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Informação-Prova – Prova de Equivalência à Frequência 

Disciplina de Educação Física                                                  3 º Ciclo do Ensino Básico  

Ano letivo 2019/2020 
 

 

 

 

 

1. Introdução 

O presente documento visa divulgar as características da prova do 3 º Ciclo do ensino básico da 

disciplina de Educação Física, a realizar este ano letivo de 2019/2020 pelos alunos que se encontram 

abrangidos pelos planos de estudo instituídos pelo Decreto-Lei nº 139/2012, de 5 de julho, para os 

níveis de ensino ainda abrangidos por este normativo, com as devidas atualizações ocorridas, bem 

como tendo em conta a Portaria n.º223-A/2018, de 3 de agosto, a Portaria n.º 226-A/2018, de 7 de 

agosto e a Portaria n.º 235-A/2018, de 23 de agosto para os anos abrangidos pelas novas matrizes 

curriculares e, tendo em atenção o Decreto-Lei n.º 54 de 6 de julho para todos os ciclos e níveis de 

ensino. Devem também ser consideradas as indicações constantes do Despacho Normativo nº 3-A/2020 

de 05 de março, do Despacho Normativo n.º 5754-A/2019 de 18 de junho, alterado pelo Decreto-Lei nº 

14-G/2020, de 13 de abril e, de igual modo, o Despacho Normativo nº 1-F/2016 de 5 de abril e Decreto-

Lei n.º 54/2018, de 6 de julho e demais legislação complementar a considerar. 

 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à Prova:   

 Objeto de avaliação; 

 Características e estrutura, 

 Critérios de classificação; 

 Material; 

 Duração.  
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1. Objeto de avaliação: a prova tem por referência os conteúdos/metas do programa da disciplina de 

Educação Física do ensino básico em vigor no corrente ano letivo, nomeadamente no que respeita ao 3 º 

ciclo. 

2. Caracterização da Prova: A prova de Educação Física é uma prova que é composta por duas partes, 

uma prática e outra escrita. A parte prática é constituída por 4 testes de desempenho: basquetebol, 

voleibol, atletismo e ginástica de aparelhos. A parte teórica é constituída por 44 questões (escolha 

múltipla, verdadeiro e falso) e 6 questões de resposta curta e objetiva. 

A classificação final da Prova de Equivalência à Frequência terá a seguinte ponderação: 30% para a parte 

escrita e 70% para a parte prática. 

 

A estrutura da prova prática sintetiza-se no Quadro 1. 

Quadro 1 

ESTRUTURA CONTEÚDOS OBJETIVOS COTAÇÕES 

Grupo I 
 
Realizar os exercícios 
propostos em circuito 
ou auto-passe. 
 
 
25 % 
 
 

Desporto Coletivo  
 

Basquetebol 
 

►Passe 

►Receção  

►Drible 

►Lançamento na 
passada 

Obter sucesso ao realizar com oportunidade e correção as 
ações técnicas em situação de exercício critério. Conhecer e 

cumprir as regras/regulamento elementares. 

- Passe: realizar o passe mais ajustado à situação e com 
correção técnica. 

- Receção: posicionar-se para receber a bola, em função do 
tipo de passe, e efetuar a receção com correção técnica. 

- Drible: progredir no campo com a bola dominada e com 
correção técnica. 

- Lançamento na passada: executar o lançamento com 
correção técnica. 

 
 
 
 
►5 % 

►5 % 

►5 % 

►10 % 

Grupo II 
 
Realizar os exercícios 
propostos em circuito 
ou auto-passe. 
 
 
25 % 
 
 

Desporto Coletivo 
   
Voleibol 
 

►Passe 

►Manchete 

►Serviço por baixo 

►Serviço por cima 

Obter sucesso ao realizar com oportunidade e correção as 
ações técnicas em situação de exercício critério. Conhecer e 

cumprir as regras/regulamento elementares. 

- Passe: realizar a ação acima da cabeça com as pontas dos 
dedos e direcionar corretamente. 

- Manchete: colocar os membros superiores em posição de 
receção e direcionar corretamente. 

