INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA

EDUCAÇÃO FÍSICA

2016

Prova - 26
3º Ciclo do Ensino Básico

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 3º Ciclo
da disciplina de Educação Física, a realizar em 2016, nomeadamente:
●
●
●
●
●

Objeto de avaliação
Caraterização da prova
Material
Duração
Critérios gerais de classificação

Objeto de avaliação
A Prova tem por referência o Programa Nacional de Educação Física do Ensino Básico de
Educação Física para o ensino básico, e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação
numa prova escrita de duração limitada.
A prova reflecte uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos programáticos do
programa da disciplina nos domínios da Atividade Física e Desportiva.

Nesta prova, serão avaliados os conteúdos desportos individuais, coletivos e aptidão física e
saúde.

Caracterização da prova
A prova é realizada no enunciado/papel próprio da editorial do Ministério de Educação e Ciência.
A prova é cotada para 100 pontos.
A valorização dos temas/domínios na prova apresenta-se no Quadro 1:
Quadro 1 – Valorização dos temas/domínios
Grupos
I
II
III

Domínios
Desportos Individuais …………………..
Desportos Coletivos
Aptidão Física e Saúde…………………

Cotação
(em pontos)
30
60
10
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A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentando-se no Quadro 2

Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação
Número de
itens

Cotação por item
(em pontos)

Escolha múltipla
Resposta curta
Resposta restrita

15

60

10

30

Resposta de correspondência

4

10

Tipologia de itens
Itens de seleção
Itens de construção

Material
O aluno apenas pode usar, material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével preta ou
azul.
As respostas são registadas no enunciado da prova, fornecida pelo estabelecimento de ensino
(modelo oficial).
Não é permitido o uso do dicionário.
Não é permitido o uso de corretor.

Duração
A prova tem a duração de 45 minutos.

Parte prática da prova
A programação da parte prática obrigatória cuja resolução implica a manipulação de materiais,
instrumentos e equipamentos, incidindo sobre o trabalho prático produzido, implicando a presença
de um júri e a utilização, por este, de um registo de desempenho do aluno.

Material
O aluno deve apresentar-se com equipamento desportivo e com ténis.

Duração
A prova tem a duração de 45 minutos.

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 número inteiro.
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero
pontos.
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Se for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é classificada a resposta que
surgir em primeiro lugar.

Itens de selecção
Nos itens de escolha múltipla, a cotação do item só é atribuída às respostas que apresentem de
forma inequívoca a opção correta. Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos.
Nos itens de associação e nos de completamento, são atribuídas pontuações às respostas total ou
parcialmente corretas, de acordo com os critérios especifícos.

Itens de construção
Nos itens de completamento e nos de resposta curta, a cotação do item só é atribuída às respostas
totalmente corretas. Poderão ser atribuídas pontuações a respostas parcialmente corretas, de
acordo com os critérios específicos.
Nos itens de resposta restrita e de resposta extensa, os critérios de classificação apresentam-se
organizados por níveis de desempenho ou a cada etapa corresponde uma dada pontuação.
Nos itens de resposta curta, a cotação do item só é atribuída às respostas totalmente corretas.
Poderão ser atribuídas pontuações a respostas parcialmente corretas, de acordo com os critérios
específicos.
A versão integral dos critérios gerais de classificação será publicada antes da realização da prova,
em simultâneo com as instruções de realização.

Classificação Final
A classificação final será de 50% parte teórica mais 50% da parte prática.
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