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Prova de EDUCAÇÃO FÍSICA – Código 26 – 2021/22 

 
Ano Letivo de 2021/2022 

INFORMAÇÃO - PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

Educação Física               2022 

Código da prova - 26 

9.º Ano de Escolaridade  
Decreto-Lei 55/2018; Despacho Normativo 7A/2022 

 Modalidade da prova: Escrita e Prática 

 Duração: Prova Escrita: 45 minutos  

               Prova Prática: 45 minutos (tempo útil) 

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

 

Componente escrita: 

1. Objeto de Avaliação 

• Universo das Atividades Físicas e aptidão física:  

A Educação Física: caracterizar e reconhecer a importância da disciplina de Educação Física. 

• Fenómeno Desportivo: Identificar o universo das atividades físicas e a sua importância. 

Interpretar a dimensão sociocultural dos desportos e da atividade física na atualidade e ao 

longo dos tempos, identificando fenómenos associados a limitações e possibilidade de prática 

dos desportos e das atividades físicas, tais como: o sedentarismo e a evolução tecnológica, a 

poluição, o urbanismo e a industrialização, relacionando-os com a evolução das sociedades. 

• Condição Física: Conhecer, identificar e descrever as capacidades coordenativas e 

condicionais, bem como os processos de desenvolvimento e manutenção da condição física.   

 

2. Características e estrutura da Prova 

A prova é constituída por questões que requerem respostas dos seguintes tipos: Escolha múltipla; Aberta; Falso e 

verdadeiro; Diretas e única. 
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3. Critérios Gerais de Classificação/Avaliação 

 

A classificação de cada prova será efetuada de 0 a 100%. A classificação final corresponde à média aritmética 

simples, arredondada às unidades, das classificações das duas componentes (prova escrita e prova prática), sendo 

depois efetuada uma conversão para os parâmetros de avaliação utilizados no 3º ciclo do ensino básico - de 1 a 5. 

 

4. Material 

 

Material de escrita (caneta ou esferográfica) de cor azul ou preta. Não é permitido o uso de corretor. 

Referência Bibliográfica: Azevedo, Avelino; Rego, Lúcia; Batista, Paula – Em Movimento – 3º Ciclo; Asa 

Editores II, SA. 

 

Componente Prática 

 

1. Objeto de Avaliação 

• Jogos Desportivos Coletivos:  

Realizar com oportunidade e correção, em situação de exercício critério, as ações técnico-táticas elementares 

de dois Jogos Desportivos Coletivos. 

• Desportos Individuais:  

Atletismo: 

Realizar com oportunidade e correção a corrida de velocidade;  

Ginástica:  

Realizar com correção, em situação de exercício critério, uma sequência gímnica no solo e elementos gímnicos 

em aparelhos. 

• Capacidades Motoras Condicionais:  

Realizar com correção, encontrando-se na Zona Saudável, dois testes de aptidão física (Fitescola) constantes no 

Programa de Educação Física. 

2. Características e estrutura da Prova 

• Realização de um circuito com vários exercícios critério (Jogos Desportivos Coletivos). 

• Realização de uma corrida de 40 metros (Atletismo). 

• Realização de uma sequência gímnica com 6 elementos (Ginástica no Solo).  

• Realização de dois elementos (Ginástica Aparelhos). 

• Realização de dois testes de condição física (Fitescola). 

3. Critérios Gerais de Classificação/Avaliação 

 

A classificação de cada prova será efetuada de 0 a 100%. A classificação final corresponde à média aritmética 

simples, arredondada às unidades, das classificações das duas componentes (prova escrita e prova prática), sendo 

depois efetuada uma conversão para os parâmetros de avaliação utilizados no 3º ciclo do ensino básico - de 1 a 5. 

4. Material 

Equipamento e calçado desportivo adequado à realização dos conteúdos da prova prática. 

Sendo que o restante material necessário para a realização da prova será disponibilizado pela escola. 


