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INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA  
Educação Física  
 

3º ciclo do Ensino Básico                     

Prova 26 
(Despacho Normativo n.º 3-A/2020,  de 5 de março e Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de 13 de abril ) 
2020 

 

 
1.Objetivos  
 
A prova tem por referência o Programa da disciplina de Educação física em vigor, nomeadamente, os 
seus objetivos, gerais e específicos, cuja consecução é passível de avaliação numa prova prática. 

 
 
2.Conteúdos  
 
2.1- Conteúdos práticos 

 Jogos coletivos (componente técnica individual) 

 Ginástica  

 Aptidão física. 
 
 
A sequência dos itens da prova pode não corresponder à sequência dos seus conteúdos. 
 
 
A estrutura da prova prática sintetiza-se no Quadro 1 
 
  Quadro 1 – Tipologia, número de exercícios ou atividades e cotação 
 
A prova prática tem 4 Jogos Coletivos, com 4 exercícios, respetivamente; Ginástica e Aptidão Física 
com 1 teste físico. Cada exercício ou atividade poderá ter até 7 itens. 
 
A estrutura da prova prática sintetiza-se no Quadro 1. 
 
  Quadro 1 – Tipologia, número de exercícios ou atividades e cotação 

Exercícios ou atividades 
Número de exercícios 
ou atividades 

Cotação por 
item 
(em pontos) 

Jogos desportivos coletivos 4* 
64=16X4 (4 
pontos) 

Ginástica 6** 25 (2 a 8 pontos) 

Aptidão física 1*** (11 pontos) 

*1 itens obrigatórios, contabilizando-se também de seguida as restantes  2 melhores prestações 
(total 4 itens, 12 pontos). 
**2 itens obrigatório, contabilizando-se depois igualmente as 3 melhores das prestações 
restantes (total 5 itens, 25 pontos). 
***1 itens obrigatório, 11 pontos). 
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3. Critérios de classificação da prova prática. 

 
3.1- Prova prática 
A classificação a atribuir a cada exercício ou atividade resulta da aplicação dos critérios de sucesso do 
desempenho motor ou físico do examinando, estabelecido para cada exercício ou atividade. 
 
4.Material a usar 
Na prova prática o examinando deve usar equipamento desportivo (calçado desportivo e roupa 
desportiva). 
 
5. Duração da prova prática. 
A prova tem a duração de 45 minutos. 
 
 
6. Número de exercícios ou atividades 
A prova prática tem quatro circuitos técnicos com quatro exercícios baseados nos Jogos Coletivos; 
Ginástica e Aptidão Física com 1 teste da bateria de testes do fitnessgram (Vai e Vem). 
 
 


