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INFORMAÇÃO – Prova de Equivalência à Frequência 

 

 

 

 

 

 

 

O presente documento visa divulgar as características da prova final a nível de escola referente à disciplina 

de Educação Física, a realizar em 2020. 

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação referida e do 

Programa da Disciplina. 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

 Objeto de avaliação; 

 Características e estrutura; 

 Critérios gerais de classificação; 

 Material; 

 Duração. 

Importa ainda referir que, nas provas desta disciplina, o grau de exigência decorrente do enunciado dos 

itens e o grau de aprofundamento evidenciado nos critérios de classificação estão balizados pelo 

programa, em adequação ao nível de ensino a que a prova diz respeito. 

 

1. Objeto de avaliação 

A prova permite avaliar o conhecimento dos alunos ao nível dos conteúdos programáticos inseridos no 

Programa de Educação Física do 3º Ciclo em vigor, passíveis de avaliação em prova escrita e prática de 

duração limitada.  
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2. Caracterização da prova 

A prova de equivalência à frequência da disciplina de Educação Física integra uma prova escrita e uma prova 

prática.  

 
A prova escrita é composta por sete blocos: desenvolvimento das capacidades motoras condicionais e 

coordenativas; aprendizagem dos processos de desenvolvimento e manutenção da condição física; 

aprendizagem dos conhecimentos relativos à interpretação e participação nas estruturas e fenómenos 

sociais extra-escolares, no seio dos quais se realizam as atividades físicas; Bateria de testes (Fitescola); 

Atletismo, Ginástica e Jogos desportivos coletivos. A estrutura da prova escrita sintetiza-se no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Domínios, conteúdos e cotação da prova escrita 

Domínios Conteúdos Cotação 

 

DESENVOLVIMENTO DAS CAPACIDADES MOTORAS CONDICIONAIS E COORDENATIVAS 

 Identificação das capacidades físicas, de acordo com as características do 
esforço realizado; 

 Interpretação das principais adaptações do funcionamento do organismo 
durante a atividade física. 

 

 Resistência; 

 Força; 

 Velocidade; 

 Flexibilidade; 

 Destreza Geral. 

20 pontos 

 

APRENDIZAGEM DOS PROCESSOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA 

CONDIÇÃO FÍSICA 

 Relação das componentes da aptidão física com a saúde e as habilidades 
desportivas; 

 Interpretação da influência dos ambientes físico e social e fatores de natureza 

comportamental nos estilos de vida. 

 

 Aptidão Física; 

 Saúde; 

 Composição corporal; 

 Alimentação; 

 Repouso; 

 Higiene; 

 Afetividade; 

 Meio ambiente. 

 

10 pontos 

 

APRENDIZAGEM DOS CONHECIMENTOS RELATIVOS À INTERPRETAÇÃO E 

PARTICIPAÇÃO NAS ESTRUTURAS E FENÓMENOS SOCIAIS EXTRA-ESCOLARES, NO SEIO 

DOS QUAIS SE REALIZAM AS ACTIVIDADES FÍSICAS 

 Compreensão, da dimensão cultural da Atividade Física na atualidade e ao 
longo dos tempos; 

 Identificação de fenómenos associados a limitações das possibilidades de 
prática das Atividades Físicas, da Aptidão Física e da Saúde dos indivíduos e das 
populações. 
 

 

 Atividade Física; 

 Desporto; 

 Educação Física; 

 Sedentarismo; 

 Evolução tecnológica; 

 Poluição; 

 Urbanismo; 

 Industrialização. 

10 pontos 

 

BATERIA DE TESTES (FITescola) 

 Identificação dos objetivos de cada teste; 

 Conhecimento das condições de realização. 

 

 Vai-vem; 

 Abdominais; 

 Extensão de braços; 

 Extensão do tronco; 

 Senta e alcança; 

 Flexibilidade do ombro; 

 IMC. 

20 pontos 
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ATLETISMO 

 Identificação das várias disciplinas do Atletismo; 

 Conhecimento do regulamento técnico das várias provas de Atletismo; 

 Identificação e caraterização das habilidades motoras da modalidade de 
Atletismo; 

 Identificação dos materiais e do terreno de realização das diversas provas de 

Atletismo. 

