INFORMAÇÃO-PROVA de EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA
EDUCAÇÃO FÍSICA

2022

Prova: 47

1.ª e 2.ª Fase

1.º Ciclo do Ensino Básico (Despacho Normativo n.º7 – A/ 2022 de 24 de março)

O presente documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do 1.º
ciclo do ensino básico da disciplina de Educação Física do 1.º Ciclo, a realizar em 2022,
nomeadamente:
•

Objeto de avaliação

•

Caracterização da prova

•

Critérios gerais de classificação



Material



Duração

Objeto de avaliação
A

prova

oral

de

Português

tem

por

referência

os

documentos

em

vigor

https://www.dge.mec.pt/portugues (Programa e Metas Curriculares de Português do Ensino
Básico, o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens Essenciais)
e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação em prova oral de duração limitada,
incidindo sobre os domínios de referência: Oralidade, Leitura, Gramática e Educação Literária.

Caracterização da prova
A prova avalia aprendizagens desenvolvidas nos domínios que constam no quadro seguinte,
mas pode mobilizar aprendizagens de anos de escolaridade anteriores e refletem uma visão
integradora dos diferentes domínios.
A prova é cotada para 100 pontos. A distribuição das tarefas e cotação apresenta-se no Quadro
1.
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Áreas de
competências
do Perfil do

Domínio

Cotação
Tarefas

(em %)

Aluno
Elevar o nível

Perícias e

funcional das

manipulações

capacidades
condicionais e
coordenativas:

Deslocamentos e

Resistência geral;

equilíbrios

Velocidade de

Tarefa 1

10

Tarefa 2

10

Tarefa 3

10

Tarefa 4

10

Tarefa 5

10

Tarefa 6

10

Tarefa 7

10

Tarefa 8

10

Tarefa 9

10

Tarefa 10

10

reação simples e
complexa de
execução de
ações motoras
básicas com no
solo e com
aparelhos
portáteis,
encadeadas ou
em combinação
de movimentos, e
de deslocamento;
Flexibilidade;
Controlo de
postura; Controlo
da orientação
espacial;
Agilidade.
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Quadro 1 - Valorização dos domínios/conteúdos na prova

Critérios gerais de classificação
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios
específicos de classificação e é expressa por um número inteiro.
As tarefas incompreensíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas
com zero pontos.
A classificação final da prova resulta da soma das pontuações atribuídas ao domínio que consta
no quadro I da caraterização da prova.

Material
O aluno deve apresentar-se, na prova, com calções e T-shirt ou fato de treino e com sapatilhas.

Duração da prova
A prova terá a duração de 45 minutos.

Canedo, 5 de maio de 2022
Aprovada em reunião do Conselho Pedagógico de ___________________ de 2022
A Coordenadora do Departamento do Primeiro Ciclo: Olga Campos
O Diretor: Paulo Dias
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