- Serviço por baixo: efetuar o batimento com trajetória 
ascendente e correção técnica. 

- Serviço por cima: efetuar o batimento, tipo ténis, com 
correção técnica. 

 
 
 

►10 % 

►5 % 

►5 % 

►5 % 

Grupo III 
 
Realizar as duas 
disciplinas do 
Atletismo propostas 
tendo duas tentativas 
para o salto e o 
lançamento. 
 
25 % 

Desporto Individual 
 
Atletismo 
 

►Salto em Altura 

►Lançamento do peso 

Obter sucesso ao realizar com oportunidade e correção as 
ações técnicas em situação de exercício critério. Conhecer e 

cumprir as regras/regulamento elementares. 

- Salto em Altura - realizar a técnica de “Fosbury flop”; 
cumprir as exigências elementares técnicas. 

- Lançamento do peso - realizar a técnica “O´Brien”; cumprir 
as exigências elementares técnicas. 

 
 
 
 
►15 % 
 
 
►10 % 
 

Grupo IV Desporto Individual Obter sucesso ao realizar com oportunidade e correção as  
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ESTRUTURA CONTEÚDOS OBJETIVOS COTAÇÕES 

 
Realizar os elementos 
da Ginástica de 
Aparelhos e 
Minitrampolim 
propostos tendo duas 
tentativas para os 
concretizar. 
 
25 % 
 

 
 
Ginástica de Aparelhos 
 
►Salto entre mãos  
 
Minitrampolim 
 
►Salto de carpa de 
pernas afastadas 

ações técnicas em situação de exercício critério nas 
diferentes fases dos saltos. 
 
Plinto transversal ou boque - realizar o salto entre mãos com 
correção técnica. 
 
Minitrampolim - realizar o salto de carpa de pernas afastadas 
com correção técnica. 
 
 

 
 
 
 
►15 % 
 
 
►10 % 
 

Total 100 % 
 

A estrutura da prova teórica sintetiza-se no Quadro 2. 

Quadro 2 

ESTRUTURA CONTEÚDOS OBJETIVOS COTAÇÕES 

Grupo I 
 
Prova 1: Futsal e 
Voleibol 
 
Prova 2: Andebol 
e Basquetebol 

 

Desportos Coletivos  
 

Andebol 
- Regras e sinais de arbitragem 
- Elementos técnico-táticos: remate em suspensão, fintas, 
técnicas de guarda-redes, atitude básica ofensiva, bloco, 
desmarcação, deslocamentos ofensivos e defensivos, 
desarme, interceção e tipos de defesa. 
 
Basquetebol 
- Regras e sinais de arbitragem 
- Elementos técnico-táticos: receção, passe, drible, 
lançamento na passada, pé-eixo, ressalto ofensivo e 
defensivo, receção-enquadramento, desmarcação, “passe 
e corte” e aclaramento. 
 
Futsal 
- Regras e sinais de arbitragem. 
- Elementos técnico-táticos: receção e controlo da bola, 
condução de bola, remate, drible, finta e mudanças de 
direção, desarme e técnica de guarda-redes, 
desmarcação, marcação, princípios ofensivos e defensivos 
(penetração, contenção, cobertura, mobilidade e 
equilíbrio) e aclaramento. 
 
Voleibol 
- Regras de jogo e sinais de arbitragem. 
- Elementos técnico-táticos: passe de frente, manchete, 
serviço por baixo e por cima, remate em salto, 
deslocamentos, passe de costas, bloco, posição ofensiva e 
defensiva básicas. 
 
 

 Conhecer o regulamento 
específico de cada 
modalidade. 

 

 Conhecer as ações 
técnico-táticas 
fundamentais para a 

continuidade do jogo. 

40% 
 

(20% para 
cada 

modalidade 
selecionada) 

Grupo II 
 
Prova 1: 
Atletismo, 

 
Desportos Individuais 
 
Atletismo 

 Conhecer o regulamento 
específico de cada 
modalidade. 

