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INFORMAÇÃO - PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA – 2019/2020 
 

        EDUCAÇÃO FÍSICA – 2º CICLO 
Objeto da avaliação 

            A prova tem por referência as orientações curriculares constantes do programa da disciplina de Educação Física para o 2º ciclo do 

ensino básico.  

A prova desta disciplina permite avaliar os conteúdos constantes das seguintes unidades didáticas: Atletismo, Ginástica de Solo, 

Ginástica de Aparelhos e Basquetebol. 

Características e estrutura.   

Natureza da prova - prática  

            A estrutura da prova é a seguinte:  

 

 

                             Objeto de avaliação             Conteúdos Critérios de execução Cotação 

          

          Atletismo  

. 

    - Salto em comprimento; 

    - Corrida de velocidade; 

    - Corrida de resistência 

Executar – Salto de 2.50 m (F), 2.70 m (M). 

                - Prova de 50 m com partida baixa  

                - Corrida de longa duração em regime de resistência aeróbia. 
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Ginástica de solo 
. 
 
 

 

     - Rolamento à frente; 
 
     - Apoio facial invertido 

Realizar: 

- O rolamento à frente engrupado, com saída a pé. 

- O apoio facial invertido (pino de braços), com ajuda do espaldar. 
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  Ginástica de aparelhos  
 

 

    - Salto de eixo no boque; 
    - Salto em extensão no   

      minitrampolim. 

                                                   

Realizar o salto no boque:    

     - Com equilíbrio, atitude gímnica, fluidez de movimentos e controlo na 
       execução técnica. 
     - Realizar o salto no minitrampolim - com atitude gímnica, elevação 
       do salto, equilíbrio, ritmo e  segurança na execução técnica.   
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      Basquetebol 
 

.  

 

       - Passe/receção; 
       - Drible de progressão; 
     - Lançamento na passada 

 
 

 
     -Executar exercício critério: passe, drible, lançamento. 
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Critérios de Classificação 
 

Atletismo: executar o salto em comprimento com a distância mínima pré definida 

                -Correr uma distância de 50m com partida baixa no menor tempo possível 

                - Correr 9 minutos, sem parar. 

Ginástica: realizar as atividades gímnicas com ritmo e segurança na execução técnica 

Basquetebol:  

Não execução dos exercícios critério. 

Execução com dificuldade dos exercícios critério;  

Execução com alguma dificuldade dos exercícios critério; 

Execução com facilidade dos exercícios critério; 

Execução com muita facilidade dos exercícios critério 

 

Cotação: 100 Pontos 
 
 

Material - O aluno deverá ter equipamento adequado à prática desportiva: Calção, camisola ou fato de treino, Meias ou peúgas, 

Calçado apropriado, Toalha de banho e chinelos. 

           Duração - 45 minutos. O aluno deverá apresentar-se 20 minutos mais cedo para se equipar e realizar o aquecimento. 

 
 
 
 

  

 

 
                                                                                                                                

 
 
 



 


