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INFORMAÇÃO- PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

Educação Física      

                                                                    2020 
 

Código 311                                                                                                    

 
12º ano de escolaridade do Ensino Secundário 

 

 

1.Introdução 

O presente documento visa divulgar as características da prova de equivalência a 

frequência do ensino secundário da disciplina de Educação física, a realizar em 2020 

pelos alunos que se encontram abrangidos pelos planos de estudo instituídos pelo 

Decreto-Lei nº 139/2012, de 5 de julho.  

Deve ainda ser tido em consideração a Portaria nº 243/2012, de 10 de agosto, bem como 

o Despacho normativo nº 1-A/2017, de 10 de fevereiro. 

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 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. 

 

2. Objeto de avaliação 
 

A prova avalia o conjunto de aprendizagens e competências desenvolvidas no ensino 

secundário, tendo como referência o programa em vigor, Currículo Nacional do Ensino 

Secundário e Competências Essenciais, emitidas pelo Grupo de Educação Física. 
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Domínios 
 

A) Domínio dos Conhecimentos 
1- Conhecer os processos fundamentais da Aptidão Física. 
 

2- Conhecer os fundamentos teóricos, incluindo a arbitragem, que regem as 
modalidades de Atletismo, Natação, Voleibol, Futebol 

 
B) Domínio Motor 
1- Realizar com correção e oportunidade, em exercícios critério, as ações motoras de 
receção, condução de bola, lançamento e remate nos desportos coletivos (Basquetebol, 
Andebol, Voleibol e Futebol)  
 

2 – Realizar uma sequência de exercícios no solo, que combine as destrezas gímnicas de 

roda - rolamentos - posições de equilíbrio – posições de flexibilidade - apoio facial 

invertido – saltos – voltas e afundos, de forma a garantir harmonia e fluidez na sequência 

gímnica. 

3 – Realizar um salto de eixo no boque com impulsão em trampolim reuther, e salto 

engrupado no minitrampolim. 

 

3. Caracterização da prova 

A prova realiza-se em duas partes de 90 minutos (uma componente teórica e uma 

componente prática) com 5 minutos de intervalo entre a parte teórica e a parte prática. 

 

3.1.- Componente teórica 

O aluno realiza a prova no enunciado 

A prova reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos 

programáticos da disciplina, nomeadamente nas matérias de aptidão física – desportos 

individuais (atletismo - natação) e desportos coletivos (voleibol - futebol). 

A prova apresenta cinco grupos de itens. 

No grupo I, avalia-se a aptidão física através de 10 questões de respostas de verdadeiro 

/ falso; 

No grupo II avalia-se o atletismo através de 5 questões de resposta de escolha múltipla; 

No grupo III avalia-se a natação através de 5 questões de resposta de escolha múltipla; 

No grupo IV avalia-se o voleibol através de 5 questões de resposta de escolha múltipla; 

No grupo V avalia-se o futebol através de 5 questões de resposta de ordenação. 

A prova é cotada para 200 pontos. 
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A valorização relativa dos domínios apresenta-se no Quadro I. 

Quadro 1 – Valorização relativa dos domínios e dos conteúdos 

MATÉRIAS OBJETIVOS ESTRUTURA COTAÇÕES CRITÉRIOS DE CORREÇÃO 

APTIDÃO 
FÍSICA 

Conhece os processos 
fundamentais das 

adaptações morfológicas 
funcionais e psicológicas 

que permitem 
compreender os diversos 
fatores da aptidão física 

Grupo I 
10 Questões de 

resposta 
Verdadeiro - 

Falso 

40% 

Nas questões de 
resposta 

verdadeiro / falso não 
serão efetuados 

descontos, de acordo 
com a cotação das 

questões, nas opções 
incorretas. 

 
ATLETISMO 
 Conhece os 

fundamentos teóricos 
que regem as 
modalidades, 

nomeadamente: 
objetivos, disciplinas, 
leis do jogo, gestos 

técnicos e 
componentes críticas. 
. Conhece a sinalética 

da arbitragem 

Grupo II 
5 Questões 

escolha múltipla 
15% Nas questões de escolha 

múltipla serão 
consideradas erradas as 

respostas onde seja feita 
uma escolha simultânea 
da opção correta e de 
uma opção incorreta 

