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Ano Letivo 
2018/2019 

Informação - Prova de equivalência à frequência  

do Ensino Básico –  Teórica 
(De acordo com o artigo 12º da Portaria nº 102/2016  de 18 de outubro) 

Disciplina: 
Código: 

Educação Física 
26 

Ano de Escolaridade: 9º ano  

Duração da Prova: 45minutos  

 
 

 1. Objeto de avaliação  
 

A prova a que esta informação se refere incide nos conhecimentos e nas competências enunciados no 

Programa de Educação Física em vigor para o 9º ano e permite avaliar a aprendizagem passível de 

avaliação numa prova teórica de duração limitada, nomeadamente:  

Conhecimento e compreensão de competências motoras, táticas ou regulamentares e aptidão física;  

 Interpretação do vocabulário específico da disciplina. 

    

 

2. Caracterização da prova  
                                                                                              

A prova é constituída por componente escrita (45 minutos). 

A cotação total da prova é de 100 pontos.  

A classificação final da prova corresponde à média aritmética simples, arredondada às unidades, das 

classificações das duas componentes (teórica e prática). 

 

2.1 A prova é estruturada de modo a avaliar os conhecimentos/ competências dos examinandos 

nos seguintes domínios: 
     

Aptidão Física e Saúde 

 

    -Interpreta/relaciona o(s) tema(s) com os estilos de vida;  

    -Identifica os fatores associados a um estilo de vida saudável;  

    -Reconhece a importância da promoção da atividade física e desportiva.  

    -Identifica as capacidades motoras do indivíduo;  

    -Identifica e compreende a importância do desenvolvimento das capacidades motoras;  

 

Desporto na sociedade 

 

- Interpreta e relaciona a dimensão sóciocultural dos desportos e atividade física na atualidade e 

ao longo dos tempos; 

- Conhece os fatores limitativos da Atividade Física, da Aptidão Física e da Saúde. 
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Desportos Coletivos 

 

- Conhece o regulamento técnico das modalidades;  

- Identifica e carateriza os procedimentos técnico-táticos das modalidades. 

 

 

Desportos Individuais 

     

- Ginástica  

-Identifica os elementos gímnicos que caracterizam a Ginástica no Solo, Acrobática e de 

Aparelhos;  

-Identifica e caracteriza as habilidades / saltos e suas determinantes técnicas;  

-Identifica os aparelhos e materiais específicos da Ginástica. 

 

- Atletismo 

- Identifica as várias disciplinas do Atletismo.  

- Conhece o regulamento técnico das várias provas de Atletismo.  

- Identifica e caracteriza as técnicas determinantes das especialidades do Atletismo.  

- Identifica os materiais e os espaços de realização das diversas provas de Atletismo. 

       

Desportos de Raquetas 

     

- Badminton  

- Conhece o regulamento técnico da modalidade;  

- Identifica e carateriza os procedimentos técnico-táticos da modalidade. 

 

2.2 - Objetos de avaliação (unidades temáticas / conteúdos programáticos) 
 

 

Aptidão Física e Saúde 

        - Alimentação;  

        - Espírito Desportivo (Fair-Play). 

        - Capacidades Motoras:  

            . Condicionais; 

. Coordenativas. 

Desporto na sociedade 
            - Fatores limitativos da atividade física: 

            - Sedentarismo; 

            - Evolução tecnológica; 

            - Poluição; 

            - Urbanismo; 

            - Industrialização. 
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Desportos Coletivos 

          - Andebol; 

- Basquetebol; 

- Futsal; 

- Futebol; 

- Voleibol. 

 

Desportos Individuais 

  - Ginástica 
- Solo 

- Aparelhos 

- Acrobática 

 

- Atletismo 
-Corridas 

- Saltos 

- Lançamentos 

 

 Desportos de Raquetas 

  - Badminton  

 

 

3. Estrutura da prova/tipo de itens 

 
A prova é constituída por 2 grupos: 

     

   O grupo I é constituído por 2 questões.  

  - Aptidão Física e Saúde 

        - Desporto na sociedade 

 

O grupo II é constituído por 25 questões. 

     - Desportos Individuais 

     - Desportos Coletivos 

     - Desportos de raquetas 

 

Tipologia das questões por grupo: 
 

O grupo I é constituído por questões de desenvolvimento. 

O Grupo II é constituido por verdadeiros e falsos e questões de escolha multipla. 

 

     

A cotação total da prova é de 100 por cento. A classificação distribui-se da seguinte forma por cada 

um dos grupos: 

O grupo I terá a cotação de 25 %. 

O grupo II terá a cotação de 75 %. 

 

 



 
 
 

SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

Direção Regional da Educação  
 

 4/4 

     

4. Critérios de Avaliação: 
 

Grupo I 

As questões de desenvolvimento do tema são avaliadas de acordo com:  

- Clareza na resposta;  

- Coerência do discurso;  

- Capacidade de relacionar os diferentes temas. 

A classificação a atribuir traduz a avaliação simultânea dos domínios específicos da disciplina e dos 

domínios de comunicação escrita em língua portuguesa.  

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero. 

 

 

Grupo II 
 

Nas questões de escolha múltipla e Verdadeiro/Falso a cada pergunta é atribuida uma única 

pontuação. 

A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a única opção 

correta. 

São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada: 

– Uma opção incorreta; 

– Mais do que uma opção; 

- Ausência de resposta. 

Sempre que se verifique um engano, deve ser riscado e corrigido à frente de modo bem legível. 

 

5. Material a utilizar 

O examinando apenas pode usar na prova, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta 

azul ou preta.  

 

6. Data de publicação: 14 de maio de 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