 

40% 
 

(Atletismo – 
12% 
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ESTRUTURA CONTEÚDOS OBJETIVOS COTAÇÕES 

Ginástica e 
Badminton 
 
Prova 2: 
Atletismo, 
Ginástica e 
Orientação 

- Regulamento específico, regras de segurança. 
- Corrida: técnica de corrida; corrida de média e longa 
duração, corrida de velocidade. 
- Estafetas. 
- Salto em comprimento. 
- Salto em altura. 
- Lançamento do peso. 
 
Ginástica  
- Técnicas de ajuda, regras de segurança. 
- Aparelhos: salto entre mãos (plinto transversal); salto 
em extensão, pirueta vertical e mortal à frente 
(minitrampolim). 
- Solo: rolamentos à frente e atrás com saída pernas 
juntas e fletidas e com saída pernas afastadas e 
estendidas, apoio facial invertido, avião, ponte e 
espargata, elementos de ligação e roda. 
 
Badminton 
- Regras de jogo. 
- Elementos técnicos: tipos de pega, atitude básica, clear, 
lob, serviço curto e comprido, drive, amorti e remate. 
 
Orientação 
Fatores associados a um estilo de vida saudável: 
- Regras de participação, segurança e preservação do 
equilíbrio ecológico. 
- Noção de planificação. 
- Localização e orientação de um mapa. 
- Leitura e interpretação de um mapa (simbologia). 
- Noção de distância e escala. 
 

 Conhecer os gestos e 
elementos técnicos de 
cada modalidade, bem 
como os aspetos relativos 
à sua correta execução e 
principais erros. 

Ginástica – 
18% 

Badminton ou 
Orientação – 

10%) 

Grupo III 
 

Conhecimentos sobre Cultura Física e Desportiva 
 
Desenvolvimento das capacidades motoras condicionais 
e coordenativas 
 
- Definição das capacidades motoras (resistência, força, 
velocidade, flexibilidade e destreza geral). 
- Fases sensíveis das várias capacidades motoras. 
- O desenvolvimento das capacidades motoras: princípios 
fundamentais do treino das capacidades motoras 
(princípio da continuidade, princípio da progressão ou 
sobrecarga, princípio da reversibilidade). 
 
Aprendizagem dos processos de desenvolvimento e 
manutenção da condição física 
 
- Relação entre Aptidão Física e Saúde. 
- A composição corporal – Índice de Massa Corporal (IMC) 
- A alimentação 
- O repouso 
- A higiene 
- Aquecimento. 
- Adaptações dos sistemas circulatório e respiratório ao 
esforço (frequência cardíaca, frequência respiratória, ciclo 
respiratório, frequência cardíaca máxima). 

 Identificar as capacidades 
motoras condicionais e 
coordenativas. 

 

 Conhecer os principais 
aspetos relativos ao 
desenvolvimento das 
capacidades motoras 
condicionais e 
coordenativas. 

 

 Conhecer os processos e 
os principais conceitos de 
desenvolvimento e 
manutenção da condição 
física (estilo de vida 
saudável, efeitos da 
prática das atividades 
físicas).  

 
 

 Conhecer fatores de 
saúde e risco associados à 
prática das atividades 
físicas. 

20% 
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ESTRUTURA CONTEÚDOS OBJETIVOS COTAÇÕES 

- Efeitos da prática das atividades físicas desportivas na 
estrutura biológica (órgãos/aparelhos/sistemas), a nível 
psicológico e a nível social. 
- Fatores de saúde e risco associados à prática das 
atividades físicas: benefícios da atividade física na saúde e 
na condição física; situações que podem condicionar a 
atividade física (idade, colesterol, tensão arterial, 
problemas de coração, diabetes, asma e febre). 
 

Total 100 % 

 

 

3. Critérios de classificação 
 
Os critérios de classificação da prova prática encontram-se no Quadro 3. 

Quadro 3 

PROVA PRÁTICA 

 
Observar e registar em grelha própria o desempenho do(a) aluno(a) em situação de exercício critério. 
       
     Nos Desportos Coletivos, executar com correção, cumprir as regras/regulamento e as exigências 
elementares técnicas específicas de cada modalidade com harmonia, ritmo e empenho. 
 

