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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA  

Despacho normativo 7A-2022, 24 de março 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA (28) -Prova Prática                                          2022 
 

2ºCiclo do Ensino Básico  

 

 

1.Introdução  

 

 O presente documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência 

do 2º ciclo, da disciplina de Educação Física a realizar em 2022, nomeadamente:  

 

Este documento dará a conhecer os seguintes itens:  

 

• Objeto de avaliação;  

• Caracterização da prova;  

• Critérios de classificação;   

• Material;   

• Duração.  
 
 

 
A prova a realizar terá um cariz prático, onde serão avaliados conteúdos chaves que foram 
abordados ao longo do 2º ciclo. O grau de exigência será consentâneo com o nível de ensino dos 
alunos, cumprindo com o programa em vigor.  

 

2.Objeto de avaliação  

 

Durante a prova serão avaliadas as seguintes competências:  

• Realizar da ginástica, as destrezas elementares do solo e de outros aparelhos, em 
esquema individual, aplicando os critérios de postura, execução técnica, ritmo e 
coordenação.  

• Realizar do atletismo, corrida de velocidade e salto em comprimento, cumprindo 
corretamente as exigências elementares da execução técnica e respetivas componentes 
críticas. 

• Realizar dos jogos coletivos, competências técnicas de execução individual e de grupo.  

• Aplica os critérios de correção inerentes às modalidades no desempenho individual. 
E os seguintes conteúdos:  
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1.GINÁSTICA: 25 pontos 

1.1-GINÁSTICA DE SOLO: - (12 pontos) 1.2-GINÁSTICA DE APARELHOS: - (13 pontos) 

(BOQUE/MINI-TRAMPOLIM) 

•Avião •Salto de eixo no Boque 

•Ponte •Salto em extensão no Minitrampolim 

•Pino de braços  

•Enrolamento à frente  

 

2.ATLETISMO: 25 pontos 

2.1-CORRIDA DE VELOCIDADE (10 pontos) 2.2-SALTO EM COMPRIMENTO (15 pontos) 

•Corrida de velocidade -40 metros •Salto em comprimento na caixa de areia 

 

3.BASQUETEBOL: 25 pontos 

3.1-Circuito de habilidades 

•O circuito implica a execução de: Drible de proteção, progressão, contorno de obstáculos, 
passes picado, de peito e lançamentos. 

 

4-FUTSAL: 25 pontos 

4.1-Circuito de habilidades 

•O circuito implica a execução de: Dribles, condução de bola, contorno de obstáculos, passes 
e remates.   

 

3.Caracterização da prova  

A prova será prática, constituída por exercícios das modalidades de Ginástica: (Ginástica de Solo 
e Ginástica de aparelhos) Atletismo, Basquetebol, Futsal. A realização dos mesmos será feita 
individualmente e em vaga.  

A cada modalidade será atribuída uma cotação de 25 pontos, perfazendo um total de 100.  

4.Critérios de Classificação  

Na avaliação da prova prática serão tidos em consideração os seguintes critérios:  

• Correta execução técnica dos exercícios  

• Velocidade, ritmo, harmonia e fluidez na execução 

• Capacidades coordenativas  

• Capacidades condicionais  

  

5.Material  
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O material a utilizar serão sapatilhas, camisola, calções ou calças de fato de treino.  

6.Duração  

A prova terá a duração de 45 minutos  

7. Classificação final da Prova de Educação Física:  

A classificação final (CF) resulta do somatório da cotação dos elementos da prova prática (PP)  

CF= PT 

  

  

 

  


