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                                                         INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 
 

 EDUCAÇÃO FÍSICA – 3º CICLO 2019/2020 
OBJETO DE AVALIAÇÃO 
 
A prova de Educação Física de equivalência à frequência do 3º ciclo tem por referência o Programa de Educação Física em vigor para 
este ciclo do ensino básico. 
A prova permite avaliar os objetivos gerais, do domínio das capacidades motoras e do domínio das competências específicas, 
associados aos conteúdos, no âmbito do programa da disciplina. As competências foram selecionadas no sentido de serem passíveis 
de avaliação em prova teórica de duração limitada. 
As unidades temáticas do programa do 3º ciclo são identificadas nos CONTEÚDOS. 
 
OBJETIVOS GERAIS 
 

1. DOMÍNIO DAS COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS 

• Saber os benefícios do exercício físico. 

• Compreender as leis biológicas da atividade física. 

• Diferenciar a corrida de curta, média e longa duração. 

• Diferenciar as capacidades motoras. 

• Saber identificar os jogos, origem e evolução. 

• Saber as regras dos jogos. 

• Saber os objetivos das atividades atléticas. 

• Compreender o regulamento das provas. 

• Saber os fundamentos técnico-táticos do jogo: ataque e defesa. 
CONTEÚDOS 
 → UNIDADES DIDÁTICAS DO PROGRAMA 
 
 A – Andebol  B – Basquetebol   C – Futebol   D – Voleibol 
 
CARACTERÍSTICA E ESTRUTURA 
 
Caraterística da prova: Teórica e constituída por parte única de Desportos Coletivos 
 
Estrutura da Prova: Desportos Coletivos com a cotação: Andebol, 25%; Basquetebol, 25%: Futebol, 25 %: Voleibol, 25 %. 
Inclui itens de resposta curta, de resposta restrita e resposta de identificação. 
 
 

 



 
CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

A prova vale 100 pontos e a classificação a atribuir a cada item das Unidades Didáticas resulta da aplicação dos critérios gerais e dos 
critérios específicos de classificação apresentadas para cada item e é expressa por um percentual que reflete a competência de conhecimento. 
 
MATERIAL 

O examinando apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 
As respostas são registadas sem rasuras em folha própria fornecida pelo estabelecimento de ensino. 
Não é permitido o uso de corretor. 

 
DURAÇÃO: 45 minutos. 

 

 
 

 

 

 

UNIDADE 
DIDÁTICA 

CONTEÚDOS COMPETÊNCIAS DE CONHECIMENTO CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 
 
ANDEBOL 
 

 - Origem e evolução do jogo. 
- Identificação do jogo 
- Regras do jogo. 
- Fundamentos técnico-táticos do jogo: 
ataque e defesa. 

- Conhecer e valorizar a prática do jogo como 
fator de desenvolvimento pessoal e de melhor 
qualidade de vida. 
- Conhecer e compreender o jogo e as suas 
regras 

 
 

25% 

 
 
BASQUETEBOL 
 
 

 - Origem e evolução do jogo. 
- Identificação do jogo- 
- Regras do jogo. 
- Fundamentos técnico-táticos do jogo: 
ataque e defesa. 

- Conhecer e valorizar a prática do jogo como 
fator de desenvolvimento pessoal e de melhor 
qualidade de vida. 

 - Conhecer e compreender o jogo e as suas 
regras. 

 
 

25% 
 

 
 

FUTEBOL 

- Origem e evolução do jogo. 
- Identificação do jogo- 
- Regras do jogo. 
- Fundamentos técnico-táticos do jogo: 
ataque e defesa 

- Conhecer e valorizar a prática do jogo como 
fator de desenvolvimento pessoal e de melhor 
qualidade de vida. 
  - Conhecer e compreender o jogo e as suas  
regras. 

 
 

25% 
 

 
 
 

VOLEIBOL 

 - Origem e evolução do jogo. 
- Identificação do jogo- 
- Regras do jogo. 
- Fundamentos técnico-táticos do jogo: 
ataque e defesa. 

- Conhecer e valorizar a prática do jogo como 
fator de desenvolvimento pessoal e de melhor 
qualidade de vida. 
- Conhecer e compreender o jogo e as suas 
regras. 

 
 

25%. 



                                                        

OBJETIVOS GERAIS 
 

2. DOMÍNIO DAS COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS 

• Diferenciar as capacidades motoras. 

• Diferenciar a resistência aeróbica e anaeróbica 

• Realizar a corrida de média duração. 

• Avaliar as capacidades motoras. 

