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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VERGÍLIO FERREIRA 

 
 

INFORMAÇÃO — PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA   

Educação Física 1ª e 2ª Fases 

Prova Código 26 | 2014 Tipo de prova: Escrita e Prática 

3º Ciclo do Ensino Básico  

 

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

Ensino Básico da disciplina de Educação Física, a realizar em 2014, nomeadamente: 

 

1. Objeto de avaliação; 

2. Caracterização da prova; 

3. Critérios gerais de classificação; 

4. Material; 

5. Duração. 

 

 

1. OBJETO DE AVALIAÇÃO 

 
A prova tem por referência o Programa de Educação Física.  

A prova desta disciplina permite avaliar a aprendizagem e os conteúdos, enquadrados em domínios 

do Programa da disciplina, passíveis de avaliação em prova escrita de duração limitada. A prova 

avalia a aprendizagem nos domínios dos processos de desenvolvimento e manutenção da condição 

física e dos conhecimentos relativos à interpretação e participação nas estruturas e fenómenos 

sociais extraescolares, no seio dos quais se realizam as atividades físicas. 

 
 
 Prova Escrita  

 

 

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

 

 

DOMINIO - APRENDIZAGEM DOS PROCESSOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA CONDIÇÃO 

FÍSICA 

 Relação entre Aptidão Física e Saúde e os fatores associados a um estilo de vida saudável, 

nomeadamente o desenvolvimento das capacidades motoras, a composição corporal, a alimentação, o 

repouso, a higiene, afetividade e a qualidade do meio ambiente.  

 Os princípios fundamentais do treino das capacidades motoras, nomeadamente o princípio da 

continuidade, progressão, e reversibilidade, a relação destes com o princípio biológico da auto-

renovação da matéria viva, tendo em vista a Aptidão Física.  

 Relação entre a dosificação da intensidade e a duração do esforço, no desenvolvimento ou 

manutenção das capacidades motoras fundamentais na promoção da saúde. 

 Fatores de saúde e risco associados à prática das atividades físicas, tais como doenças, lesões, 

substâncias dopantes e condições materiais, de equipamentos e de orientação do treino. 
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DOMÍNIO - APRENDIZAGEM DOS CONHECIMENTOS RELATIVOS À INTERPRETAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NAS 

ESTRUTURAS E FENÓMENOS SOCIAIS EXTRAESCOLARES, NO SEIO DOS QUAIS SE REALIZAM AS ATIVIDADES 

FÍSICAS 

 A dimensão cultural da Atividade Física na atualidade e ao longo dos tempos: as características 

que lhe conferem essa dimensão; a diversidade e variedade das atividades físicas, e os contextos e 

objetivos com que se realizam; distinção entre Desporto e Educação Física; o valor formativo de ambos, 

na perspetiva da educação permanente. 

 Os fenómenos associados a limitações das possibilidades de prática das Atividades Físicas, da 

Aptidão Física e da Saúde dos indivíduos e das populações, tais como: o sedentarismo e a evolução 

tecnológica, a poluição, o urbanismo e a industrialização, relacionando-os com a evolução das 

sociedades. 

 

 

 Prova Prática  
 

 

 

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

 

 
ATIVIDADES FÍSICAS:  
 
Categoria A - Jogos Desportivos Coletivos – Voleibol e Basquetebol 
- Realizar com correção as principais ações técnicas.  
 
Categoria B -   
Ginástica de Solo - Avião, rolamento à frente para a posição sentada, ponte ou sapo, vela e subir para a 
posição de pé, roda, salto em extensão com ½ volta, rolamento à retaguarda, pino contra o espaldar.  
Ginástica de Aparelhos – Minitrampolim - Salto em extensão; salto engrupado e ½ pirueta. 
Plinto na posição longitudinal: Rolamento à frente. 
Plinto na posição transversal: Salto de eixo e salto entre mãos. 
 
Categoria C - Atletismo – Corrida de Barreiras - Realizar com fluidez a corrida transpondo três barreiras 
com correção técnica. 
 
Categoria E – Danças Sociais – Merengue: Passos fundamentais (básicos). Respeitar o ritmo, tempo 
musical e interpretação. 
 

 
APTIDÃO FÍSICA - Realizar o teste do Vaivém do programa Fitnessgram 

 
 

2. CARACTERIZAÇÃO DA PROVA 

 

Prova Escrita 

 

No Grupo I - 70%. - DOMINIO - APRENDIZAGEM DOS PROCESSOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO 

DA CONDIÇÃO FÍSICA - avalia-se a aprendizagem no domínio dos conhecimentos do 3º ciclo através de 

respostas diretas e de desenvolvimento.  

 
No Grupo II - 30% - DOMÍNIO - APRENDIZAGEM DOS CONHECIMENTOS RELATIVOS À INTERPRETAÇÃO E 

PARTICIPAÇÃO NAS ESTRUTURAS E FENÓMENOS SOCIAIS EXTRAESCOLARES, NO SEIO DOS QUAIS SE REALIZAM 

AS ATIVIDADES FÍSICAS - avalia-se a aprendizagem no domínio dos conhecimentos do 3º ciclo através de 

respostas diretas e de desenvolvimento.  
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Prova Prática 

 

Categoria A - 40% - Avaliar em situação de exercício critério as seguintes modalidades: Basquetebol (20%) 
e Voleibol (20%). 

Categoria B  

- Ginástica de Solo - 10% 
Realizar com correção e fluidez uma sequência com os elementos gímnicos. 

- Ginástica de Aparelhos -10% 
Realizar com correção 3 Saltos num dos aparelhos propostos - Minitrampolim ou Plinto.  
Feminino (3 caixas + cabeça do plinto); Masculino: (4 caixas + cabeça do plinto) 
Nota: o salto de eixo poderá ser realizado com o plinto na posição longitudinal. 

Categoria C - 15% 
Distância de corrida à primeira barreira 8 a 10 m. Distância entre as barreiras adequada à largura da 
passada. 

Categoria E - 15% 
Realizar uma coreografia, à sua escolha, em Line Dance .  
Critérios de observação: coreografia, ritmo, tempo musical e interpretação. 

Aptidão Física - 10% - Executar o número de percursos necessários para que o resultado se enquadre na 
Zona Saudável. 
 
 
3.CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÂO 
 

Prova Escrita 

 
 Identificar a resposta como verdadeira ou falsa. Corrigir a afirmação falsa de forma a torná-la 

verdadeira; 

 Assinalar a resposta correta em cada uma das questões – escolha múltipla. 
 
Prova Prática 

 
 Os conteúdos a observar em cada uma das matérias são pontuados tendo em consideração as suas 

caraterísticas técnicas. 

 São consideradas as cotações parcelares de cada conteúdo observado, expresso em grelhas de 
observação. 

 Na aptidão física - respeitar a tabela do teste do Vaivém, da Bateria de Testes do Fitnessgram 

 
4. MATERIAL 

 

Prova Escrita - Caneta azul ou preta 

 
Prova Prática - Equipamento desportivo, ténis e sapatilhas de ginástica. 

 

 

5. DURAÇÂO 

 

Prova Escrita - 45 minutos 

 

Prova Prática - 45 minutos 

 


