
1 / 3

INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA

EDUCAÇÃO FÍSICA 2022

Prova 47 / 1.ª Fase e 2.ª Fase Tipo de Prova: Prática Duração: 45minutos

1.º Ciclo do Ensino Básico (Currículo regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho)

INTRODUÇÃO

O presente documento visa divulgar as características da prova de equivalência à
frequência do 1.º ciclo da disciplina de Educação Física, a realizar em 2022, em
conformidade com o Currículo regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de
julho.

As informações sobre a prova apresentadas neste documento não dispensam a
consulta da legislação referida, do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade
Obrigatória e das Aprendizagens Essenciais da disciplina.

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos a cada uma das
componentes da prova:

 Objeto de avaliação;
 Caraterísticas e estrutura da prova;
 Critérios de classificação;
 Material autorizado;
 Duração.

OBJETO DE AVALIAÇÃO

A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor relativos à disciplina

de Educação Física para o 1º ciclo do Ensino Básico, permitindo avaliar a

aprendizagem passível de avaliação numa prova prática de duração limitada, nos

domínios de Perícias e manipulações, Deslocamentos e equilíbrios, Ginástica e Jogos.
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CARATERIZAÇÃO DA PROVA

A prova de Educação Física é constituída por tarefas que requerem um desempenho

prático em situações de participação individual, em pares ou em grupo.

A avaliação dos alunos nesta prova é feita fundamentalmente através de observação

direta com a utilização de um registo de observação do desempenho do aluno.

A prova é cotada para 100 pontos. A valorização relativa dos blocos apresenta-se no

quadro seguinte.

Quadro 1 — Distribuição da cotação

Domínios/Blocos Cotação
(em pontos)

Perícias e
manipulações

Ações motoras básicas com
aparelhos portáteis, encadeadas ou
em combinação de movimentos.

25

Deslocamentos e
equilíbrios

Ações motoras básicas no solo e
em aparelhos, encadeadas ou em
combinação de movimentos.

25

Ginástica

Realizar habilidades gímnicas
básicas em esquemas ou
sequências no solo, encadeando e
ou combinando as ações com
fluidez e harmonia de movimento.

25

Jogos

Seleção e realização de ações de
deslocamento em corrida, com fitas,
mudanças de direção e de
velocidade, cumprindo as regras do
jogo.

25

CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO

A prova incide nas capacidades e habilidades das várias matérias enunciadas nas

Aprendizagens Essenciais da disciplina de Educação Física. 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.

MATERIAL

Requerido ao aluno:

- Calções ou fato de treino e t-shirt



3 / 3

- Ténis ou sapatilhas.

Não é permitido uso de qualquer adereço que ponha em risco a integridade física do

aluno ou dos colegas (fios, anéis, pulseiras, relógio, etc).

DURAÇÃO

A prova prática tem a duração de 45 minutos (incluindo tempos de organização e de

transição entre tarefas).