NATAÇÃO 
Grupo III 

5 Questões 
escolha múltipla 

15% 

VOLEIBOL 
Grupo IV 

5 Questões 
escolha múltipla 

10% 

FUTEBOL 
GRUPO V 

5 Questões de 
ordenação 

20% 

A cotação total do item 
só é atribuída às 
respostas em que a 
sequência apresentada 
esteja integralmente 
correta e completa 

 

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

Quadro 2 – tipologia, número de itens e cotação 

TIPOLOGIA DE ITENS NÚMERO DE ITENS 
COTAÇÃO POR ITEM 

(em pontos) 

Verdadeiro – Falso (aptidão física) 10 8 

Escolha Múltipla (atletismo) 5 6 

Escolha Múltipla (natação) 5 6 

Escolha Múltipla (voleibol) 5 4 

Ordenação (futebol) 5 8 

 

3.1.1. Critérios 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, previsto na grelha de classificação. 
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3.1.2. Itens de seleção 

Verdadeiro – Falso 

A cotação do item só é atribuída à resposta que apresente de forma inequívoca a opção 

correta. 

 

São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada: 

- Uma resposta incorreta. 

Não há lugar a classificação intermédia 

Escolha múltipla 

A cotação do item só é atribuída à resposta que apresente de forma inequívoca a única 

opção correta. 

São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada: 

- Uma opção incorreta; 

- Mais que uma opção. 

Não há lugar a classificação intermédia 

Ordenação 

A cotação total do item só é atribuída às respostas em que a sequência apresentada 

esteja integralmente correta e completa. 

São classificadas com zero pontos as respostas em que: 

. seja apresentada uma sequência incorreta; 

. seja omitido, pelo menos um dos elementos da sequência solicitada. 

 

3.1.3. Critérios Gerais de Classificação 

. Nível 1 a 5 – FRACO –  

. NÍVEL 6 a 9 – INSUFICIENTE –  

. NÍVEL 10 a 13 – SUFICIENTE -  

. NÍVEL 14 a 17 – BOM -  

. NÍVEL 18 a 20 – MUITO BOM –  
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3.1.4. 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. 

(a folha de rascunho fornecida ao aluno não será recolhida para classificação) 

Não é permitido o uso de corretor 

3.1.5. Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos. 

 

3.2.- Componente prática 

 O aluno realiza a prova no pavilhão da escola 

A prova reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos 

programáticos da disciplina, nomeadamente nas matérias – desportos individuais 

(ginástica - atletismo) e desportos coletivos (basquetebol- andebol - voleibol e futebol). 

A prova apresenta seis grupos de itens. 

No grupo I, avalia-se a aptidão motora na ginástica através da realização de uma 

sequência de exercícios no solo, de um salto no boque e de um salto no minitrampolim; 

No grupo II avalia-se aptidão motora no atletismo através da realização de um salto em 

comprimento; 

No grupo III avalia-se a aptidão motora no basquetebol através da realização de um 

exercício critério que envolve as ações motoras de receção, condução de bola e 

lançamento na passada. 

No grupo IV avalia-se a aptidão motora no andebol através da realização de um exercício 

critério que envolve as ações motoras de receção, condução de bola e remate. 

No grupo V avalia-se a aptidão motora no voleibol através da realização de um exercício 

critério que envolve as ações motoras de serviço - receção, passe e remate. 

No grupo VI avalia-se a aptidão motora no futebol através da realização de um exercício 

critério que envolve as ações motoras de receção, condução de bola e remate. 

A prova é cotada para 200 pontos. 

A valorização relativa dos domínios apresenta-se no Quadro I. 

Quadro 1 – Valorização relativa dos domínios e dos conteúdos 
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TEMAS / CONTEÚDOS COMPETÊNCIAS COTAÇÕES 
CRITÉRIOS DE 

CLASSIFICAÇÃO 

GINÁSTICA no SOLO 
Executar uma 
sequência de 
exercícios gímnicos 
no solo que 
contemple: 
- Roda, Bandeira, 
Avião, Rolamento à 
frente e à 
retaguarda, Meia 
Pirueta, Apoio facial 
invertido, saltos e 
afundos 

 
GINASTICA DE 
APARELHOS 

Executar salto de 
eixo no boque; 
Executar salto 
engrupado no 
minitrampolim 

. O aluno terá duas tentativas para 
realizar uma sequência de exercícios 
no solo, que combine com fluidez as 
destrezas gímnicas, de acordo com as 
exigências técnicas e de segurança, 
designadamente: roda, rolamento (à 
frente e atrás), posições de equilíbrio 

(avião – bandeira), posição de 
flexibilidade, apoio facial invertido, 
saltos, meia pirueta e afundos, entre 
outros, utilizando-os como elementos 
de ligação e combinação das diversas 

destrezas, de forma a garantir 
harmonia e fluidez na sequência. 

