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INFORMAÇÃO-PROVA 

Educação Física                                                                      2020 

Prova 28  

2.o Ciclo do Ensino Básico  

 

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 

• Caracterização da prova 

• Material 

• Duração 

• Critérios gerais de classificação 

 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor para os 5.º e 6.º anos 

(Programa e Aprendizagens Essenciais). A prova permite avaliar a aprendizagem passível de 

avaliação numa prova prática de duração limitada, incidindo sobre o domínio da 

terminologia específica, sobre a compreensão e a aplicação dos conceitos constantes nos 

conteúdos programáticos e sobre os conhecimentos e capacidades que constam nas 

Aprendizagens Essenciais. 

 

Caracterização da prova 

Prova prática 

Desportos Coletivos: 

- Basquetebol 

Realiza drible e lançamento. 

- Andebol 

Realiza drible e remate. 

 

Desportos Individuais: 

 - Atletismo 

Realiza salto em altura na técnica de tesoura. 
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- Ginástica Artística - Solo 

Realiza um esquema gímnico com os seguintes elementos encadeados entre si: rolamento à frente, 

½ volta, rolamento à retaguarda com saída de membros inferiores afastados, posição de equilíbrio 

“avião”, aplicando os critérios de correção técnica. 

 

A distribuição da cotação pelos domínios/subdomínios apresenta-se no Quadro 1 (prova prática)  

Quadro 1 – Distribuição da cotação da Prova prática 

Domínios e Subdomínios Cotação (em pontos) 

Desportos 
Coletivos 

Basquetebol 

 Andebol 

25 pontos 

25 pontos 

Desportos 
Individuais 

Atletismo 

Ginástica artística-solo 

20 pontos 

30 pontos 

 

Material 

Prova prática: Calçado e vestuário desportivo. 

 

Duração 

A prova prática tem a duração de 45 minutos. Na realização da prova os alunos não poderão sair do 

pavilhão. 

 

 

Critérios gerais de classificação 

A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. 

A versão integral dos critérios gerais de classificação será publicada antes da realização da prova, 

em simultâneo com as instruções de realização. 

 

 