 Não executa – nível 1 

 Executa com muitas dificuldades – nível 2 

 Executa com alguma correção – nível 3 

 Executa com bastante correção – nível 4 

 Executa com total correção – nível 5 
 
Basquetebol 
 
- Drible: empurrar a bola com energia para o solo e para a frente, à altura da cintura; driblar sem olhar 
para a bola e avanço da bola relativamente ao jogador. 
- Passe: os membros superiores estendem desde o peito até à sua máxima amplitude, no momento em 
que a bola é expulsa por um movimento potente dos pulsos; afastamento lateral dos pulsos (para fora) 
no momento de passar; apoios dirigidos para o objetivo e cabeça levantada. 
- Receção: ir ao encontro da bola; receção a duas mãos; flexão dos membros superiores até ao tronco 
para desacelerar a velocidade da bola (um dos apoios encontra-se mais adiantado); dedos abertos e 
ligeiramente voltados para cima; olhar dirigido para a bola e para quem passou. 
- Lançamento na passada: pelo lado direito, o 1° apoio é feito com o pé direito; o 2° apoio é realizado 
com o pé esquerdo; realizar a impulsão com o pé esquerdo, transformando a velocidade de corrida em 
força ascendente, elevar ao mesmo tempo o joelho direito; a bola é conduzida com ambas as mãos 
para cima com extensão total e vertical do membro superior lançador (direito) e por flexão do pulso. 
 
Voleibol 
 
- Passe: colocar-se debaixo da bola; colocar as mãos de forma correta (dedos afastados à altura da 
testa, definindo um triângulo entre os indicadores e os polegares); o corpo realiza a ação de "mola"; 
toca a bola acima e à frente da cabeça; devolve a bola com uma trajetória alta e bem dirigida (para um 
alvo). 
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- Manchete: bater a bola nos antebraços; contactar a bola com os membros superiores completamente 
estendidos; o corpo realiza a ação de "mola"; reenviar a bola com uma trajetória alta e bem dirigida 
(para um alvo). 
- Serviço por baixo: posição correta das mãos e das pernas; no momento de bater a bola a outra mão 
lança-a ligeiramente; bater a bola com a palma da mão firme e o braço estendido; transpor a rede.  
- Serviço por cima: posição correta das mãos e das pernas; lançar a bola para cima e para a frente com 
o braço de lançamento; com o braço oposto (de batimento) ligeiramente fletido atrás, bater a bola com 
a mão aberta, à frente e acima da cabeça; transpor a rede.  
 
 
 
     Nos Desportos Individuais, executar com correção, cumprir as regras/regulamento e as exigências 
elementares técnicas específicas de cada modalidade com harmonia, ritmo e empenho. 
 

 Não executa – nível 1 

 Executa com muitas dificuldades – nível 2 

 Executa com alguma correção – nível 3 

 Executa com bastante correção – nível 4 

 Executa com total correção – nível 5 
 
Atletismo 
 
Salto em altura (pelo lado direito) 
 
- Corrida de balanço: desenvolver uma corrida em curva e aumentar a velocidade à medida que se 
aproxima da fasquia. 
- Chamada: executar a chamada com o pé correto, rodar o tronco ficando de costas para a fasquia, e 
simultaneamente, elevar os membros superiores e a perna livre o mais alto possível. 
- Transposição: projeção do corpo para cima, de costas voltadas para a fasquia, atirando os membros 
inferiores para cima, os ombros para trás, e fazer a elevação da anca. 
- Queda: flexão das costas e extensão das pernas (corpo em “L”) na fase descendente do voo, caindo de 
costas no colchão com os braços afastados lateralmente.  
 
Lançamento do peso  
 
- Fase inicial: colocar-se de costas para o setor de queda com o apoio do pé do mesmo lado da mão 
que segura o peso; colocar o peso na concavidade do pescoço, junto à clavícula, por baixo da 
mandíbula com o cotovelo bem afastado do tronco; inclinar o tronco à frente com o membro superior 
livre a apontar para baixo. 
- Fase deslizamento: deslizar (de costas) com ritmo de apoios “curto e longo” rasante ao solo; rodar e 
avança a bacia do lado do peso. 
- Fase principal e final: realizar a extensão total dos membros inferiores e do membro superior 
lançador; lançar o peso para a frente e para cima; recuperar o equilíbrio. 
 
