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2.º Ciclo do Ensino Básico (Decreto-Lei nº 139/2012, de 5 de julho; Despacho Normativo n.º 3-A/2020,                                  

de 5 de março; Decreto-Lei nº 14-G/2020, de 13 de abril)  

                                                                                           PROVA PRÁTICA 

                                                                                                                        

1. Introdução 

O presente documento divulga informação relativa à prova de Equivalência à Frequência do 
ensino básico da disciplina de Educação Física, a realizar em 2020, nomeadamente:  
 

 Objeto de avaliação;  

 Local da Prova; 

 Caracterização da prova;  

 Critérios gerais de classificação; 

 Material; 

 Duração. 
 

 
 
2. Objeto de avaliação 
  
A prova prática incidirá em duas modalidades coletivas e três modalidades individuais. 

 

 

3. Caracterização da prova 
 
 

A prova é realizada no Pavilhão Gimnodesportivo da escola sede. 

A prova é cotada para 100 pontos. 

A prova prática é constituída por dois grupos, abordando as modalidades coletivas e as 

modalidades individuais. 
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Grupo I 

Modalidades individuais 

 
Ginástica Artística (solo/ 
aparelhos), Atletismo e 
Badminton. 
 

Três exercícios-critérios; 
Avaliação em situação de 
competição, esquema gímnico. 
 
 

 
 
 

 
 

60 pontos 

 

Grupo II 

Modalidades coletivas 

 

Voleibol e Basquetebol  
Circuito (dois exercícios-critérios), 
jogo formal/ condicionado. 

 

 
 

40 pontos 

 

4. Critérios gerais de classificação 

 
A classificação a atribuir a cada exercício resulta da aplicação dos critérios gerais e específicos de 

classificação apresentados para cada item. 

A não realização dos exercícios são classificadas com zero pontos. 

A avaliação prática consiste na observação direta através de exercícios-critérios dos diferentes 
conteúdos, e em jogo formal ou simulação de competição nas diversas modalidades. 

 
O aluno realiza duas vezes cada exercício critério. Serão registadas as duas classificações, mas 
somente a melhor classificação obtida, por exercício critério, é considerada para a avaliação. 
 
O aluno é avaliado em jogo formal/ condicionado, em situação de competição. 
 

 

 

5. Material 

 
O aluno deve usar o seguinte equipamento: t-shirt; calções ou calças de fato de treino; sapatilhas 
desportivas / ténis. 
 
Se o aluno não vier, devidamente, equipado não poderá realizar a prova.  

 

 

6. Duração 

 
A prova tem a duração de 45 minutos 


