
 
 

 
Informação-Prova nº 07/1C 

                             Prova de Equivalência à Frequência 

 maio|2022 

 

E|JAC                                                                                       Prova 47 | 1  

Educação Física  
 Para: 

 Reprografias 

Prova 47 | 2022  Portal do Agrupamento 

Tipo de Prova – Prática  Diretores de Turma 

1º Ciclo do Ensino Básico 

Despacho Normativo 7-A/2022, de 24 de março 

 

 Associação de Pais e Encarregados de Educação 

 Biblioteca /CRE 

 

Esta informação dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

•• Objeto de avaliação; 

•• Caracterização da Prova; 

•• Material autorizado; 

•• Duração; 

•• Critérios gerais de classificação. 

 

Objeto da Avaliação 

A prova tem por referência as Aprendizagens Essenciais de Educação Física, o Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória e a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania.  

Pretende avaliar a aprendizagem desta disciplina passível de avaliação numa prova prática de duração 

limitada. 

 

Caracterização da Prova 

A prova avalia aprendizagens desenvolvidas nos domínios/áreas/temas que constam no quadro de 

caracterização.  

A prova pode mobilizar aprendizagens de anos de escolaridade anteriores e reflete uma visão integradora 

dos diferentes domínios/áreas/temas.  

O quadro seguinte apresenta os domínios/áreas/temas e a estrutura e duração da prova 

 

Área 

Objeto de avaliação 

Os conhecimentos e competências 
identificados nos domínios/áreas/temas 

Estrutura 

Educação 
Física 

Área das atividades físicas: 

- Perícias e manipulações 

- Deslocamentos e Equilíbrios 

A prova é constituída por um 
conjunto de tarefas realizadas em 
percurso e em situação de jogo 
(se aplicável). 
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A prova é cotada para 100 pontos. 

A valorização das áreas da atividade física apresenta-se no Quadro 1.  

 

Quadro 1 – Valorização das áreas  

Áreas de Educação Física 

 

Cotação 
(em pontos) 

Perícias e manipulações 40 a 55 

Deslocamentos e Equilíbrios 40 a 60 

 

Material 

Todo o material necessário à realização da prova será fornecido pela escola. 

O avaliado deve comparecer na prova com vestuário e calçado adequados à realização da atividade física. 

 

Duração 

A prova tem a duração de 45 minutos. 

O tempo de experimentação dos materiais, de ativação geral e de experimentação das tarefas não está 

incluído no tempo de prova. 

 

Critérios gerais de classificação 

A classificação a atribuir decorre da aplicação dos critérios de correção, os quais pretendem avaliar o grau 

de correção colocado na execução das tarefas, face ao requerido. 

Os itens ou tarefas apresentam-se organizados por níveis de desempenho. 

A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. No caso de, ponderados todos os dados 

contidos nos descritores, permanecerem dúvidas quanto ao nível a atribuir, deve optar-se pelo nível mais 

elevado de entre os dois tidos em consideração. 

 


