuais (Atletismo- 

Corridas, Saltos, Lançamentos e Ginástica – Solo e de Aparelhos), tal como se pode verificar nos 

quadros que se encontram abaixo e que sintetizam todos os aspetos relativos às duas provas. 
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III. CARACTERIZAÇÃO E ESTRUTURA DA PROVA 

 
A prova é constituída por uma parte Escrita (Prova Escrita) e por uma parte Prática (Prova 
Prática). 

 
1. Prova Escrita 

 

Conteúdos Objetivos/Metas Estrutura/ Tipo de questões Cotação 
(%) 

 
- Capacidades Físicas 

- Identificar as diferentes 
capacidades motoras;  
  

- Uma questão de resposta 
direta/ligação de conceitos  
 

 
 5%  

  

- Ginástica no Solo; 
 
- Ginástica de 
Aparelhos:  
- Saltos Minitrampolim;  
- Saltos no Boque e 
Plinto. 

- Identificar os diferentes 
elementos gímnicos;  
- Conhecer e identificar os 
diferentes aparelhos;  
- Conhecer as diferentes 
fases da realização dos 
saltos no Minitrampolim  

- Uma questão para 
completar a legenda;  
 
- Três questões (1 de 
verdadeiro/falso, 1 identificar 
os saltos, 1 identificar 
material usado)  

5%  
 
 
 

15%  
 

Atletismo:  
- Corrida de 
Resistência;  
- Corrida de Estafeta;  
- Corrida de 
Velocidade;  
- Salto em Altura;  
- Salto em 
Comprimento; 
- Lançamento do Peso. 

- Identificar os espaços e 
objetos utilizados nas 
diferentes disciplinas do 
atletismo;  
- Conhecer e identificar o 
regulamento de cada prova e 
as ações técnicas 
fundamentais de cada prova. 

- Quatro questões de 
preenchimento da respetiva 
legenda; 
- Dez questões de verdadeiro 
ou falso. 
- cinco respostas diretas. 

 
12% 

 
15% 

 
5% 

Desportos coletivos:  
 
- Futebol/Futsal;  
 
- Basquetebol;  
 
- Voleibol 

- Identificar os espaços de 
cada jogo e suas marcações;  
- Conhecer as diferentes 
regras de cada jogo coletivo 
e qual o objetivo de cada um;  
- Identificar e conhecer as 
técnicas fundamentais e os 
princípios técnicos - táticos 
básicos de cada jogo. 

- Quatro questões de 
preenchimento das legendas 
(figuras);  
 
- Dezanove questões de 
verdadeiro/ falso e escolha 
múltipla 

 
24%  

 
 
 

19% 

Total   100% 

 
A prova prática é composta pelos conteúdos dos 2 grupos dos temas/matérias acima 
referenciados, distribuídos da seguinte maneira: 
- Grupo I – Modalidades Coletivas – O aluno executará duas modalidades coletivas (a optar entre 

Basquetebol, Futebol e Voleibol). O aluno só realizará a situação de jogo se existir, em exame, um 

número de alunos que o permita; se tal não for possível, o aluno realizará um circuito de carácter 

técnico com o auxílio de um professor de Educação Física. 

- Grupo II – Modalidades Individuais- O aluno executará duas modalidades individuais: Atletismo e 

Ginástica. No Atletismo o aluno executará: Corrida de Barreiras, Lançamento do Peso e Salto em 

Altura; na Ginástica: Ginástica de Solo, Saltos no Boque, no Minitrampolim e no Plinto. 
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2. Prova Prática 
 

Conteúdos Objetivos/Metas Estrutura/Condições de 
realização 

Cotação 
(%) 

Desportos Individuais 

Ginástica no solo: 
- Rolamento à frente e à 
retaguarda engrupado 
- Posição de equilíbrio - 
Avião 
- Posição de flexibilidade – 
Ponte  
- Elementos de ligação 
- Apoio facial invertido com 
saída em rolamento à frente. 
 
