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INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

EDUCAÇÃO FÍSICA                                             2021 

 

Prova 26    

 

3.º Ciclo do Ensino Básico  
 

 
 

O presente documento visa divulgar as características da prova final do 3.º ciclo do ensino básico 

da disciplina de Educação Física. 

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

• Objeto de avaliação; 

• Características e estrutura; 

• Critérios de classificação; 

• Material; 

• Duração. 

Este documento deve ser dado a conhecer aos alunos e com eles deve ser analisado, para que 

fiquem devidamente informados sobre a prova que irão realizar. 

Importa ainda referir que, nas provas desta disciplina, o grau de exigência decorrente do 

enunciado dos itens e o grau de aprofundamento evidenciado nos critérios de classificação estão 

balizados pelo Programa, pelas Aprendizagens Essenciais em articulação com o Perfil dos Alunos à Saída 

da Escolaridade Obrigatória, em adequação ao nível de ensino a que a prova diz respeito  

 

Objeto de Avaliação 

A prova tem por referência o Programa de Educação Física em vigor. 

Nesta prova, serão avaliados conteúdos dos temas previstos no Programa, nomeadamente nas 

áreas da Aptidão Física e das Atividades Físicas – Jogos Desportivos Coletivos, Ginástica e Atletismo. 
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Características e Estrutura 

A prova é constituída por uma única parte (componente prática) e a sua estrutura apresenta-se 

de seguida: 

COMPONENTE PRÁTICA 

CONTEÚDOS OBJETIVOS/COMPETÊNCIAS ESTRUTURA COTAÇÃO 

Aquecimento Aumento da temperatura e 
flexibilidade muscular e 

articular. 

O aluno executa à ordem do 
professor, um conjunto de 

exercícios que visam a obtenção 
dos objetivos do aquecimento. 

10% 

Jogos Desportivos 
Coletivos (Escolhe 

2) 

 

- Basquetebol 

- Andebol 

- Voleibol 

- Futsal 

Basquetebol: 

Realiza em exercícios critério: 

- Passe de Peito;  

- Passe Picado; 

- Receção; 

- Lançamento na passada; 

- Lançamento em Apoio; 

- Lançamento em 
Suspensão; 

- Drible de Progressão; 

- Drible de Proteção. 

Realiza em jogo: 

- Posição Base Ofensiva  

- Posição Base Defensiva  

- Passe e Corte; 

- Desmarcação; 

- Ocupação de Espaço Livre 

 

Andebol: 

Realiza em exercícios critério: 

- Passe de Ombro;  

- Passe Picado; 

- Receção; 

- Remate em Apoio; 

- Remate em Suspensão; 

- Drible de Progressão; 

- Mudança de Direção; 

- Finta. 

Realiza em jogo: 

- Posição Base Ofensiva e 
Defensiva 

- Deslocamentos Ofensivos  

- Deslocamentos Defensivos; 

 

Voleibol: 

Realiza em exercícios critério: 

- Passe Alto de Frente;  

• O aluno dribla entre os 
sinalizadores, passa (peito/picado) 

a bola ao companheiro e recebe-a 
para posteriormente realizar 
lançamento na passada. 

 

Variante: o aluno executa 
lançamento em apoio e em 
suspensão; após receção da bola o 
aluno executa lançamento com 

oposição protegendo a bola. 

 

 

 

 

 

 

 

• O aluno dribla entre os 
sinalizadores, passa a bola ao 
companheiro e recebe-a para 

posteriormente realizar um remate 
em suspensão; 

Variante: Antes de rematar o 
aluno deverá efetuar uma finta 
sobre o adversário; 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Um dos alunos realiza passe 
para o distribuidor, este deverá 
executar passe alto de frente para 
o primeiro, que em seguida 
realizará o remate. 

• O aluno na posição de 
distribuidor realiza passe alto de 

40% 
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- Remate; 

- Passe Alto de Costas; 

- Bloco. 

