AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTA CRUZ DA TRAPA

INFORMAÇÃO — PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA
Educação Física

maio de 2016

Prova 28 | 2016
2.º Ciclo do Ensino Básico
Introdução
O presente documento visa divulgar a estrutura da prova de equivalência à frequência do 2.º
ciclo do ensino básico da disciplina de Educação Física, de acordo com a alínea a), ponto 1, do
artigo 22.º do Despacho Normativo n.º 1-G /2016, de 6 de abril, tendo por referência a
Informação-Prova elaborada pelo IAVE.
As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação e dos
documentos curriculares em vigor.

Objeto de avaliação
A prova a que esta informação se refere incide nos conhecimentos e capacidades enunciados
no Programa de Educação Física em vigor e nas metas de aprendizagem.

Características e estrutura
Prova Teórica:
Movimento é vida;
Capacidades Motoras;
Atletismo (Corrida de Velocidade, Salto em Comprimento e Salto em Altura);
Ginástica (Solo, Minitrampolim);
Jogos Desportivos Coletivos (Basquetebol, Futsal e Voleibol).

Prova Prática:
No início da prova prática, o aluno deve apresentar-se devidamente equipado e com a
mobilização geral previamente realizada.
1ª parte – Desportos coletivos - o aluno realiza os exercícios critério propostos (20
minutos).
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2ª parte – Desportos individuais - o aluno realiza os exercícios critério propostos (25
minutos).
Jogos desportivos coletivos:
o Basquetebol;
o Voleibol;
o Futsal.
Desportos individuais:
o Ginástica artística - solo e aparelhos (minitrampolim);
o Atletismo (corrida de velocidade – 40m e salto em comprimento).
Critérios gerais de classificação
O peso atribuído, na nota final, para a prova prática é de 70% e para a prova teórica 30%.

Quadro 1 – valorização dos Domínios/Modalidades (Prova Teórica)

Grupos
I
II
III
IV
V

Modalidade
Movimento é vida
Capacidades Motoras
Atletismo
Ginástica de Solo
Desportos Coletivos

Cotação (em pontos)
20
20
20
20
20

Quadro 1 – valorização dos Domínios/Modalidades (Prova Prática)

Grupos
I
II
III
IV
V

Modalidade
Basquetebol
Futebol
Ginástica de Solo
Ginástica de Aparelhos
Atletismo

Cotação (em pontos)
20
20
20
20
20

Prova teórica- A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais
e dos critérios específicos de classificação apresentados para cada item.
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com
zero pontos.
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Itens de seleção
Nos itens de seleção, a cotação do item só é atribuída às respostas integralmente corretas.
Podem ser atribuídas pontuações a respostas parcialmente corretas, de acordo com os
critérios específicos.

Prova prática - A classificação a atribuir a cada exercício resulta da aplicação dos critérios
gerais e dos critérios específicos de classificação apresentados para cada item e é expressa por
um número inteiro. A classificação dos exercícios nos quais se apresente, mas não realize o
exercício critério será atribuída uma classificação de zero pontos.

Classificação da prova
%

Nível

Nível de Desempenho

0 a 19

1

Nível de desempenho Fraco;

20 a 49

2

Nível de desempenho Não Satisfatório;

50 a 69

3

Nível de desempenho Satisfatório;

70a 89

4

Nível de desempenho Bom;

90 a 100

5

Nível de desempenho Muito Bom.

Material autorizado
Prova Teórica- esferográfica de tinta azul ou preta.
Prova Prática - O aluno apenas pode usar, como material para a realização da prova/ higiene
pessoal: sapatilhas, meias, calções/calças de fato de treino, t-shirt ou camisola de manga
comprida, elástico para o cabelo (caso necessário), toalha de banho, chinelos, produtos de
higiene.
Duração
O exame tem duração de noventa minutos (quarenta e cinco minutos – prova teórica e
quarenta e cinco minutos – prova prática).
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