
  Agrupamento de Escolas de Loureiro  |  151609 

  Oliveira de Azeméis 

 

_________________________________________________________________________________________ 

Prova 28 / 2015                     INFORMAÇÃO – Prova de Equivalência à Frequência                             Página 1 de 3 

 

INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

EDUCAÇÃO FÍSICA           2º Ciclo do Ensino Básico / 6º Ano 

Prova 28 / 2015                                    Prova escrita 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

O presente documento divulga informação relativa à prova escrita de equivalência à frequência da disciplina 

de Educação Física do 2º ciclo do ensino básico, a realizar em 2015, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação 

 Caracterização da prova 

 Critérios gerais de classificação 

 Material 

 Duração 

 

Realizam a prova os alunos que se encontram abrangidos pelos planos de estudos instituídos pelo Decreto-

Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 91/2013, de 10 de julho. 

Deve também ser considerado o Despacho Normativo n.º 13/2014, de 15 de setembro, bem como o 

Despacho Normativo n.º 15971/2012, de 14 de dezembro nas disciplinas em que é aplicável. Deve ainda ser 

tido em consideração o Despacho Normativo n.º 6-A/2015, de 5 de março.  

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação referida nem do 

Programa da disciplina. 

 

Este documento deve ser dado a conhecer aos alunos e com eles deve ser analisado, para que fiquem 

devidamente informados sobre a prova que irão realizar. 

 

 

2. OBJETO DE AVALIAÇÃO 

 

A prova de equivalência à frequência tem por referência as Metas Curriculares e o Programa da disciplina de 

Educação Física do Ensino Básico e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita 

de duração limitada, no domínio cognitivo. 

 

Os temas que constituem o objeto de avaliação são os seguintes: 

- Princípios técnico/táticos e regras fundamentais das modalidades de Andebol, Futsal, Basquetebol e 

Voleibol. 
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- Princípios e regras da arbitragem. 

- Elementos Gímnicos básicos da modalidade de Ginástica. 

- Princípios fundamentais da modalidade de Ginástica. 

- Gestos técnicos fundamentais da modalidade de Atletismo. 

- Princípios fundamentais da modalidade de Atletismo. 

 

3. CARACTERIZAÇÃO DA PROVA 

 

Andebol - 10 questões de escolha múltipla (20pontos). 

Futsal - 10 questões de escolha múltipla (20 pontos). 

Basquetebol – 10 questões de escolha múltipla (20 pontos). 

Voleibol - 10 questões de escolha múltipla (20pontos). 

Ginástica - 10 questões de escolha múltipla (10pontos). 

Atletismo – 10 questões de escolha múltipla (10pontos). 

 

4. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

 

- Perguntas de resposta direta das modalidades Andebol, Futsal, Basquetebol e Voleibol:  

Certo – 2 pontos. 

Errado – 0 pontos. 

 

- Perguntas de resposta direta das modalidades Ginástica e Atletismo:  

Certo – 1 ponto. 

Errado – 0 pontos. 

 

- A ausência de resposta será atribuída a cotação de zero. 

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

 

 

5. MATERIAL 
 

 O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta preta indelével. 

 

 Não é permitido o uso de corretor. 
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 As respostas são registadas na folha de resposta facultada pela escola. A folha de rascunho 

fornecida ao aluno não será recolhida para classificação. 
 
 

 

6. DURAÇÃO 

 

A prova tem a duração de quarenta e cinco minutos.  
 

 

 

  


