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O presente documento visa divulgar as caraterísticas da prova de equivalência 

à frequência do secundário da 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 

escrita e prova prática: 

 Objeto de avaliação; 

 Caracterização da prova; 

 Critérios gerais de classificação; 

 Material; 

 Duração. 

 
1. Objeto de avaliação 

 A prova de exame tem por referência os Programas Nacionais de Educação 

Física. O objetivo é avaliar competências e conteúdos da disciplina anteriormente 

referida, durante um espaço limitado de tempo (90 minutos de componente escrita + 

90 minutos de componente prática) 

2.Caracterização da Prova 

A prova é constituída por duas partes diferenciadas: uma parte escrita e uma 

parte prática, cada uma delas com uma duração igual a 90 minutos.  



Prova escrita: 

A prova é cotada para 200 pontos de acordo com o Quadro 1. 

Quadro 1 – Temas Organizadores 

Grupos Temas 
Cotação em 

pontos 

Grupo I 
Atividade, aptidão física e saúde; 

40 

Grupo II 
Capacidades motoras e composição corporal; 

40 

Grupo III Processos de desenvolvimento e manutenção da 
condição física; 

30 

Grupo IV 
Identificar conhecimentos Técnico/Táticos relativos 
às matérias: Jogos Desportivos Coletivos; Ginástica; 
Atletismo; Raquetas; Atividades Rítmicas e 
Expressivas; Atividades de Exploração da Natureza 

90 

 

Prova Prática:  

A prova é cotada para 200 pontos de acordo com o Quadro 2. 

Quadro 2 – Temas Organizadores 

Áreas Matérias 
Cotação em 

pontos 

Atividades Físicas 

Desportivas 

- Jogos Desportivos Coletivos: 2 modalidades 
- Atletismo  
- Raquetes 

160 

Aptidão Física 

- O teste do Vaivém ou da Milha para 
avaliação da Aptidão Aeróbia. 
- O teste das Extensões dos membros 
superiores e Abdominais para avaliação da 
Força. 
- O teste da Flexibilidade de Ombros e do 
Senta e Alcança para avaliação da 
Flexibilidade. 

40  

 



As Matérias serão avaliadas tendo como referência quatro níveis: NI – o aluno 

não realiza o nível Introdução; I – o aluno realiza o nível Introdução; E – o aluno realiza 

o nível Elementar; A – o aluno realiza o nível Avançado.  

A Aptidão Física é avaliada pela verificação (“sim” ou “não”) se o aluno se 

encontra ou não na Zona Saudável de Aptidão Física. Para ter avaliação positiva na 

Aptidão Física o aluno deverá ter o teste da Aptidão Aeróbia na Zona Saudável. 

O resultado final da prova prática resulta do somatório da classificação das 

Atividades Físicas e da classificação da Aptidão Física. 

CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA  

 

Prova escrita: 

          A prova pode incluir itens de seleção e itens de construção, de acordo com o 

Quadro 3. 

Quadro 3 

Tipologia de Itens 

Itens de seleção 

Escolha múltipla 

Associação/correspondência 

Itens de construção 

Resposta curta 

Resposta restrita 

 

 Nos itens de seleção, a cotação do item só é atribuída às respostas integralmente 

corretas. Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos. 

 Itens de construção: nos itens de completamento e nos de resposta curta, a 

cotação do item só é atribuída às respostas totalmente corretas. As cotações serão 

atribuídas de acordo com o conteúdo das respostas, admitindo-se respostas 

incompletas que terão cotações proporcionais às respostas totalmente corretas. 

 



Prova prática:  

  Nos jogos desportivos coletivos serão disputados jogos reduzidos.  

  Nas Raquetas será disputado jogo 1x1.  

  No Atletismo, o aluno dispõe de 2 tentativas, sendo-lhe contabilizada a melhor. 

 

3.Critérios gerais de classificação da prova  

Cada uma das provas está cotada para 200 pontos.   

 

Prova escrita:  

 Todas as instruções do enunciado terão de ser cumpridas. 

 O uso de corretor e caneta de tinta vermelha será penalizado com a anulação da(s) 

questão(ões) respetiva(s).  

 Não serão classificadas as questões respondidas a lápis. 

 As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas serão 

classificadas com zero pontos. 

 Na folha de resposta não pode ser escrita qualquer informação passível de 

identificação do aluno, à exceção da sua identificação no cabeçalho da folha de 

resposta. O não cumprimento desta norma leva à anulação da prova.  

 Não serão classificadas respostas eventualmente registadas fora da folha de 

resposta (por exemplo: no enunciado da prova e/ou nas folhas de rascunho). 

 

Prova prática:  

 As Matérias serão avaliadas tendo como referência quatro níveis: NI – o aluno não 

realiza o nível Introdução; I – o aluno realiza o nível Introdução; E – o aluno realiza 

o nível Elementar; A – o aluno realiza o nível Avançado.  

 A Aptidão Física é avaliada pela verificação (“sim” ou “não”) se o aluno se encontra 

ou não na Zona Saudável de Aptidão Física. Para ter avaliação positiva na Aptidão 

Física o aluno deverá ter o teste da Aptidão Aeróbia na Zona Saudável. 

 O resultado final da prova prática resulta do somatório da classificação das 

Atividades Físicas e da classificação da Aptidão Física. 

 



 O resultado da Prova de Equivalência à Frequência de Educação Física é obtido 

através da soma do resultado da prova prática (200 pontos) ponderada a 70% com 

o resultado da prova escrita (200 pontos) ponderado a 30% perfazendo um total de 

200 pontos. 

 

4.Material 

 

Na prova escrita é apenas necessário uma caneta, de cor preta ou azul, e as 

respostas são dadas no enunciado da prova. 

Na prova prática o aluno deverá apresentar-se com vestuário adequado para a 

prática desportiva, ténis e sapatilhas de ginástica. 

 

5.Duração  

A prova é constituída por duas partes diferenciadas: uma parte escrita e uma 

parte prática, cada uma delas com uma duração igual a 90 minutos. Entre a parte 

escrita e a parte prática existe um intervalo de 30 minutos. 

 