 

 Corridas; 

 Saltos; 

 Lançamentos. 

10 pontos 

 

GINÁSTICA  

 Identificação e caracterização dos elementos gímnicos; 

 Identificação dos materiais utilizados na modalidade; 

 Conhecimento dos aspetos relacionados com a montagem do material; 

 Conhecimento dos aspetos relacionados com a segurança e as ajudas nas aulas 
dedicadas à modalidade. 
 

 

 Ginástica no solo; 

 Ginástica de aparelhos; 

 Ginástica acrobática. 

10 pontos 

 

JOGOS DESPORTIVOS COLETIVOS 

 Conhecimento do regulamento técnico das modalidades; 

 Identificação e caracterização dos elementos técnico-tácticos das modalidades; 

 Identificação dos materiais e do terreno de jogo das modalidades. 
 

 

 Andebol; 

 Futebol; 

 Voleibol; 

 Basquetebol. 

20 pontos 

 

A prova prática é composta por quatro blocos: Bateria de testes (Fitescola), Atletismo, Ginástica e 

Jogos desportivos coletivos. A estrutura da prova prática sintetiza-se no Quadro 2. 

Quadro 2 – Domínios, conteúdos e cotação da prova prática 

Domínios Conteúdos Cotação 

 

BATERIA DE TESTES (FITNESSGRAM) 

 Realização da bateria de testes, de forma a situar-se na zona saudável de 

aptidão física 

 

 Vai-vem ou Abdominais 

ou Extensão de braços 

ou senta e alcança ou 

IMC. 

25 pontos 

 

ATLETISMO 

 Realização de corrida, salto e lançamento, cumprindo corretamente as 

exigências elementares, técnicas e do regulamento. 

 

 Corrida de velocidade 

(60m) ou Salto em 

comprimento ou 

Lançamento do peso. 

25 pontos 

 

GINÁSTICA  

 Realização das destrezas elementares do solo, em esquema individual, 

aplicando os critérios de correção técnica, expressão e combinação. 

 

 

 Ginástica no solo. 
25 pontos 

 

JOGOS DESPORTIVOS COLETIVOS 

 Realização de sequências de exercícios técnicos específicos de cada matéria; 

 (Os alunos escolhem apenas duas das modalidades coletivas apresentadas). 

 

 Andebol ou Futebol ou 

Voleibol ou 

Basquetebol. 

25 pontos 
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3. Critérios de classificação 

A classificação a atribuir a cada resposta na prova escrita será expressa por um número inteiro. As 

respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos. 

Itens de seleção 

ESCOLHA MÚLTIPLA 

Selecionar, de entre várias opções, a(s) resposta(s) correta(s); Verdadeiro/falso. A cotação total do item 

é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a única opção correta. São classificadas com 

zero pontos as respostas em que seja assinalada uma opção incorreta ou mais do que uma opção. Não há 

lugar a classificações intermédias. 

 

RESPOSTA CURTA/EXTENSA 

A classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e apresentados. O 

afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja classificada com zero pontos. 

 

A classificação a atribuir na prova prática será expressa por um número inteiro de acordo com os 

seguintes níveis: 

Nível 1 - Não realiza;  

Nível 2 - Realiza com muita dificuldade;  

Nível 3 - Realiza com alguma dificuldade;  

Nível 4 - Realiza sem dificuldade;  

Nível 5 - Realiza sem dificuldade e com correção. 

A classificação final da prova corresponderá à média aritmética simples da classificação das duas 

componentes. 

 

4. Material 

A prova escrita será realizada no enunciado, sendo apenas permitido, como material de escrita, caneta 

ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. Não é permitida a consulta de dicionário. Não é 

permitido o uso de corretor. 

 

A prova prática será realizada no ginásio da escola e exigirá o material indispensável para a prática 

desportiva (sapatilhas, calção e T-shirt ou fato de treino). 

 

5. Duração 

A prova escrita e prática terão a duração de 45 minutos, cada. 


