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INFORMAÇÃO-PROVA de EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA                                                                                                          maio de 2020 

Prova 26 | 2020 

9.º Ano de Escolaridade – 3.º Ciclo do Ensino Básico (Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho) 

 
 
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 no ano letivo de 2019/2020. 

 
 
Natureza da prova: Escrita e Prática 

 
 

Objeto de avaliação 
 

Competências (Domínios conceptual, procedimental) 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Conteúdos e capacidades a avaliar 
 

Quadro 1 – Valorização dos conteúdos 
 
 

Tema/Unidade Conteúdos 

Valorização 

Escrita 
(pontos) 

Prática 
(pontos) 

 
Basquetebol 

Componentes ofensivas e defensivas, técnicas e táticas do jogo: 
1. Passe (peito; ombro; picado) 
2. Drible (proteção e progressão) 
3. Lançamento (em apoio; na passada; saltado) 
4. Posição base e de tripla ameaça 
5. Passe e corte 
6. Enquadramento defensivo 
7. Defesa HxH 

8. Conhece e aplica o regulamento da modalidade 

84 
pontos 

50 
pontos 

Estrutura: 3x3 em meio campo, em situação de jogo reduzido. 

 
Andebol 

Componentes ofensivas e defensivas, técnicas e táticas do jogo: 
1. Passe (ombro; picado; pulso) 
2. Remate (em apoio; na passada; em suspensão; de ponta com 

   

 

A prova da disciplina de Educação Física (9.º ano), a que esta informação se refere, incide sobre a 
aprendizagem definida para a totalidade dos anos que constituem o plano curricular da disciplina. 
 Conhecer e aplicar o regulamento específico e as ações técnicas e táticas dos vários Desportos 
Coletivos e Desportos Individuais. 
 Cooperar com os companheiros para o alcance do objetivo dos Jogos Desportivos Coletivos, realizando 
com oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares em todas as funções, conforme a 
oposição em cada fase do jogo, aplicando as regras. 
 Realizar e analisar no Desporto Individual – Atletismo (corridas, lançamentos e saltos), cumprindo 
corretamente as exigências elementares tanto técnicas como regulamentares. 
 Realizar e analisar no Desporto Individual – Ginástica (solo e aparelhos), o regulamento técnico da 
modalidade e aplicar com oportunidade e correção todas as ações técnicas elementares dos diferentes 
elementos.  
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invasão aérea da área de baliza) 
3. Posição base defensiva 
4. Defesa à zona em sistema de ferradura (6:0) 
5. Conhece e aplica o regulamento da modalidade 

Estrutura: 4+GR x 4+GR. Situação de jogo reduzido. 

 
Voleibol 

Componentes ofensivas e defensivas, técnicas e táticas do jogo: 
1. Passe por cima de frente e costas 
2. Manchete 
3. Remate 
4. Bloco 
5. Serviço por baixo e por cima em apoio 
6. Conhece e aplica o regulamento da modalidade 

Estrutura: 2x2 em situação de jogo e campo reduzidos. 

 
Futebol 

Componentes ofensivas e defensivas técnicas e táticas do jogo: 
1. Passe/receção 
2. Condução de bola 
3. Drible de progressão 
4. Marcação 
5. Desmarcação 
6. Remate 
7. Conhece e aplica o regulamento da modalidade 

Estrutura: 4+GR x 4+GR em situação de jogo.   

 
Atletismo 

Corridas: 
1. Corrida de resistência (1000 metros) 
2. Corrida de velocidade (40 metros) 
3. Corrida de barreiras (40 metros) 

Lançamentos: 
1. Lançamento do peso (F-3Kg; M-4Kg) 
2. Lançamento do dardo 

Saltos: 
1. Salto em comprimento; 
2. Salto em altura 
3. Triplo salto 

16 
pontos 

50 
pontos 

Estrutura: Os alunos optam por uma corrida, um salto e um 
lançamento. 

