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Agrupamento de Escolas  

Patríco Prazeres 

INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

Educação Física   2021 

Prova 26 

9.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 de equivalência à frequência da disciplina de Educação Física é uma prova prática, tendo por referência o 

Programa de Educação Física do 3.º ciclo e as matérias definidas no Plano Plurianual da disciplina de Educação 

Física para a Escola Básica Patrício Prazeres. 

A prova permite avaliar as competências e conhecimentos enquadrados em áreas do programa da disciplina, 

passíveis de avaliação em prova de duração limitada. 

 

Caracterização e estrutura da prova 

A prova é prática, cotada de 0 a 100 pontos e composta pelos seguintes grupos: 

Grupo I - Avalia-se as competências e conhecimentos do Atletismo – Salto em Altura.  

Grupo II - Avalia-se as competências e conhecimentos na Ginástica de Solo e Ginástica de Aparelhos – 

Minitrampolim.  

Grupo III - Avalia-se as competências e conhecimentos do jogo desportivo coletivo – Voleibol  

Grupo IV, Avalia-se as competências e conhecimentos do jogo desportivo coletivo – Basquetebol.  

A componente prática será realizada no ginásio da escola. 

 

Critérios gerais de classificação 

A classificação a atribuir resulta da aplicação dos critérios específicos de classificação apresentados para cada item e 

é expressa por um número inteiro, previsto na grelha de classificação da prova. 
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A prova é cotada de 0 a 100 pontos, sendo a classificação final expressa na escala de 1 a 5 valores. 

Escala de Avaliação 

Entre 0 e 19%   Nível 1 

Entre 20 e 49%   Nível 2 

Entre 50 e 69%   Nível 3 

Entre 70 e 89%   Nível 4 

Entre 90 e 100% Nível 5 

 

Duração 

45 minutos. 

 

Material 

Os alunos devem fazer-se acompanhar do material necessário para a realização da prova nas seguintes matérias: 

- Atletismo: ténis, fato de treino ou calção e camisola; 

- Ginástica: sapatilhas, ténis, fato de treino ou calção e camisola; 

- Jogos Desportivos Coletivos: ténis, fato de treino ou calção e camisola. 

 