Realiza em jogo: 

- Serviço por Cima; 

- Manchete; 

- Atitude Ofensiva/Defensiva  

 

Futsal: 

Realiza em exercícios critério: 

- Passe;  

- Receção/Controlo de Bola; 

- Remate 

- Condução de Bola; 

- Finta. 

Realiza em jogo: 

- Posição Base Ofensiva e 
Defensiva; 

- Atitude Ofensiva  

- Atitude Defensiva  

costas, o outro aluno realizará 
bloco ao remate. 

 

 

 

 

 

 

• O aluno realiza condução de 
bola entre os sinalizadores 

utilizando a parte externa e interna 
do pé, passa a bola ao 

companheiro e recebe-a para 
posteriormente realizar o remate à 
baliza. 

Variante: o aluno executa a finta 
antes de rematar. 

 

 

Ginástica: 

Ginástica de Solo 

e Aparelhos 

(Minitrampolim - 
escolhe 2 saltos) 

- Elementos gímnicos no 
solo: rolamentos; ponte, 
avião, apoio facial invertido 
(Pino), roda e rodada; 

- Mini trampolim: salto em 

extensão; carpa de pernas 
afastadas; engrupado; meia 

pirueta e pirueta completa 

• Executa numa sequência os 
elementos gímnicos; 

 

• Realiza no mini-trampolim os 2 

saltos selecionados (3 tentativas 
por cada tipo de salto); 

20% 

Atletismo 

(Escolhe 1) 

- Lançamento do 

Peso 

- Salto em altura 

- Corrida de 
Velocidade 

Execução técnica do exercício 
selecionado: 

- No lançamento do Peso 
realiza com competência o 

lançamento, empurrando o 
engenho com extensão total dos 
segmentos; 

- No Salto em altura realiza 
com competência a corrida de 
balanço, a chamada, a 
transposição e a queda;  

- Na corrida de velocidade 

realiza com competência a 
partida e a corrida propriamente 
dita (aspetos técnicos). 

 

• Realiza 3 lançamentos; 

• Realiza 3 saltos em altura 
(fosbury flop); 

• Realiza 2 corridas de velocidade 

(40 metros). 

 20% 

 

Aptidão Física 

Aptidão Aeróbia – realização 

de um teste de resistência 
aeróbia, adequado às normas 
da aptidão física representativa 
para a sua idade/género, 
enquadrado no Programa 
FitEscola. 

• Realiza corrida numa direção e 
na oposta (VaiVém) percorrendo 
de cada vez uma distância de 20 
metros, aumentando o ritmo da 
passada em cada minuto (numa 
cadência pré-determinada por 
ficheiro áudio), atingindo o número 

de percursos de referência para a 
sua idade/género (Zona Saudável 
de Aptidão Física - ZSAF), indicado 
nas tabelas de valores de 

 

10% 
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referência do Programa FitEscola. 

Total = 100 % 

 

 

Critérios Gerais de Classificação 

  

Componente prática: 

- Cada exercício é classificado de 1 a 5 valores, segundo critérios de execução técnica (1 – Não 

executa; 2 – Executa com muita dificuldade; 3 – Executa com alguma dificuldade; 4 – Executa sem 

dificuldade; 5 – Executa com fluidez e sucesso). No final, calcula-se a média aritmética de cada 

modalidade, cumprindo a cotação definida.  

- A classificação do exercício da Aptidão Física será em função do número de percursos que o 

examinando terá que realizar, de acordo com a sua idade/género. Assim, se atingir o número de 

percursos indicado nas tabelas de valores de referência do programa FitEscola (Zona Saudável de Aptidão 

Física) terá a cotação total para esse item, caso contrário será cotado com zero (0). 

 

Material  

Para realizar a prova o aluno tem de usar equipamento adequado à prática desportiva. 

 

Duração 

 A prova tem a duração de 45 minutos. 

 

 


