
 

INFORMAÇÃO — PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA.9º Ano 
Educação Física                                                                                                                  2019 
 
O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência da disciplina de Educação 

Física, a realizar em 2019, nomeadamente: 

 

• Objeto de avaliação; 

• Caraterização da prova; 

• Critérios gerais de classificação; 

• Material; 

• Duração. 

 

No arquivo Exames e Provas podem ser consultados itens e critérios de classificação de provas desta disciplina. 

 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa de Educação Física do Ensino Básico e permite avaliar a aprendizagem passí-

vel de avaliação numa prova escrita e prática de duração limitada, incidindo sobre os domínios do «Saber» e do «Sa-

ber Fazer». 

 

Prova Escrita 

 
A prova escrita desta disciplina permite avaliar os conhecimentos sobre os temas: 1. Aptidão Física, Desporto e Saúde; 

2. Atividades Físicas Desportivas; 3. Atividades Rítmicas Expressivas e 4. Atividades de Exploração da Natureza, e apre-

senta objetivos a atingir, tal como se pode verificar no quadro que se encontra na página 2 deste documento (Quadro 

1) e que sintetiza todos os aspetos relativos à prova. 

 

Caraterização da Prova 

A prova é composta por 4 Grupos, relativos aos 4 temas acima referenciados. Serão apresentadas 25 questões, onde o 

aluno responderá apenas a 8. (Caso o aluno responda a mais do que 8, serão apenas consideradas as 8 primeiras res-

postas). 

Grupo I – são apresentadas 9 questões, onde o aluno deverá responder no máximo a 4. 
 
Grupo II – são apresentadas 12 questões, onde o aluno deverá responder no máximo a 6. 
 
Grupo III – são apresentadas 2 questões, onde o aluno deverá responder no máximo a 1. 
 
Grupo IV – são apresentadas 2 questões, onde o aluno deverá responder no máximo a 1. 
 
 

Quadro 1  

http://www.dge.mec.pt/educacao-fisica


 

Temas Conteúdos Objetivos Questões Cotação 

1.  

Desenvolvimento das 

capacidades motoras con-

dicionais e coordenativas; 

aprendizagem dos proces-

sos de desenvolvimento e 

manutenção da condição 

física; fenómenos sociais 

extra escolares, no seio 

dos quais se realizam as 

atividades físicas 

 

 

 

Conhecer, analisar e compreender os 

pressupostos que circunscrevem os 

conteúdos referenciados 

 

 

 

 

Grupo I 

 

9 questões, 

às quais o 

aluno 

responde no 

máximo a 4. 

(questões de 

resposta 

aberta) 

 

 

 

Cada 

questão 

vale 25 

pontos 

(máximo 

100 

pontos) 

2.  

 

 

Andebol/Basquetebol 

Futebol 

Futsal/Voleibol/Corfebol 

Atletismo/Ginástica Artís-

tica/Ginástica Acrobáti-

ca/Badminton Ténis de 

Mesa/Patinagem 

 

 

Conhecer, analisar e compreender 

procedimentos técnicos e táticos, 

bem como a componente regulamen-

tar das diferentes modalidades des-

portivas; conhecer os critérios de 

correção técnica ao nível da realiza-

ção; conhecer e compreender a com-

posição de esquemas individuais e/ou 

de grupo 

 

 

 

Grupo II 

12 questões, 

às quais o 

aluno 

responde no 

máximo a 6. 

(6 questões 

de resposta 

aberta 

+ 6 questões 

de escolha 

múltipla) 

 

 

Cada 

questão 

vale 25 

pontos 

(máximo 

150 

pontos) 

3.  

 

 

Dança/Danças Tradicionais 

Portuguesas 

 

 

Conhecer, analisar e compreender a 

noção de exploração espaço-

temporal, a noção de deslocamento, 

os elementos técnicos que o determi-

nam, a noção de esquema corporal e 

as capacidades motoras associadas à 

expressão corporal 

Grupo III 

2 questões, 

às quais o 

aluno 

responde no 

máximo a 1. 

