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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VERGÍLIO 
FERREIRA 

 
 
 

INFORMAÇÃO — PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA   

Educação Física 1ª e 2ª Fases 

Prova 28 | 2014 
Tipo de prova: Escrita e 
Prática 

2º Ciclo do Ensino Básico  

 

O presente documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do 2º Ciclo do Ensino 

Básico da disciplina de Educação Física, a realizar em 2014, nomeadamente: 

 

 

1. Objeto de avaliação; 

2. Caracterização da prova; 

3. Critérios gerais de classificação; 

4. Material; 

5. Duração. 

 

 

1.OBJETO DE AVALIAÇÃO 

 

Prova Escrita 

 
A prova tem por referência o Programa de Educação Física.  

A prova desta disciplina permite avaliar a aprendizagem e os conteúdos, enquadrados em domínios do 

Programa da disciplina, passíveis de avaliação em prova escrita de duração limitada. A prova avalia a 

aprendizagem nos domínios dos processos de desenvolvimento e manutenção da condição física e dos 

conhecimentos relativos à interpretação e participação nas estruturas e fenómenos sociais 

extraescolares, no seio dos quais se realizam as atividades físicas. 

 
 

 
OBJETO DE AVALIAÇÃO 

 

 

DOMINIO - CONHECIMENTOS 5º ANO 

 

 Identifica as capacidades físicas: Resistência, Força, Velocidade, Flexibilidade, Agilidade e Coordenação 
(Geral), de acordo com as características do esforço realizado. 
 

 Interpreta as principais adaptações do funcionamento do seu organismo durante a atividade física: da 
frequência cardíaca, da frequência respiratória, e sinais exteriores de fadiga, relacionando-os com as 
funções cardiorrespiratória, cardiovascular e músculo articular. 
 

 Conhece e interpreta os indicadores que caracterizam a Aptidão Física, nomeadamente: baixos valores de 
frequência respiratória e cardíaca, rápida recuperação após esforço, baixa percentagem de gordura 
corporal. 
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DOMÍNIO - CONHECIMENTOS 6º ANO 

 

 Conhece sumariamente a participação dos diferentes sistemas e estruturas na manutenção da postura e 

produção de movimento, nomeadamente: o sistema musculo-articular na contracção muscular; os sistemas 

cardiovascular e respiratório no aporte de oxigénio e substâncias energéticas ao músculo, bem como na 

eliminação de produtos tóxicos; e o sistema nervoso no controlo do movimento. 

 

 Compreende as relações entre o exercício físico, a recuperação, o repouso e a alimentação, na 

melhoria da Aptidão Física, expondo princípios que assegurem essa melhoria. 

 

 

Prova Prática 

 

 
OBJETO DE AVALIAÇÃO 

 
 

ATIVIDADES FÍSICAS:  

Categoria B - Jogos Desportivos Coletivos – Futebol e Voleibol 

- Realizar com correção as principais ações técnicas.  

 

Categoria C -   

Ginástica de Solo - Sequência gímnica com as seguintes destrezas gímnicas: Avião, cambalhota à frente engrupada; 

1/2 Pirueta; cambalhota à retaguarda, terminando com pernas unidas e estendidas; posição de flexibilidade 

(ponte, rã, espargata). 

 

Em exercício realiza: Subida para pino apoiando as mãos no colchão e os pés num plano vertical, recuando as mãos 

e subindo gradualmente o apoio dos pés, aproximando-se da vertical (mantendo o olhar dirigido para as mãos), 

terminando em cambalhota à frente. 
 

Ginástica de Aparelhos – Minitrampolim - Salto em extensão; salto engrupado e ½ pirueta. Trave - Realiza marcha 

à frente e atrás na ponta dos pés, faz meia volta e salto a pés juntos no aparelho, saída em salto em extensão com 

meia-pirueta. 

 

Categoria D - Atletismo – Corrida de Velocidade, Salto em Comprimento e Lançamento da Bola. 

 

Categoria F – Danças Sociais – Merengue: Passos fundamentais (básicos). Respeitar o ritmo, tempo musical e 

interpretação.  

 

APTIDÃO FÍSICA  

Realizar o teste do Vaivém do programa Fitnessgram 

 
2. CARACTERIZAÇÃO DA PROVA 

 

Prova Escrita 

 

No Grupo I, avalia-se a aprendizagem no domínio dos conhecimentos do 5º ano.  
Cotação: 50%. 
 
No Grupo II, avalia-se a aprendizagem do no domínio dos conhecimentos do 6º ano. 
Cotação: 50%. 
 
 
Prova Prática 

Categoria B - 30% 

Avaliar em situação de exercício critério as seguintes modalidades: Futebol (15%) e Voleibol (15%). 
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Categoria C  

- Ginástica de Solo 15% 

Realizar com correção e fluidez uma sequência com os elementos gímnicos. 

- Ginástica de Aparelhos 15% 

Realizar com correção 3 Saltos no Minitrampolim. e efetuar a sequência na trave. 

Categoria D - 15% 

Concurso com duas tentativas. O aluno executa com correção técnica (cumpre com as componentes críticas). 

Categoria F- 15% 

Realizar uma coreografia, à sua escolha, em Line Dance .  

Critérios de observação: coreografia, ritmo, tempo musical e interpretação. 
 
Na Aptidão Física - 10% 
Executar o número de percursos necessários para que o resultado se enquadre na Zona Saudável.  
 
3.CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÂO 
 
Prova Escrita 

 

 Identificar a resposta como verdadeira ou falsa. Corrigir a afirmação falsa de forma a torná-la 

verdadeira; 

 Assinalar a resposta correta em cada uma das questões – escolha múltipla. 

 

Prova Prática 

 

 Os conteúdos a observar em cada uma das matérias são pontuados tendo em consideração as suas 

caraterísticas técnicas. 

 São consideradas as cotações parcelares de cada conteúdo observado, expresso em grelhas de 

observação. 

 Na aptidão física - respeitar a tabela dos testes da Bateria de Testes do Fitnessgram 

 

4. MATERIAL 

 

Prova Escrita 

 

 Caneta azul ou preta 
 
Prova Prática 

 

 Equipamento desportivo, ténis e sapatilhas de ginástica. 

 

 

5. DURAÇÂO 

 

Prova Escrita 

 

. 45 minutos 

 

Prova Prática 

 

. 45 minutos 

 


