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 INFORMAÇÃO-PROVA 

EDUCAÇÃO FÍSICA                                                                                 2020 

 

Prova 28 | 1ª Fase 

2º Ciclo do Ensino Básico (Despacho Normativo n.º 3-A/2020, de 5 de maio) 

O presente documento divulga as características da prova de equivalência à frequência na disciplina 

de Educação Física, a realizar em 2020, relativa ao 6º ano de escolaridade.  

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação e do 

Programa da disciplina.  

Dá a conhecer os seguintes aspetos inerentes à prova:  

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Critérios gerais de classificação 

• Material 

• Duração 

                 

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

 

A prova a que esta informação se refere incide nos conhecimentos e nas competências enunciadas 

no Programa de Educação Física do 2º ciclo. 

A prova permite avaliar as competências, os conteúdos e os conceitos/noções básicas a estes 

associados, no âmbito do programa da disciplina.   

A prova é composta por uma componente prática que permite avaliar os conhecimentos dos 

conteúdos da disciplina e avaliar a capacidade de executar os exercícios propostos ao nível das várias 

unidades temáticas inscritas no programa nacional. 

 

 

 

 

 

 

 



Prova 28    2/4 

 

CARACTERIZAÇÃO DA PROVA 

Componente Prática 

Esta prova é cotada para 100 pontos. Apresentando três grupos de itens. 

 

 

CARACTERISTICAS DO GRUPO 1 - A- ATIVIDADES FÍSICAS COLETIVAS 

CONTEÚDOS OBJETO DE AVALIAÇÃO 
CRITÉRIOS GERAIS DE 

CLASSIFICAÇÃO 

ESTRUTURA / COTAÇÃO 

(100 PONTOS) 

Andebol 

Voleibol 

Basquetebol 

Futsal 

O aluno realiza, em exercícios 

critério, os gestos técnicos 

fundamentais de duas 

modalidades escolhidas por si. 

O aluno deverá atingir nas duas 

modalidades escolhidas a 

pontuação parcial por gesto 

técnico: 

5 gestos técnicos x 4 pontos 

ou 

4 gestos técnicos x 5 pontos no caso 

do voleibol 

1 Modalidade: 

5 X 4 Pontos 

ou 

4x5 Pontos 

(Voleibol) 

 

2 Modalidades: 

2 X 20 Pontos 

TOTAL - ATIVIDADES FÍSICAS COLETIVAS   40 PONTOS 

CARACTERISTICAS DO GRUPO 2 - A- ATIVIDADES FÍSICAS INDIVIDUAIS 

CONTEÚDOS OBJETO DE AVALIAÇÃO 
CRITÉRIOS GERAIS DE 

CLASSIFICAÇÃO 

ESTRUTURA / COTAÇÃO 

(100 PONTOS) 

 

Atletismo 

 

O aluno realiza, de acordo com 

as exigências técnicas e 

regulamentares: 

Salto em altura com: 

♂ referência altura do umbigo: 

de – 10 a + 10 cm; 

♀  referência altura do umbigo: 

de – 10 a + 10 cm; 

O aluno deverá atingir na 

especialidade do Atletismo: 

-técnica correta 10 pontos 

-referencia de altura 10 pontos 

 

 

20 Pontos 

 

 

Ginástica 

 

O aluno realiza, de acordo com 

as exigências técnicas  a 

sequência gímnica: 

Posição de equilíbrio (avião); 

cambalhota à frente 

engrupada; ½ pirueta; 

cambalhota à retaguarda 

engrupada; posição de 

flexibilidade (ponte). 

O aluno deverá atingir na execução 

da sequência gímnica os cinco 

elementos solicitados com rigor 

técnico: 

5 Elementos x 4 pontos 

 

20 Pontos 

 

TOTAL - ATIVIDADES FÍSICAS INDIVIDUAIS   40 PONTOS 
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CARACTERISTICAS DO GRUPO 3 – B - APTIDÃO FÍSICA/CONDIÇÃO FÍSICA 

CONTEÚDOS OBJETO DE AVALIAÇÃO 
CRITÉRIOS GERAIS DE 

CLASSIFICAÇÃO 

ESTRUTURA / COTAÇÃO 

(100 PONTOS) 

Aptidão Física 

 

 

 

O aluno realiza o teste 

de capacidade de 

resistência aeróbia:  

 

Teste de Vaivém  

 

O aluno deverá atingir o requisito 

mínimo para estar enquadrado na 

Zona Saudável.  

Encontra-se na zona saudável de 

aptidão física de acordo com os 

valores de referência em função da 

idade e do sexo. 

Zona Saudável= 20 pontos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Pontos 

 

 

A classificação final da prova está de acordo com a escala e a seguinte tabela: 

Pontos Nível 

0 a 19 1 

20 a 49 2 

50 a 69 3 

70 a 89 4 

90 a 100 5 
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CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

 

Componente Prática 

 

Na avaliação da prova prática atender-se-á aos seguintes critérios: 

A Avaliação da execução técnica será realizada pela forma como se desenvolve a tarefa e pelo grau 

de consecução do objetivo dessa mesma tarefa.  

Em cada exercício critério, será cotada a pontuação parcial (por gesto técnico), correspondente ao 

cumprimento das componentes críticas específicas da modalidade.  

Na avaliação que não envolva a cotação da componente técnica, é aplicada a tabela de referência na 

interpretação dos resultados.  

 

MATERIAL 

 

Para a realização da componente prática, o aluno deve apresentar-se equipado, como se de uma aula 

de Educação Física se tratasse.  

Não é permitido o uso de relógios, fios, anéis, brincos, pulseiras, piercings ou quaisquer outros 

objetos que possam pôr em perigo a integridade física do aluno dos colegas e do professor. 

  

DURAÇÃO DA PROVA 

 

A componente prática tem a duração máxima de 45 minutos. 

 

maio de 2020 


