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Prova	26	
	
3.º	Ciclo	do	Ensino	Básico	–	Decreto-Lei	nº	139/2012	de	5	de	julho,	alterados	pelos	Decreto-Lei	91/2013	
de	10	de	julho	e	Decreto-Lei	nº17/2016	de	4	de	abril	e	demais	legislação	regulamentar.	

	

O	presente	documento	divulga	a	informação	relativa	à	prova	de	Equivalência	à	Frequência	do	3º	ciclo	da	
disciplina	de	Educação	Física,	a	realizar	em	2018,	nomeadamente:	

• Objeto	de	avaliação	
• 	Caracterização	da	prova	
• Material	
• 	Duração	
• Critérios	gerais	de	classificação	

	

Este	 documento	 vai	 ser	 divulgado	 na	 escola-sede	 do	 Agrupamento	 e	 na	 página	 eletrónica	
www.aepjm.pt/joomla.	

	
Objeto	de	avaliação	

A	prova	tem	por	referência	o	Programa	e	Metas	e	Metas	Curriculares	de	Educação	Física	do	Ensino	Básico	e	
permite	avaliar	a	aprendizagem	passível	de	avaliação	numa	prova	de	componente	escrita	e	de	componente	
prática	de	duração	limitada.		

	

Caracterização	da	Prova	
	
	
COMPONENTE	ESCRITA	

A	prova	escrita	realiza-se	nos	Espaços	Físicos	da	Escola.		

A	prova	apresenta	14	itens.	

Alguns	dos	itens	podem	envolver	a	mobilização	de	conteúdos	relativos	a	mais	do	que	uma	das	unidades	
temáticas	do	Programa.	

Os	itens	podem	ter	como	suporte	documentos	como,	por	exemplo,	figuras.	

A	prova	é	cotada	para	100	pontos.	

A	distribuição	da	cotação	pelos	grupos	apresenta-se	no	Quadro	1.	

Agrupamento	de	Escolas	Pedro	Jacques	de	Magalhães	
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Quadro	1	–	Distribuição	da	cotação	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

A	tipologia	de	itens,	o	número	de	itens	e	a	cotação	por	item	apresentam-se	no	Quadro	2.	

Quadro	2	–	Tipologia,	número	de	itens	e	cotação	

Tipologia	de	itens	 Número	de	itens	 Cotação	por	itens	(em	pontos)	

Itens	de	seleção	

Itens	de	resposta	de	
completamento/correspondência	

	

3	

	

6	a	20	

Itens	de	construção	

Itens	de	resposta	curta	

Itens	de	resposta	restrita	

	

3	

8	

	

4	a	5	

4	a	12	

	

COMPONENTE	PRÁTICA	

A	prova	prática	realiza-se	em	Espaços	Desportivos	em	três	fases:	

Primeira	fase	–	será	avaliada	a	capacidade	física	de	resistência	aeróbia,	flexibilidade	inferior	e	força	inferior	
através	da	aplicação	dos	testes	previstos	na	bateria	de	testes	do	Fitescola;	

Segunda	fase	-	será	avaliado	o	Atletismo	e	a	Ginástica;	

Terceira	fase	-	serão	avaliados	os	Jogos	Desportivos	Coletivos.		

A	prova	é	cotada	para	100	pontos.	

	

	

	

	

Grupos	 Unidades	temáticas	 Cotação	
	(em	pontos)	

I	
Atividades	Físicas	e	Desportivas	

Individuais	
29	

II	 Atividades	Físicas	e	Desportivas	Coletivas	 22	

III	 Atividade	Física	e	Saúde	 49	
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A	distribuição	da	cotação	pelos	grupos	apresenta-se	no	Quadro	3.	

Quadro	3	–	Distribuição	da	cotação	

Grupos	 Unidades	Temáticas	 Cotação	
(em	pontos)	

1	 Aptidão	Física	 20	

2	
Atividades	Físicas	e	Desportivas	

Individuais	
40	

3	
Atividades	Físicas	e	Desportivas	

Coletivas	
40	

	

Material		

Componente	escrita	

Como	material	de	escrita,	apenas	pode	ser	usada	caneta	ou	esferográfica	de	tinta	azul	ou	preta.	
	
