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1 - INTRODUÇÃO
O presente documento visa divulgar as características da prova escrita de equivalência à
frequência do 2.º ciclo do Ensino Básico na disciplina de Educação Física, a realizar em 2018.
Este documento dará a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova:
- Objeto de Avaliação;
- Caraterísticas e Estrutura da Prova;
- Critérios Gerais de Classificação;
- Duração;
- Material autorizado.

2 - OBJETO DE AVALIAÇÃO
A prova tem por referência o Programa Nacional de Educação Física em vigor, aprovado pelo
Despacho n.º 124/ME/91, de 31 de julho e publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 188, de
17 de agosto.
A prova permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração
limitada, enquadrada na área dos Conhecimentos, em domínios do programa da disciplina.
Domínios e conteúdos
A prova avalia os conhecimentos nos domínios da Ginástica - Ginástica de Solo, dos Jogos
Desportivos Coletivos – Basquetebol, do Atletismo - Salto em Comprimento e Aptidão Física –
Vaivém e Flexões de Braços.

3 – CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA DA PROVA
A prova escrita irá avaliar os conhecimentos relativos às seguintes matérias: grupo 1 - Atletismo Salto em Comprimento; grupo 2 - Ginástica - Ginástica de Solo, grupo 3 - Jogos Desportivos
Coletivos – Basquetebol e grupo 4 - Aptidão Física.
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As respostas às questões deverão ser assinaladas com a letra “C” ou “E” dentro da quadrícula
colocada à frente de cada questão, conforme a afirmação esteja certa ou errada. Todas as
quadrículas deverão ser preenchidas. Caso contrário a resposta será considerada errada. Sempre
que surjam linhas, estas serão para completar a frase ou responder à questão.
O aluno realiza a prova no enunciado.
Esta prova é cotada para 100 pontos, distribuídos da seguinte forma:
Matérias

Cotação
(em pontos)

Atletismo - Salto em Comprimento

20

Ginástica - Ginástica de Solo

35

Jogos Desportivo Coletivos - Basquetebol

35

Aptidão Física

10

4 - CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO
Na prova escrita, a classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais
e dos critérios específicos de classificação apresentados para cada item e é expressa por um
número inteiro, previsto na grelha de classificação.
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero
pontos, bem como as quadrículas não preenchidas.
5 - DURAÇÃO
A prova terá a duração de 45 minutos.
6– MATERIAL AUTORIZADO
Na prova escrita o aluno apenas pode usar caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou
preta.
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