MOD_B014_V01

INFORMAÇÃO-PROVA

Educação Física - Escrita

2020

Prova 26

3.º Ciclo do Ensino Básico

(Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho e Despacho Normativo n.º 3-A/2020, de 5 de março)

O presente documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do 3.º
Ciclo da disciplina de Educação Física, a realizar em 2020, nomeadamente:
•
•
•
•
•

Objeto de avaliação.
Caracterização da prova.
Material.
Duração.
Critérios gerais de classificação.

Objeto de avaliação
A prova tem por referência o Programa e Metas Curriculares de Educação Física do Ensino Básico e
permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada.
Objetivos gerais e competências
•
•

Compreender e caraterizar a estrutura dos jogos desportivos coletivos.
Caracterizar os espaços adequados à prática dos jogos desportivos coletivos.

•

Compreender e caraterizar a estrutura dos desportos individuais.

•

Analisar e interpretar a realização das atividades físicas selecionadas, aplicando os
conhecimentos sobre técnica, organização e participação, ética desportiva, etc.

•

Conhecer os diversos processos de elevação e manutenção da condição física.

•

Identificar as provas utilizadas na bateria de testes FITescola.

•

Conhecer e interpretar fatores de saúde e risco associados à prática das atividades físicas.

Conteúdos
•

Regras das modalidades.

•

Gestos técnicos/táticos das modalidades coletivas.

•

Espaço de prática das modalidades coletivas.

•

Gestos técnicos das modalidades individuais.

•

Espaço de prática das modalidades individuais.

•

Características do material utilizado.

•

Condição física.
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Caracterização da prova
A prova é constituída apenas por um caderno.
A prova é cotada para 100 pontos.
A distribuição da cotação pelos domínios apresenta-se no Quadro 1.
Quadro 1 - Distribuição da Cotação

Cotação
(em pontos)

Domínios
Grupo I - Condição Física

15

Grupo II; III; IV - Jogos Desportivos Coletivos

75

Grupo V – Desportos Individuais

10

A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no Quadro 2.
Quadro 2 — Tipologia, número de itens e cotação

Tipologia de itens

Número de itens

Itens de seleção

Escolha Verdadeira/ Falsa

5

Itens de construção

Resposta curta
Resposta restrita

5

Cotação por item
(em pontos)
6 a15
2,5 a 10

Material
O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul
ou preta.
As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo
oficial).
Não é permitida a consulta de dicionário.
Não é permitido o uso de corretor.

Duração
A prova tem a duração de 45 minutos, tolerância de 0 minutos.
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Critérios gerais de classificação
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios
específicos de classificação apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro.
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero
pontos. No entanto, em caso de omissão ou de engano na identificação de uma resposta, esta pode ser
classificada se for possível identificar inequivocamente o item a que diz respeito.
Se o aluno responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando inequivocamente a(s)
resposta(s) que não deseja que seja(m) classificada(s), deve ser considerada apenas a resposta que
surgir em primeiro lugar.
Nos itens de seleção, qualquer resposta indicada de forma inequívoca, por exemplo, fornecendo mais
elementos do que o(s) pedido(s), é classificada com zero pontos.
Nos itens de construção, é atribuída a classificação de zero pontos a respostas que não correspondam
ao solicitado, independentemente da qualidade do texto produzido.
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