(2 questões 

de resposta 

aberta) 

 

Cada 

questão 

vale 25 

pontos 

(máximo 

25 pon-

tos) 

4.   Grupo III  



 

 

 

Orientação/BTT Ciclotu-

rismo 

 

Conhecer, analisar e compreender as 

etapas de aprendizagem e as deter-

minantes técnicas associadas; conhe-

cer e compreender os efeitos benéfi-

cos da prática destas modalidades 

 

2 questões, 

às quais o 

aluno 

responde no 

máximo a 1. 

(2 questões 

de resposta 

aberta) 

Cada 

questão 

vale 25 

pontos 

(máximo 

25 pon-

tos) 

 
 

Critérios Gerais de Classificação 

De acordo com o estabelecido nos programas e seus princípios didáticos e metodológicos, considera-se que os crité-

rios de classificação devem estar em harmonia com o que os programas definem. A prioridade do processo sobre o 

produto final, a valorização da procura de alternativas, bem como a coerência entre o conteúdo e a expressão (for-

ma). No que se refere à valorização das respostas, deverão ser sempre valorizadas as diferentes formas de realização 

das tarefas em detrimento de critérios extremados. Neste sentido, e no que à aplicação dos critérios de classificação 

diz respeito, entende-se que o examinando nunca deverá ser penalizado por sucessivos erros, valorizando-se essenci-

almente a coerência demonstrada por este. As decisões tomadas em situação de dúvida, na classificação, deverão 

beneficiar o examinando. 

 

Critérios Específicos de Classificação 

- Utilizar a terminologia específica da disciplina; 

- Identificar conteúdos com exatidão/precisão; 

- Aplicar a capacidade de síntese, sem prejuízo da referência aos conteúdos considerados determinantes; 

- Ser claro e objetivo na exposição de conceitos, descrições ou argumentos; 

- Selecionar com clareza/precisão nas questões de escolha múltipla ou nas afirmações de verdadeiro/falso. 

 

Materiais 

Material a utilizar pelo aluno, da sua responsabilidade: Esferográfica de cor azul ou preta. 

 

Duração 

A prova terá a duração de 45 minutos. 

 

 
 
 
 
 



Prova Prática 
 
A prova prática permite avaliar o desempenho motor adquirido sobre: 1. Modalidades Coletivas (Basquetebol, Ande-

bol e Voleibol) e 2. Modalidades Individuais (Atletismo - Salto em Comprimento ou Velocidade; Ginástica – Solo ou 

Aparelhos), tal como se pode verificar no quadro que se encontra nas páginas 2 e 3 deste documento (Quadro 1) e 

que sintetiza todos os aspetos relativos à prova. 

 

Caraterização da Prova 

A prova é composta por 2 Grupos, relativos às Modalidades – Coletivas e Individuais, acima referenciadas.  

Grupo I – Modalidades Coletivas – O aluno realizará uma modalidade coletiva (a optar entre Basquetebol, Andebol e 

Voleibol). O aluno só realizará a situação de jogo se existir, em exame, um número considerado mínimo de alunos que 

o permita; se tal não for possível, o aluno realizará um circuito de caráter técnico com o auxílio de um docente de 

Educação Física. 

Grupo II – Modalidades Individuais - O aluno realizará uma modalidade individual (Atletismo ou Ginástica). No Atle-

tismo, pode optar pela Corrida de Velocidade ou pelo Salto em Comprimento e na Ginástica, pode optar por Ginástica 

de Solo, Salto de Cavalo ou Mini Trampolim. 

 

Critérios de Classificação 

- Realizar as tarefas selecionadas, procedendo com organização, cooperação, respeito e segurança e aplicando, com 

oportunidade, os procedimentos técnico-táticos solicitados; 

- Conhecer e interpretar fatores de saúde e risco associados à prática das atividades físicas e aplicar regras de higiene 

e de segurança; 

- Participar ativamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal e de grupo. 

 

O Quadro seguinte (Quadro 2), resume todos os aspetos relativos à prova prática. 

Quadro 2  

Temas Conteúdos Objetivos Critérios Cotação 

M
o

d
al

id
ad

e
s 

C
o

le
ti

va
s 

Basquetebol 

Objetivos gerais: cooperar com os companheiros para o 

alcance do objetivo do JDC, realizando com oportunidade 

e correção as ações técnico-táticas elementares em todas 

as funções, conforme a oposição em cada fase do jogo e 

aplicando as regras; 

Ações técnicas: passe de peito e passe picado; drible de 

progressão e de contenção; lançamento em apoio, em 

suspensão e na passada; 

Ações táticas (Situação de Jogo 3X3): ocupar, racional-

mente, o espaço; defesa HXH; adotar atitudes ofensivas e 

defensivas; criar linhas de passe. 

