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Introdução 
  
O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 
2.º Ciclo da disciplina de Educação Física, a realizar em 2020, nomeadamente: 
 

• Objeto de avaliação 
• Características e estrutura 
• Critérios gerais de classificação 
• Material autorizado 
• Duração 
 
 
 

1. Objeto de avaliação 
 
Esta informação incide nos conhecimentos e nas competências enunciados no Programa de 
Educação Física, 2.º Ciclo. 
São objeto de avaliação as competências concretizadas no domínio Psicomotor de referência 
dos temas abordados nos 5.º e 6.º anos - 2.º Ciclo do Ensino Básico e constantes dos 
quadros síntese para a prática. 
 

 

2. Características e estrutura 
 
A prova é composta por uma componente prática, com 45 minutos de duração, valendo 100 
pontos. 
A prova é constituída por um conjunto de atividades e modalidades desportivas em número 
de duas, sendo uma coletiva (Basquetebol) e uma individual (Ginástica e Trampolins), 
seguida de dois testes de “Aptidão física” da bateria de testes FITescola. 
Os testes de “Aptidão física” serão realizados no final da prova, no sentido de evitar a fadiga 
que interfira com as exigências mais técnicas das outras atividades e modalidades 
desportivas. 
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3. Critérios gerais de classificação 
 

A classificação a atribuir à execução de cada gesto/elemento técnico resulta da aplicação dos 
critérios gerais e dos critérios específicos de classificação apresentados para cada item e é 
expressa por um número inteiro como está descrito nos respetivos quadros síntese. 
Os gestos/elementos técnicos incorretos ou que não possam ser claramente identificados são 
classificados com zero pontos. 

 
 

4. Material autorizado 
 

Para a prova, o examinando terá de ser portador de equipamento adequado para a prática de 
atividade física e desporto, em especial de calçado com sola não preta de borracha. 

 
 

5. Duração 
 

Duração da prova 45 minutos. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Aprovada em Conselho Pedagógico do Agrupamento de Escolas 
Padre João Coelho Cabanita, em 29 / 05 / 2020 

O Diretor 
_________________ 

(Jacinto Colaço) 

 


