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Informação - Prova de Equivalência à Frequência      

 

 

1.ª/2.ª Fase 

EDUCAÇÃO FÍSICA  

PROVA 47 / 2022                                                       

1º Ciclo do Ensino Básico  

 

 

O presente documento divulga informação relativa à prova final de equivalência à frequência do 1.º Ciclo do 

Ensino Básico da disciplina de Educação Física a realizar pelos alunos que se encontram abrangidos pelo 

Despacho Normativo n.º 7-A/2022, de 24 de março. 

 

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

• Objeto de avaliação 

• Caracterização e estrutura da prova 

• Critérios gerais de classificação 

• Duração 

• Material autorizado 

 

Objeto de avaliação 

 

A prova avalia o conjunto de aprendizagens desenvolvidas no 1º Ciclo, de acordo com os referenciais de base: o 

Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens Essenciais. Permite avaliar a 

aprendizagem passível de avaliação numa prova prática de duração limitada, nos domínios da Ginástica. 

 

Caracterização e Estrutura da Prova 

 

A prova é constituída por uma parte. 

A prova é cotada para 100 pontos. 

 

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

 

QUADRO I 

Domínio Cotação 

 

Ginástica 

 Deslocamentos e equilíbrios 

 Perícias e manipulações 

100 
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Critérios de classificação 

 

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

apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro. É classificada com zero pontos qualquer tarefa 

que o aluno não realize. 

 

Duração da Prova 

 

A prova tem a duração de 45 minutos. 

O tempo de preparação dos materiais, de ativação geral e de experimentação das tarefas não está incluído no 

tempo da prova. 

 

Material 

 

Material a fornecer pelo estabelecimento de ensino: 

      - Todo o material e instalações próprias, necessário para a realização da prova. 

  

 Material e utensílios que os alunos devem ser portadores : 

     - Calções e T-shirt ou fato de treino; 

     - Ténis ou sapatilhas; 

      ou outro equipamento adequado para a prática do exercício físico.  

 

 

PRESIDENTE DO JÚRI: _____________________                  VOGAL 1: _____________________ 
                                                                       (Carla Sofia Valido Costa Ramos)                                                             (Silvina Maria Santos Fontes Santos)  

 

VOGAL 2: _____________________ 
                                                                                                                                                                                                  (Helena de O. Carolino Pelaio) 

 

 

 

Aprovada em Conselho Pedagógico de ____ / _____/______ 

O Presidente do Conselho Pedagógico 

________________________________________________ 

 