Ginástica de Aparelhos: 
- Saltos no Mini Trampolim: 
Extensão; Engrupado; ½ 
Pirueta e Carpa de pernas 
afastadas; 
- Salto de eixo e salto entre 
mãos no boque e rolamento 
à frente no plinto longitudinal. 

 
 
- Compor e realizar na 
Ginástica, 
destrezas 
elementares de solo, 
aparelhos (Boque e 
Minitrampolim), em 
esquemas individuais, 
aplicando  
os critérios de 
correção técnica e 
apreciando os 
esquemas de acordo 
com esses critérios. 
 

 
 
 
 
Em circuito: 
 
- Apresentação de uma 
sequência com ligação entre 
os elementos; 
 
Nos aparelhos: 
 
- Realização dos saltos, de 
acordo com o aparelho. 
 

15% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10% 

Atletismo: 
- Salto em Altura; 
 
- Lançamento do peso; 
 
- Corrida de barreiras.  
 

- Realizar no 
Atletismo, corridas 
lançamentos e saltos 
seguindo padrões 
simplificados e 
cumprindo 
corretamente as 
exigências 
elementares, técnicas 
e regulamentares. 

- Execução dos gestos 
técnicos em situação de 
exercício critério. 

 
8% 

 
8% 

 
9% 

Desportos Coletivos 

Basquetebol: 
- Tipos de Passe/ Receção; 
- Tipos de Lançamento; 
- Tipos de Drible. 
 
Voleibol: 
- Passe; 
- Manchete; 
- Serviço. 
 
Futebol/ Futsal: 
- Passe/receção 
- Condução de bola; 
- Drible/Finta; 
- Remate. 

 
 
 
 
- Realizar as 
habilidades motoras 
adquiridas em novas 
aprendizagens dos 
Jogos Desportivos 
Coletivos. 
 
 
 
 

- Execução dos gestos 
técnicos em situação 
de exercício critério. 
 
 
- Execução dos gestos 
técnicos em situação de 
exercício critério. 
 
 
 
- Execução dos gestos 
técnicos em situação de 
exercício critério. 

 
 

25% 
 
 
 
 

25% 

Total   100% 
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IV. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

 
De acordo com o estabelecido nos programas e seus princípios didáticos e metodológicos, 
considera-se que os critérios de classificação devem estar em harmonia com o que os programas 
definem.  
As decisões tomadas em situação de dúvida, na classificação, deverão beneficiar o examinando. 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE CLASSIFICAÇÃO:  
- Conhecimentos teóricos nas situações práticas. 
- Execução técnica dos exercícios.  
- Aplicação criteriosa do regulamento das modalidades. 
- Utilizar a terminologia específica da disciplina. 
- Identificar conteúdos com exatidão/precisão.  
- Realizar as tarefas selecionadas, procedendo com organização, segurança e aplicando os 
procedimentos técnico-táticos. 
- No caso de ser possível existir situação de jogo nos desportos coletivos, cooperar com os 

companheiros para o alcance do objetivo dos Jogos Desportivos Coletivos, desempenhando com 

oportunidade e correção as ações solicitadas pelas situações de jogo, aplicando a ética do jogo e 

as suas regras.  

 

V. MATERIAL 

 

Na Prova Escrita o aluno deverá apresentar-se munido de uma lapiseira, caneta ou esferográfica 

de cor azul ou preta de tinta indelével. 

O material indispensável a apresentar pelo aluno, na Prova Prática, será: 

- Equipamento desportivo composto por: “T´shirt “; calções e/ou fato de treino, meias, sapatilhas e 

material de higiene pessoal (toalha, champô e sabonete/gel de banho. 

A escola fornecerá o restante material necessário à realização da Prova Prática. 

 

VI. DURAÇÃO 

 

A prova terá a seguinte duração: 

- Parte Escrita: 45 minutos. 

- Prova Prática: 45 minutos. 