 
Ginástica de Aparelhos 
 
Salto entre mãos  
 
- Corrida de balanço: em aceleração progressiva. 
- Pré-chamada: a última passada deve ser rasante e alongada.  
- Chamada: impulsão simultânea dos membros inferiores no trampolim. 
- Primeiro voo: fase aérea até ao apoio das mãos no aparelho e elevar a bacia acima da linha dos 
ombros.  
- Apoio e repulsão: apoio das mãos no aparelho, exercer força sobre este e fletir os membros inferiores 
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(puxar os joelhos ao peito) passando-os pelo meio das mãos. 
- Segundo voo: o mais alto possível. 
- Receção: contactar o solo, com ligeira flexão dos membros inferiores. 
 
Salto de carpa de pernas afastadas 
 
- Corrida de balanço: em aceleração progressiva. 
- Pré-chamada: a última passada deve ser rasante e alongada.  
- Chamada: impulsão simultânea dos membros inferiores no minitrampolim. 
- Voo: elevação do corpo em extensão; no ponto mais alto do salto, afastar e elevar os membros 
inferiores até à horizontal, inclinar ligeiramente o tronco à frente, os braços e o olhar dirigido para a 
frente.  
- Receção: contactar o solo, com ligeira flexão dos membros inferiores. 
 

 

Os critérios de classificação da prova teórica encontram-se no Quadro 4. 

Quadro 4 

PROVA TEÓRICA 

 
Questões de escolha múltipla: 

 cada questão terá 4 respostas, existindo apenas uma correta; 

 cada resposta certa é cotada com 2 pontos; 

 cada resposta errada é cotada com 0 pontos; 

 se o aluno não responder são atribuídos 0 pontos; 

 se o aluno assinalar mais do que uma opção numa questão, esta será anulada sendo atribuídos 
0 pontos. 
 

Questões de verdadeiro e falso 

 cada resposta certa é cotada com 2 pontos; 

 cada resposta errada é cotada com 0 pontos; 

 se o aluno não responder, são atribuídos 0 pontos; 

 se o aluno assinalar verdadeiro e falso em simultâneo numa questão, esta será anulada, sendo 
atribuídos 0 pontos; 

 se a resposta assinalada suscitar dúvidas, a questão será anulada, sendo atribuídos 0 pontos. 
 
 

Questões de resposta curta: 
Grupo II- Ginástica 3.1.1 

 Se o aluno der a resposta correta, esta é cotada com 4 pontos; 

 Se o aluno indicar apenas três fases, esta é cotada com 3 pontos; 

  Se o aluno indicar apenas duas fases, esta é cotada com 2 pontos; 

 Se o aluno indicar apenas uma fase, esta é cotada com 1 ponto; 
 

 
Grupo II- Ginástica 3.1.2 e 3.1.3 

 Se o aluno der a resposta correta, esta é cotada com 3 pontos; 

 Se o aluno indicar apenas uma componente, esta é cotada com 1,5 pontos; 
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Grupo II- Ginástica 3.1.4 e 3.1.5 

 Se o aluno der a resposta correta, esta é cotada com 3 pontos; 
 

 
Grupo III- Conhecimentos sobre Cultura Física e Desportiva- 6.3.1 

 Se o aluno der a resposta correta esta é cotada com 2 pontos; 

 Se o aluno indicar a fórmula correta mas o resultado estiver errado, esta é cotada com 1 ponto. 
 

 

 

 

4. Material 

     Para a realização da prova prática, o aluno necessitará do equipamento habitual para a aula de 

Educação Física e do seu documento de identificação. 

     Para a realização da prova teórica, o aluno necessitará de esferográfica azul ou preta e do seu 

documento de identificação. 

 

5. Duração 

     A prova tem a duração de 45 minutos para a parte prática e 45 minutos para a parte escrita. 

 
 

 


