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Agrupamento de Escolas 

Patrício Prazeres 

INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

EDUCAÇÃO FÍSICA   2021 

Prova 47 

4.º Ano de Escolaridade 
 
 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do ensino básico da 

disciplina de educação física a realizar em 2021, nomeadamente:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Objeto de avaliação 

 Caracterização e estrutura da prova 

 Critérios gerais de classificação 

 Duração 

 Material 

 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência O Perfil dos Alunos à Saida da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens 

Essenciais de Educação Física. 

A prova avalia as aprendizagens nos domínios: Perícias e manipulações, Deslocamentos e equilibrios e Jogos 

 

 

Caracterização e estrutura da prova 

A prova é prática e é constituída por um conjunto de tarefas organizadas em percurso, em concurso e em situação 

de jogo, composta pelos seguintes grupos: 

Grupo I - avalia-se as competências e conhecimentos do Atletismo – Salto em Altura (técnica de tesoura).  

Grupo II - avalia-se as competências e conhecimentos da Ginástica - Enrolamento à Frente e à Retaguarda. 

Manipulação de arcos.  

Grupo III - avalia-se as competências e conhecimentos dos jogos pré-desportivos – Jogo dos Passes. 

Grupo IV, avalia-se as competências e conhecimentos dos jogos pré-desportivos – Bola ao Capitão.  

 

Critérios gerais de classificação 

Os descritores de desempenho são: 

Nos Grupos I e II. 

- Executa na totalidade; 
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- Executa, mas com um erro; 

- Executa com uma ou mais incorreções; 

- Não realiza a tarefa. 

 

Nos Grupos III e IV. 

- Participa no jogo, cumprindo as regras e consegue realizar o objetivo do jogo; 

- Participa no jogo, cumprindo as regras mas não consegue realizar o objetivo do jogo; 

- Participa no jogo, mas não cumpre as regras. 

-Não realiza a tarefa. 

 

Duração 

A duração da prova é de 45 minutos.  

 

Material 

Equipamento desportivo : calções ou fato de treino; T-shirt;  ténis ou sapatilhas.  

Não é permitido o uso de qualquer adereço tais como : fios, anéis, pulseiras, relógio.  

 