• Realizar diferentes tipos de exercício físico. 

• Identificar o desporto 

• Saber os objetivos das atividades atléticas. 

• Compreender o regulamento das provas. 

• Saber os fundamentos técnicos nas corridas, nos saltos e lançamentos. 

• Saber as diversas provas da ginástica artística. 

• Realizar destrezas gímnicas. 

• Avaliar as sequências e os encadeamentos e exercícios. 
 
CONTEÚDOS 
 
 → UNIDADES DIDÁTICAS DO PROGRAMA   
 

                 A ) Atletismo   
                  
                 B ) Ginástica Desportiva 

 
 
 
CARACTERÍSTICA E ESTRUTURA 
 
Caraterística da prova - Prova Prática constituída por parte única de Desportos Individuais: 
 
Estrutura da Prova - provas de: Aptidão física; Ginástica de solo; Ginástica de aparelhos; Atletismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 
 
A classificação a atribuir a cada item das Unidades Didáticas resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos da 
avaliação das performances realizadas pelo aluno, designadas por competências de ação e por competências de conhecimento. 
 
Com base nos critérios já mencionados a classificação expressa-se nos seguintes níveis: 

• Não executa; 

• Executa mal; 

• Executa com dificuldade; 

• Executa com facilidade; 

• Executa bem. 
 
 
MATERIAL 
 
O material a utilizar está definido nas NORMAS DE FUNCIONAMENTO DA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DAS 
INSTALAÇÕES GIMNODESPORTIVAS e implica necessariamente o seguinte material: 
 

• Camisola, calção ou fato de treino e meias; 

• Calçado desportivo limpo; 

• Toalha, sabonete/gel de banho e chinelos. 
 
 
DURAÇÃO – A prova tem a duração de 45 minutos. 
 
O candidato deverá comparecer 20 minutos antes da prova para equipar-se e realizar o aquecimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Critérios de execução: 
 
- Definidos pelos Programas da disciplina de Educação Física. 
 

 

UNIDADE 
DIDÁTICA 

COMPETÊNCIAS DE 
AÇÃO 

COMPETÊNCIAS DE 
CONHECIMENTO 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

TEMPO DE 
EXECUÇÃO 

 
 
 

 
 
     Ginástica de Solo 
 
 
 

• Em sequência 
- Roda 
- Rodada 
- Rolamento à retaguarda 

com passagem por A F I 
- Posição de equilíbrio 

(avião) 
- Posição de flexibilidade 

(ponte) 
- Elementos de ligação 

(saltos, voltas e afundos) 
- Salto de mãos  

• Solo 
 

• Regulamento 
 
- Caracterização do 
aparelho solo 
 

- Técnica de execução 
dos elementos técnicos 

 
- Não executa 
 
- Executa mal 
 
- Executa com dificuldade 
 
- Executa com facilidade 
 
- Executa bem 

 
 
 
 
 
 
 
 

15 Minutos 

 
 
 

Ginástica de 
Aparelhos 

• Plinto 
- Salto-entre-mãos-
longitudinal 
- Roda-
transversal/longitudinal 

Aparelhos 

• Regulamento 
- Caraterização do 
   aparelho (plinto) 
- Técnica de execução 
dos elementos 
técnicos 

 
- Não executa 
- Executa mal 
- Executa com dificuldade 
- Executa com facilidade 
- Executa bem 

 
 
 
 

7 Minutos 

 
 

 
Atletismo 

 
 

• Corridas 
- Velocidade 40 mts com 

partida baixa 
* Salto em comprimento 

com técnica de “voo na 
passada”, com corrida de 
balanço ajustada. 

• Regulamentos 
- Específicos de cada 

disciplina (corridas e 
saltos) 

• Técnicas de execução 
das disciplinas 

Tempos: 
Rapazes - 6”30 – 6”70;           
Raparigas – 6”50 – 7”00;  

• Distâncias 
Rapazes min. – 3,59mts 
Raparigas – min.-3,35mts 

 
 
 
 

13 Minutos 



 

 
 
 
 
 
       Aptidão Física 

• Aptidão aeróbica 
- Corrida de resistência 

 

• Aptidão muscular - 
força e resistência 

 
- Abdominais 
- Extensões de braços 

 
 
 

Técnica de execução 

Distância: 
1000 Metros 

• Tempo: 
Rapazes 5’14” 
Raparigas – 6’ 
• Cadência de 
execução 

Rapazes min. 25/60” 
Raparigas-min. 20/60”  

 
 
 
 
 
 

20 Minutos 