Não	é	permitido	o	uso	de	corretor.	
	
As	respostas	são	dadas	em	folha	própria	fornecida	pelo	estabelecimento	de	ensino	(modelo	oficial).	
	

Componente	prática	

O	aluno	deve	apresentar-se	equipado	com	fato	de	treino	ou	calções	e	t-shirt,	e	com	ténis. Para	a	prova	de	
ginástica,	o	aluno	terá	de	utilizar	sapatilhas	de	ginástica.	

	

Duração		
	
A	prova	tem	a	duração	de	90	minutos,	com	uma	componente	escrita	de	45	minutos	e	uma	componente	
prática	de	45	minutos.	

	Indicações	Específicas	

Os	alunos	terão	quinze	minutos	para	se	deslocarem	do	espaço	de	realização	da	prova	escrita	até	ao	espaço	
de	realização	da	prova	prática	e	equiparem-se	para	a	realização	da	mesma.	

	
Critérios	gerais	de	classificação	

Componente	escrita	

A	classificação	a	atribuir	a	cada	resposta	resulta	da	aplicação	dos	critérios	gerais	e	dos	critérios	específicos	
de	classificação	apresentados	para	cada	item.	
	
As	respostas	ilegíveis	ou	que	não	possam	ser	claramente	identificadas	são	classificadas	com	zero	pontos.	
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A	 classificação	 das	 provas	 nas	 quais	 se	 apresente,	 pelo	 menos,	 uma	 resposta	 restrita	 ou	 uma	 resposta	
extensa	escrita	integralmente	em	maiúsculas	é	sujeita	a	uma	desvalorização	de	três	pontos.	
	
Itens	de	seleção	
	
Nos	 itens	 de	 seleção,	 a	 cotação	 do	 item	 só	 é	 atribuída	 às	 respostas	 integralmente	 corretas.	 Podem	 ser	
atribuídas	pontuações	a	respostas	parcialmente	corretas,	de	acordo	com	os	critérios	específicos.	
	
Itens	de	construção	
	
Nos	 itens	 de	 completamento	 e	 nos	 de	 resposta	 curta,	 a	 cotação	 do	 item	 só	 é	 atribuída	 às	 respostas	
totalmente	corretas.	Podem	ser	atribuídas	pontuações	a	respostas	parcialmente	corretas,	de	acordo	com	os	
critérios	específicos.	
	
Nos	 itens	de	 resposta	 restrita	e	de	 resposta	curta,	os	 critérios	de	classificação	apresentam-se	organizados	
por	níveis	de	desempenho.	A	cada	nível	de	desempenho	corresponde	uma	dada	pontuação.	
	
Nos	 itens	 de	 resposta	 restrita,	 as	 respostas	 são	 classificadas	 tendo	 em	 conta,	 além	 do	 conteúdo,	 a	
organização	e	a	correção	da	expressão	escrita	nos	planos	ortográfico,	de	pontuação,	 lexical,	morfológico	e	
sintático.	
	
O	 afastamento	 integral	 dos	 aspetos	 de	 conteúdo	 relativos	 a	 cada	 item	 implica	 que	 a	 resposta	 seja	
classificada	com	zero	pontos.	
	

Componente	prática	

A	 classificação	 a	 atribuir	 a	 cada	Unidade	 Temática	 resulta	 da	 aplicação	dos	 critérios	 gerais	 e	 dos	 critérios	
específicos	de	classificação	apresentados	para	cada	Conteúdo.	

Tendo	 por	 base	 os	 critérios	 de	 êxito	 das	 tarefas	 a	 classificação	 é	 atribuída	 de	 acordo	 com	 o	 nível	 de	
desempenho,	com	exceção	da	unidade	Temática	“Aptidão	Física”,	em	que	o	não	cumprimento	do	critério	de	
êxito	implica	a	atribuição	de	zero	pontos.	