 
Ginástica 

Solo: 
1. Rolamento à frente 
2. Rolamento à retaguarda 
3. Apoio facial invertido de 3 apoios (cabeça) 
4. Apoio facial invertido de 2 apoios (braços) 
5. Roda 
6. Rodada 
7. Posições de equilíbrio (avião ou bandeira) 
8. Posições de flexibilidade (ponte ou espargatas) 

Aparelhos: 
Plinto (transversal): 

1. Salto de eixo 
2. Salto entre mãos 
3. Roda 

Plinto (longitudinal): 
4. Salto entre mãos 

Minitrampolim: 
1. Salto em extensão 
2. Salto engrupado 
3. Pirueta vertical 
4. Carpa de Membros Inferiores afastados (carpa aberta) 
5. Carpa de Membros Inferiores unidos (carpa fechada) 
6. ¾ de mortal à frente engrupado 
7. ¾ de mortal à frente encarpado 
8. ¼ de mortal à retaguarda 

Trave baixa: 
1. Entrada a um pé 
2. Marcha na trave 
3. Meia volta 
4. Avião 
5. Salto a pés juntos com flexão dos Membros Inferiores 
6. Saída com salto em extensão e meia pirueta 
7. Saída em rodada 

 Estrutura: Os alunos realizam um esquema gímnico com cinco 
elementos e um aparelho à escolha. 

  

Total 100 
pontos 

100 
pontos 
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Caracterização da prova 
 
- Organização da prova: escrita (E) (30%) e prática (P) (70%) 
- Componentes da disciplina: conteúdos de 7.º, 8.º e 9.º ano da disciplina de Educação Física 
- Documentos de suporte: fichas de registo 

Observação: A estrutura da prova prática, nos Desportos Coletivos, será condicionada pelo número de 
examinandos a avaliar. 
 
 

Quadro 2 - Tipologia, número de itens e cotação 
 

 (prova escrita – 30%) 

Tipologia de itens Número de itens 
Cotação por item  

(em pontos) 

Itens de seleção 

Escolha múltipla (DC) 20 3 

Verdadeiro/Falso (DI) 4 2 

Associação/correspondência (DC) 6 2 

Itens de 
construção 

Preenchimento de espaços (DC) 4 2 

Resposta curta (DC) 2 6 

 
 (prova prática – 70%) 

Tipologia de itens Número de itens 
Cotação por item  

(em pontos) 

Jogos Desportivos 
Coletivos 

Basquetebol 10 5 

Andebol 10 5 

Voleibol 10 5 

Futebol 10 5 

Desportos individuais 
Atletismo 5 10 

Ginástica 10 5 

Observação: O examinando deverá selecionar, de entre as modalidades propostas, um Desporto 
Coletivo e um Desporto Individual. 

 
 

Critérios gerais de classificação 
 
(prova escrita) 

Prova Escrita Critérios 

Itens de seleção 

Escolha múltipla  
Escolhas todas certas = total da cotação; 

1 escolha errada = 0 

Verdadeiro/Falso 
Todas as afirmações certas = total da cotação; 

1 afirmação errada = 0 

Associação/correspondência 
Todas as associações/correspondências certas = 

total da cotação; 
1 associação/correspondência errada = 0 

Itens de 
construção 

Preenchimento de espaços Espaços certos: espaços a preencher x cotação 

Resposta curta Respostas certas: respostas a preencher x cotação 
 

(prova prática) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
(A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos 
de classificação apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro) 
 
 
 
 

 

Lista de verificação (checklist) a definir com cinco níveis: 
Nível 5 – Aplica sempre os critérios de correção técnica e regulamentar (executa muito bem);  
Nível 4 – Aplica quase sempre os critérios de correção técnica e regulamentar (executa bem); 
Nível 3 – Aplica algumas vezes os critérios de correção técnica e regulamentar (executa 
razoavelmente);  
Nível 2 – Raramente aplica os critérios de correção técnica e regulamentar (executa com dificuldade); 
Nível 1 – Nunca aplica os critérios de correção técnica e regulamentar (não executa).  
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Material 

 
Na prova escrita: 

- o examinando apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul 
ou preta; 
- as respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo oficial). 
- não é permitido o uso de corretor. 
 
Na prova prática: 

- o examinando deverá apresentar-se devidamente equipado para a prática de atividade física; 
- material indispensável: sapatilhas, calção e camisola ou fato de treino. 

 
Observação: Não se apresentando devidamente equipado, o examinando não poderá realizar a prova 
prática. 
 
 
Duração 

 
A prova tem a duração de 45 minutos (escrita) + 45 minutos (prática). 

 
Observação: O examinando deve apresentar-se 20 minutos antes do início da prova prática, devidamente 
equipado, a fim de realizar o aquecimento para a mesma. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Departamento IV - Expressões 

Grupo Disciplinar de Educação Física 


