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INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

EDUCAÇÃO FÍSICA                                                                                                                     2022 

PROVA 47 - PROVA PRÁTICA  

1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO   

 

O presente documento divulga informação relativa à prova final de equivalência à frequência do 1.º 

Ciclo do Ensino Básico da componente do currículo de Educação Física, a realizar em 2022, 

nomeadamente: 

 Objeto de avaliação 

 Caracterização da prova 

 Critérios gerais de classificação 

 Material 

 Duração  

 

Objeto de avaliação 

 

A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as 

Aprendizagens Essenciais de Educação Física e permite avaliar a aprendizagem passível de 

avaliação numa prova prática de duração limitada. 

 

 

Caracterização da prova 

 

A prova está organizada por blocos e é constituída por dois grupos de itens. 

 

Quadro 1 – Grupos, blocos 

 

Grupos Bloco 

I – ÁREA DAS 

ATIVIDADES 

FÍSICAS 

- Ginástica: realizar habilidades gímnicas básicas em esquemas ou 

sequências no solo e em aparelhos, encadeando e ou combinando as ações 

com fluidez e harmonia de movimento. 

- Jogos: realizar habilidades básicas e ações fundamentais, com 

oportunidade e correção de movimentos. 

II – ATIVIDADES 

RÍTMICAS 

EXPRESSIVAS 

- Combinar deslocamentos, movimentos não locomotores e equilíbrios das 

atividades rítmicas e expressivas. 

 

 

 

 



 

 

 Prova 47 | 2/2 

 

Tipologia dos itens 

 

A tipologia de itens utilizada na prova apresenta-se no Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Tipologia dos itens 

 

Tipologia Nº de exercícios 
Cotação 

(pontos) 

Grupo I - área das atividades físicas 4 60 

grupo II - atividades rítmicas expressivas 2 40 

Total 6 100 

 

 

Critérios gerais de classificação  

 

A avaliação da prova será realizada através do método de observação direta e registo do nível de 

desempenho em grelha de avaliação.  

A cotação da prova é de 100 pontos distribuídos de acordo com as cotações do quadro 2. 

 

Material 

 

Os alunos devem apresentar-se equipados com calções e T-shirt ou fato de treino e com ténis. 

 

Duração 

 

A prova tem a duração de 45 minutos. 

 

 


