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INFORMAÇÃO-PROVA 

EDUCAÇÃO FÍSICA 2021 

Prova 26       Despacho Normativo n.º 10-A/2021 

3.º Ciclo do Ensino Básico 

 

Modalidade da Prova: Escrita 

 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 3.º ciclo do 

ensino básico da disciplina de Educação Física, a realizar em 2021, nomeadamente: 

● Objeto de avaliação 

● Caracterização da prova 

● Critérios gerais de classificação 

● Material 

● Duração 
 

 
 

Objeto de avaliação 
 
A prova tem por referência o Programa Nacional da disciplina de Educação Física em vigor. Permite 

avaliar a aprendizagem dos conteúdos, enquadrados nos domínios do programa da disciplina, passíveis 

de avaliação na prova prática de duração limitada. 

 
 
Caracterização da prova 
 
A prova escrita é constituída por três grupos de questões. 

 

Na 1.ª Fase, o grupo I é constituído por quatro questões, o grupo II é constituído por três questões e o 

grupo três é constituído por duas questões. Na 2.ª Fase, o grupo I é constituído por uma questão e os 

grupos dois e três são constituídos por três questões cada. 

 

A prova é cotada para 100 pontos (1.ª Fase e 2.ª Fase). 

 

A Prova de Equivalência à Frequência do 3.º Ciclo inclui os seguintes tipos de questões: 

- Associação, e Verdadeiro e Falso; 

- Resposta aberta. 
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A valorização dos domínios na prova apresenta-se no Quadro 1: 

 

Quadro 1 – Valorização dos domínios (1.ª Fase e 2.ª Fase) 

 

Domínios 
1.ª Fase 

Cotação (em pontos) 
2.ª Fase 

Cotação (em pontos) 

Voleibol - Grupo I 40 25 

Ginástica – Grupo II 30 45 

Atletismo – Grupo III 30 30 

 
 

Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação (1.ª Fase e 2.ª Fase) 
 

Tipologia de itens 
1.ª Fase 
N.º de 
itens 

2.ª Fase 
N.º de 
itens 

1.ª Fase 
Cotação 
(Pontos) 

2.ª Fase 
Cotação 
(Pontos) 

Itens de seleção 
Verdadeiro / Falso 

Associação 
5 8 60 55 

Itens de construção Resposta aberta 4 3 40 45 

 

 
Critérios gerais de classificação 
 
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios 

específicos apresentados para cada item. 

 

Os seguintes critérios de classificação são transversais a todas as áreas curriculares: 

 

- a cotação total da Prova de Equivalência à Frequência do 3.º Ciclo é de 100 pontos percentuais; 

 

- se a resolução de um item apresentar erro exclusivamente imputável à resolução do item anterior, deverá 

atribuir-se ao item em questão a cotação integral; 

 

- nas várias questões, para além das competências específicas, são avaliadas competências de 

comunicação em Português: 

- correto domínio da expressão escrita; 

- domínio e aplicação correta dos conteúdos; 

- clareza e organização das respostas. 

 

- atribuição da pontuação máxima a cada resposta, de acordo com a correção estabelecida, ou sejam, 

apresentados com coerência todos os conteúdos relacionados com a temática; 

 

- a uma pergunta não respondida ou anulada é atribuída a cotação de 0 pontos; 

 

- são cotadas as respostas corretas, não sendo penalizadas as incorretas; 
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- em cada questão serão somados os elementos contribuintes para a resposta correta, de acordo com a 

grelha de correção estabelecida. 

 

 

Itens de seleção 

 

Se o aluno responder ao mesmo item mais do que uma vez, deve eliminar, clara e inequivocamente, a(s) 

resposta(s) que considerar incorreta(s). No caso de tal não acontecer é cotada a resposta que surge em 

primeiro lugar. 

 

Itens de construção 

 

Se numa questão de resposta aberta o aluno apresentar uma resposta alternativa à prevista, igualmente 

correta, não deverá ser penalizado. O desvio à questão implicará a anulação da mesma. 

 

Nos itens de resposta aberta, os critérios de classificação estão organizados por níveis de desempenho. 

O enquadramento das respostas num determinado nível de desempenho contempla aspetos relativos a 

conteúdos, à organização lógico-temática, à utilização de terminologia científica e de linguagem 

apropriada da área curricular disciplinar. 

 

A impercetibilidade da escrita do aluno implicará a anulação da questão. 

 

Nos itens de resposta aberta, a cotação do item só é atribuída às respostas totalmente corretas. Podem 

ser atribuídas pontuações a respostas parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos. 

 

 

Material 

Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. Não é 

permitido a utilização de corretor. 

 

Duração 

A prova tem a duração de 45 minutos. 

 
 
 
 
 
 
 
 


