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Informação – Prova de Equivalência à Frequência 
 
Disciplina: Educação Física  

 
2021 

 Código da Prova: 26                                               Tipo de Prova: Prática 

9 º Ano de Escolaridade (Despacho Normativo n.º 10-A/2021)

 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 3.º ciclo 

do ensino básico da disciplina de Educação Física, a realizar em 2021, nomeadamente:  

• Objeto de avaliação  

• Caracterização da prova  

• Material  

• Duração 

 

 

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova prática tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as 

Aprendizagens Essenciais de Educação Física no 3º ciclo do ensino básico e permite avaliar a 

aprendizagem passível de avaliação numa prova prática de duração limitada, incidindo sobre os temas 

seguintes: Basquetebol, Ginástica, Voleibol e Badminton.  

 

CARACTERIZAÇÃO DA PROVA DA PROVA PRÁTICA  

 

MATÉRIAS OBJETIVOS ESTRUTURA COTAÇÕES 

BASQUETEBOL 
Executar com correção os 
gestos técnicos definidos 

 O aluno executa o drible de 
progressão, o lançamento na passada 
e o lançamento em suspensão. 

20 

 

 

GINÁSTICA 

 

 

Executar com correção a 
sequência gímnica no solo. 
Realizar com correção os 
saltos no boque e no 
minitrampolim. 

 O aluno executa uma sequência 
gímnica de 6 elementos no solo.  
 O aluno executa 2 saltos de eixo no 
boque; 
 O aluno executa 2 saltos diferentes 
no minitrampolim. 

40 

VOLEIBOL 

Executar com correção os 

gestos técnicos definidos. 

  O aluno executa o passe alto de 

frente por cima, manchete e   o 

serviço por baixo. 

20 

BADMINTON 
 Executar com correção os 

gestos técnicos definidos 

  O aluno executa o serviço, o lob, o 

clear o drive e o remate. 
20 

TOTAL 100 
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Critérios Gerais de Classificação 

 

Nível 1 

O aluno não manifesta nenhum comportamento desejável e revela imensas 

dificuldades e incorreções ao nível da execução dos gestos técnicos/ da técnica/ 

dos elementos gímnicos. 

0% a 19% 

Nível 2 

O aluno raramente manifesta os comportamentos desejáveis e revela muitas 

dificuldades na execução dos gestos técnicos/ da técnica/ dos elementos 

gímnicos. 

20% a 49% 

Nível 3 
O aluno manifesta alguns dos comportamentos desejáveis e realiza com alguma 

correção os gestos técnicos/ a técnica/ os elementos gímnicos. 
50% a 69% 

Nível 4 
O aluno manifesta, em grande parte, os comportamentos desejáveis e realiza com 

correção os gestos técnicos/ a técnica/ os elementos gímnicos. 
70% a 84% 

Nível 5 
O aluno manifesta os comportamentos desejáveis e realiza com total correção os 

gestos técnicos/ a técnica/ os elementos gímnicos. 
85% a 100% 

 

 

MATERIAL 

O aluno deve utilizar calçado e vestuário desportivo próprio para a prática da atividade física 

(sapatilhas e meias desportivas, calções ou calças de fato de treino e t-shirt).  

 

 

DURAÇÃO  

 A prova prática tem a duração de 45 minutos.  

Nota: Antes da realização da prova é dado um tempo extra ao aluno para que este realize o aquecimento.  

 

 

 

 

 

 

 

        

                                                                                             

 


