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Introdução 

O presente documento visa divulgar as características da prova de equivalência à frequência do 3.º 

ciclo do ensino básico da disciplina de Educação Física. As informações apresentadas neste 

documento não dispensam a consulta da legislação referida e das Aprendizagens Essenciais da 

disciplina. 

 

 
 Objeto de avaliação; 

 Caracterização da prova; 

 Material; 

 Duração; 

 Critérios de classificação. 

 

Prova prática 

1. OBJETO DE AVALIAÇÃO 

 A Prova tem por referência as Aprendizagens Essenciais do 9º.ano de Educação Física do 3º. Ciclo. 

A Prova permite avaliar a aprendizagem e os conhecimentos enquadrados em domínios enunciados 

no documento curricular de referência da disciplina, passíveis de avaliação em prova prática de 

duração limitada. 

 2. CARACTERIZAÇÃO DA PROVA (ver anexo I) 

A Prova apresenta seis grupos de itens. 

No grupo um avalia-se o aquecimento – cotação 10% 

No grupo dois avalia-se a resistência do aluno (vaivém) - cotação 10%    

No grupo três avalia-se competências e conhecimentos de um desporto coletivo à escolha do aluno  – 

cotação 10%    
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No grupo quatro avalia-se competências e conhecimentos de um outro desporto coletivo à escolha do 

aluno – cotação 10%    

No grupo cinco avalia-se competências e conhecimentos de um desporto individual à escolha do 

aluno (ginástico solo/ginástica de Aparelhos) – cotação 20%    

No grupo seis avalia-se competências e conhecimentos de um desporto individual à escolha do aluno 

(dança tradicional /social) – cotação 20%    

No grupo sete avalia-se competências e conhecimentos de um outro desporto individual à escolha do 

aluno (atletismo/badminton) – cotação 20% 

 

3. MATERIAL 

Para a Prova é necessário equipamento desportivo similar ao utilizado nas aulas de Educação Física 

(calças de fato de treino ou calções, t-shirt da escola, ténis e sapatilhas de ginástica). 

 

4. DURAÇÃO. 

A Prova terá a duração de 45 minutos. 

 

5. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 

Os elementos serão classificados segundo os seguintes níveis: 0 - o aluno não executa; 1 - o aluno 

executa com muita dificuldade/muitos erros; 2 o aluno executa com dificuldade e com erros; 3 - o 

aluno executa razoavelmente; 4 - o aluno executa bem; 5 - o aluno executa com correção e eficácia. 
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Prova Prática 9º ano ANEXO 1 

 

Modalidade Conteúdos Pontos 

Voleibol 

Passe de sustentação 0-5 

Manchete 0-5 

Serve para o campo adversário 0-5 

Receção em passe ou manchete com colocação de bola alta 0-5 

Dá continuidade ao jogo ou encadeia toques sucessivos com 
passe e manchete 

0-5 

Basquetebol 

Passe (peito, picado) em movimento 0-5 

Drible de progressão 0-5 

Drible com mudança de direção 0-5 

Lançamento na passada com a mão hábil 0-5 

Lançamento parado 0-5 

Realiza um circuito técnico com fluidez 0-5 

Andebol 

Drible 0-5 

Passe de ombro/receção em movimento 0-5 

Remate em salto 0-5 

Remate em apoio 0-5 

Realiza um circuito técnico com fluidez 0-5 

Futebol 

Condução de bola com os dois pés 0-5 

Passe rasteiro curto ao 1º toque/ receção à parede 0-5 

Receção e prepara Remate 0-5 

Realiza um circuito técnico com fluidez 0-5 

   

Badminton 

Executa o Clear 0-5 

Executa o Lob 0-5 

Serviço para campo adversário 0-5 

Pega universal 0-5 

Batimentos à direita e à esquerda 
0-5 
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Barreiras 

Passagem rasante 0-5 

Passadas largas e não desacelera nitidamente após passagem do 
obstáculo 

0-5 

Estrutura rítmica (3 apoios) 0-5 

Peso 
Lançamento lateral sem balanço 0-5 

Receção em corrida define a mão que recebe 0-5 

Salto em Altura 

Chamada a um pé 0-5 

Subida da bacia 0-5 

Queda a um pé (tesoura) ou de costas sobre a zona dorsal 
(F.Flop). 

0-5 

Salto em 
Comprimento 

Corrida em aceleração, chamada a um pé  0-5 

Subida do joelho da perna de balanço 0-5 

Queda com dois pés com flexão tronco à frente 0-5 
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 Ginástica Solo 

Rolamento à frente; rolamento à retaguarda; subida para 
pino com apoio de mãos; 1/2 pirueta, roda com apoios 

alternados, posição de flexibilidade (afastamento lateral e 
frontal das pernas em pé e no chão, com máxima 
inclinação do tronco; ponte) 

0-5 

Ginástica Aparelhos 

Plinto Longitudinal – Rolamento à frente 0-5 

Boque - S. Eixo ou S. Entre-mãos 0-5 

 Minitrampolim – S. em extensão 0-5 

Dança  

 

Merengue: No lugar; Progressivo; Lateral com junção de 
apoios; Volta no lugar; lateral cruzado, passo em “V” com 

mudança de direção; Mambo 
0-5 

Rumba quadrada: Passo básico; Progressivo; Chassé;  0-5 

Aeróbica: Marcha; Corrida; Passo e toque; Elevação do 
joelho; Passo cruzado; Passo em "V" 

0-5 

Regadinho: Passeio de passeio; Saltado cruzado; 
Saltitado  

 