Regulamento 

10% 

 

 

Ações técnico-

táticas 

90% 

50% 



Andebol 

Objetivos gerais: cooperar com os companheiros para o 

alcance do objetivo do JDC, realizando com oportunidade 

e correção as ações técnico-táticas elementares em todas 

as funções, conforme a oposição em cada fase do jogo e 

aplicando as regras; 

Ações técnicas: passe de ombro e passe picado; remate 

em apoio, em salto e livre de 7 metros; 

Ações táticas (Situação de Jogo 3+1X3+1): ocupar, racio-

nalmente, o espaço; interagir com os companheiros; de-

fender à zona; adotar atitudes ofensivas e defensivas - 

transição defesa/ataque. 

Voleibol 

Objetivos gerais: cooperar com os companheiros para o 

alcance do objetivo do JDC, realizando com oportunidade 

e correção as ações técnico-táticas elementares em todas 

as funções, conforme a oposição em cada fase do jogo e 

aplicando as regras; 

Ações técnicas: deslocamentos ântero-posteriores; servi-

ço por baixo; passe alto de frente e manchete; 

Ações táticas (Situação de Jogo 3X3): diferenciar os pa-

péis de recebedor/não recebedor; orientar os apoios; 

organizar coletivamente as ações ofensivas; concretizar os 

3 toques; colocar a bola com intencionalidade. 

M
o

d
al

id
ad

e
s 

In
d

iv
id

u
ai

s 

A
tl

e
ti

sm
o

 

Salto em 

Comprimento 

 

 

 

 

 

Objetivos gerais: conhecer e aplicar as normas regula-

mentares; 

Ações técnicas: executar a corrida de balanço; chamada; 

vôo e receção/queda. 

Marcas a obter 

(a) Masculino:   

Nível 1= 2,00m 

Nível 2= 2,50m 

Nível 3= 3,50m 

Nível 4= 4,50m 

Nível 5= 5,00m  

(b) Feminino:    

 Nível 1= 0,75m 

Nível 2= 1,50m 

Nível 3= 2,20m 

Nível 4= 2,90m 

Nível 5= 3,40m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50% 

Velocidade 

Objetivos gerais: conhecer e aplicar as normas regula-

mentares; 

Ações técnicas: executar a partida de 4 apoios, respeitan-

Marcas a obter 



do a voz de comando; corrida propriamente dita. Nível 1= >7,21 

Nível 2= 6,94 a 7,20 

Nível 3= 6,54 a 6,93 

Nível 4= 6,27 a 6,53 

Nível 5= <6,26 

b) Feminino: 

Nível 1= >8,56 

Nível 2= 8,11 a 8,56 

Nível 3= 7,43 a 8,10 

Nível 4= 6,97 a 7,42 

Nível 5= <6,96 

G
in

ás
ti

ca
 

Solo 

Executar uma sequência de exercícios acrobáti-

cos/gímnicos na qual serão avaliados os seguintes ele-

mentos: rolamento à frente engrupado; rolamento à 

retaguarda; apoio facial invertido; elemento de flexibili-

dade - ponte ou outro; elemento de equilíbrio - avião ou 

outro. 
Regulamento 

10% 

 

 

Execução técnica 

90% 

 

 

 

 

 

 

 

50% 

Cavalo 

Objetivos gerais: conhecer e aplicar as normas regula-

mentares; 

Ações técnicas: executar 2 saltos de cavalo: entre mãos e 

salto de eixo. 

Mini - Tram-

polim 

Objetivos gerais: conhecer e aplicar as normas regula-

mentares; 

Ações técnicas: executar 4 saltos no mini trampolim: 

«vela»; engrupado; encarpado, com membros inferiores 

afastados e uma pirueta; 

 
Materiais 
Equipamento desportivo adequado e material para o duche, após a realização do exame prático. 
Duração 
A prova prática terá a duração de 45 minutos. 

 


