
 

 

 

 

 

 

INFORMAÇÃO Prova De Equivalência À Frequência 

 

 
 

1. Objeto de Avaliação 

a) A prova tem por referência as Aprendizagens Essenciais do Ensino Básico. Incide sobre as 

aprendizagens adquiridas pelos alunos no final do 3 º Ciclo do Ensino Básico, em duas áreas:  na Área 

das Atividades Físicas e na Área da Aptidão Física. 

b) Realizam a prova os alunos que se encontram abrangidos pelos planos de estudo instituídos pelo 

Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho.  

 

2. Caracterização da prova 
a. A prova é composta por uma Componente Prática. 

 

Componente Prática 

Domínios 

/ 

Competências 

Temas/Conteúdos Competências Específicas Tipologia Valorização 

ATIVIDADES 

FÍSICAS: 

Jogos 

Desportivos 

Coletivos 

Basquetebol

/Andebol 

Cumprindo o regulamento específico da 

modalidade, realizar, com oportunidade e 

correção, as ações: posição base e 

deslocamentos defensivos; passe-receção; 

drible em “slalom” e em progressão; 

lançamento na passada e lançamento com 

paragem a 1 tempo. 

Cumprindo o regulamento específico da 

modalidade, realizar, com oportunidade e 

correção, as ações: posição base e 

deslocamentos defensivos; passe-receção 

em corrida; remate em suspensão após 

drible de progressão. 

Circuito de 

exercícios 

critério e/ou 

jogo reduzido. 

20 pontos 
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Voleibol 

Cumprindo o regulamento específico da 

modalidade, realizar, com oportunidade e 

correção, as ações: serviço por baixo; passe 

alto por cima; receção em manchete; 

remate em apoio. 

20 pontos 

Domínios 

/ 

Competências 

Temas/Conteúdos Competências Específicas Tipologia Valorização 

ATIVIDADES 

FÍSICAS: 
Ginástica 

Solo 

Realizar, combinando com fluidez, ritmo e 

elegância, as seguintes destrezas gímnicas: 

posição de equilíbrio; pivô; afundo; apoio 

facial invertido com saída em rolamento à 

frente engrupado; salto de gato; roda; 

rolamento atrás com saída com membros 

inferiores afastados e estendidos; posição 

de flexibilidade; posição de força; 

rolamento à frente com membros 

inferiores afastados e estendidos, de 

acordo com as exigências técnicas. 

Sequência de 

habilidades 

gímnicas 

20 pontos 

Aparelhos 

Realizar no Minitrampolim e no Plinto 

(colocado transversalmente) com correção 

técnica e receção equilibrada no colchão 

de quedas, os seguintes saltos: salto 

extensão, pirueta vertical, salto de carpa, 

salto entre mãos e salto ao eixo. 

Exercício 

critério 
20 pontos 

APTIDÃO 

FÍSICA: 
Aptidão Física 

Cumprindo o regulamento específico da 

bateria de testes “FITescola”, realizar um 

teste da área da Aptidão Aeróbia - Teste de 

Vaivém e da área da Aptidão 

Neuromuscular, o teste de Flexibilidade 

dos membros inferiores – “Senta e 

Alcança”. 

Teste do 

Vaivém e 

Senta e 

Alcança 

20 pontos 

 

 

3. Critérios gerais de avaliação 

a) A prova é cotada para 100 pontos. 

b) A classificação da prova corresponde à média aritmética simples, arredondada às unidades e 

expressas em escala percentual de 0 a 100 pontos, convertida na escala de níveis de 1 a 5. 

c) A classificação a atribuir a cada execução resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios 

específicos de classificação apresentados para cada item e é expressa através de um número inteiro: 

Pontos Descritores Gerais 

0 Não executa qualquer ação técnica / destreza gímnica 

1 Executa todas as ações técnicas / destrezas gímnicas com muitas incorreções 

2 Executa algumas ações técnicas / destrezas gímnicas com muitas incorreções 

3 Executa a maioria das ações técnicas / destrezas gímnicas com algumas incorreções 

4 Executa a maioria das ações técnicas / destrezas gímnicas com poucas incorreções 

5 Executa todas as ações técnicas / destrezas gímnicas com correção 



 

 

 

 

 

 

 

Pontos Descritores da Aptidão Física 

0 Não executa qualquer teste 

1 Executa os dois testes dentro dos parâmetros de “Necessita Melhorar” 

2 Executa um dos testes dentro dos parâmetros de “Necessita Melhorar” 

3 Executa ambos os testes dentro dos parâmetros da “Zona Saudável” 

4 Executa pelo menos um dos testes dentro dos parâmetros da zona “Perfil Atlético” 

5 Executa ambos os testes dentro dos parâmetros da zona “Perfil Atlético” 

 

 

 

4. Material 

Material a utilizar: 

▪ Equipamento desportivo adequado às matérias selecionadas e que permita total liberdade 

de movimentos: fato de treino ou calções, meias e t-shirt; 

▪ Calçado rigorosamente limpo: sapatilhas e sabrinas de ginástica. 

 

Material não autorizado: 

▪ Relógios, pulseiras, brincos, fios, anéis, piercings, molas de cabelo; 

▪ Outros objetos que possam pôr em perigo a integridade física do aluno e do professor. 

 

 

5. Duração 

A prova tem uma duração de 45 minutos. 

 
 

 


