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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA A MÓDULO

DESPORTOS INDIVIDUAIS
2020
UFCD nº 9449

DESIGNAÇÃO: Ténis de Mesa

ENSINO PROFISSIONAL
O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência a módulo do Ensino Profissional
da disciplina de Português, a realizar em julho de 2020, nomeadamente:
• Objeto de avaliação
• Caracterização da prova
• Critérios gerais de classificação
• Material autorizado
• Duração
OBJETO DE AVALIAÇÃO
A Prova tem por referência os objetivos comuns ao Programa do Ensino Profissional do Curso de Técnico
de Desporto, em vigor no corrente ano letivo, nomeadamente no que respeita ao 11º ano. A unidade de
formação de curta duração contemplada no Referencial de Formação do Catálogo Nacional de
Qualificações, da Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, do Curso de Técnico de
Desporto, na Componente de Formação Tecnológica, na disciplina de Desportos Individuais e de Aventura
que vai ser avaliada é o Ténis de Mesa.
CARATERIZAÇÃO DA PROVA
A prova escrita é constituída por questões da matéria já salientada nomeadamente, o Ténis de Mesa.
A cotação de cada prova corresponde a duzentos (200) pontos.
A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro seguinte:
PROVA TEÓRICA
Valorização dos
domínios/conteúdos

DESPORTOS
INDIVIDUAIS E DE
AVENTURA:
Ténis de Mesa

Tipologia de itens

COTAÇÃO

Critérios gerais de
correção

Respostas de Escolha
Múltipla
Respostas de
Verdadeiro/ Falso

200 Pontos

Respostas Curtas

O
aluno
seleciona
corretamente
os
conceitos
básicos
solicitados sobre os
conteúdos propostos.

Respostas Extensas

TOTAL

PROVA DE DESPORTOS INDIVIDUAIS

200 PONTOS
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PROVA PRÁTICA
Valorização dos
domínios/conteúdos

Tipologia de itens

COTAÇÃO

DESPORTOS
INDIVIDUAIS E DE
AVENTURA:
Ténis de Mesa

Trabalho Individualizado

TOTAL

200 Pontos

Critérios gerais de
correção

Executar com correção os
seguintes
gestos
técnicos:
batimento,
corte, bloco, top-spin,
side spin, flip, smash e
serviço.

200 PONTOS

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.
A classificação a atribuir a cada prova resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos de
classificação apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro. Desta forma, para cada
tarefa o aluno é avaliado de acordo com o seguinte método: 1 - não executa; 2 – executa com muitas
incorreções; 3 – executa com algumas incorreções; 4 – executa de forma correta; 5 – executa de forma
excelente. A atribuição do nível 5 corresponde aos critérios de êxito definidos pelo programa de Educação
Física para cada tarefa/atividade, tendo em conta o nível exigido.
MATERIAL AUTORIZADO
Prova Teórica – Caneta de tinta indelével azul ou preta.
Prova Prática - Equipamento apropriado para a prática da atividade física e material necessário para higiene
pessoal.
Para a atividade a avaliar é necessário 1 mesa de Ténis de Mesa e 1 bola de Ténis de Mesa,
materiais/equipamentos a fornecer pela escola.

DURAÇÃO
A prova tem a duração de 90 minutos.
Prova escrita: 45 minutos, sem tolerância.
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Prova prática: 45 minutos, sem tolerância
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