 
. O aluno terá duas tentativas para 
realizar um salto de eixo no boque 

com impulsão no trampolim reuther. 
. O aluno terá duas tentativas para 

realizar um salto engrupado no 
minitrampolim. 

10% 

A cotação será 
atribuída de 
acordo com: 
. Rigor na 
execução; 

Oportunidade de 
execução; 

. Cumprimento 
dos diferentes 

elementos 
gímnicos 

solicitados. 

10% 
A cotação será 
atribuída de 

acordo com o rigor 
da sua execução 

10% 

ATLETISMO 
Executar salto em 

comprimento 

Executa a Corrida de Balanço, 
aumentando a velocidade até ao 
momento de Impulsão 
Executa a Impulsão, elevando bem a 
perna livre 
Executa a Fase Aérea, mantendo o 
olhar em frente e inclinando o tronco 
à frente na fase que antecede a 
queda. 
Executa a queda com os dois pés em 
simultâneo e sem cair para trás da 
marca efetuada por estes na areia. 
Cumprir com todas as regras do Salto 
em Comprimento 

10% 

A cotação será 
atribuída de 

acordo com o rigor 
de execução das 

diferentes fases da 
sua realização 

BASQUETEBOL 
. Executar Passe e 
Receção 
. Executar Drible de 
Progressão 
. Executar 
Lançamento na 
Passada 

O aluno executa 3 Passes e Receções, 
com apoio de colega ou professor, 
progride, em Drible, na direção do 
cesto e executa Lançamento na 
Passada 

15% 
A cotação será 
atribuída de 
acordo com: 
. Rigor na 
execução; 

Oportunidade de 
execução; 

. Aplica as ações 
técnicas de acordo 
com as regras que 

regem a 
modalidade 

 

ANDEBOL 
Executar Drible de 
Progressão 
Executar Passe de 
Ombro e Receção 
Executar Remate em 
Suspensão 

O aluno executa 3 Passes e Receções, 
com apoio de colega ou professor, 
progride, em Drible, na direção da 
baliza e executa Remate em 
Suspensão 

15% 

VOLEIBOL 
Executar Serviço de 

Ténis 
Executar Manchete 

evidenciando domínio 
de bola 

Fora da linha final do campo de 
Voleibol, o aluno executa o serviço 
de ténis, por cima da rede, em 
direção a um colega ou professor. O 
aluno recebe a bola em Manchete, 
enviada por colega ou professor, por 

15% 
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Executar Passe 
evidenciando domínio 

de bola 
Executar Remate 

evidenciando domínio 
de bola 

 

cima da rede a partir do campo 
contrário; faz com que esta se eleve 
e devolve-a em passe (toque por 
cima) na mesma direção. O aluno 
após passe realizado por um colega 
ou professor realiza remate 
colocando a bola no campo 
adversário 

FUTEBOL 
. Executar Passe e 
Receção com a parte 
interna do pé 
. Executar Condução 
de Bola, utilizando 
ambos os pés 
. Rematar à baliza, 
após corrida 

O aluno executa 3 Passes e Receções, 
com apoio de colega ou professor, 
conduz a bola em direção da baliza e 
remata antes da área de baliza. 

15% 

 

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

Quadro 2 – tipologia, número de itens e cotação 

TIPOLOGIA DE ITENS 
NÚMERO 
DE ITENS 

COTAÇÃO POR ITEM 
(em pontos) 

Execução prática – GINASTICA NO SOLO 10 2 

Execução prática – GINASTICA DE APARELHOS 2 20 

Execução Prática - ATLETISMO 1 20 

Execução prática - BASQUETEBOL 3 10 

Execução prática – ANDEBOL 3 10 

Execução prática - VOLEIBOL 3 10 

Execução prática – FUTEBOL 3 10 
 

3.2.1. Critérios de classificação 

. Nível 0 a 5 – o aluno nunca realiza nenhum dos comportamentos desejáveis e revela 

muitas dificuldades e incorreções ao nível da execução dos gestos técnicos / da técnica 

/ dos elementos gímnicos. 

. Nível 6 a 9 – o aluno raramente manifesta os comportamentos desejáveis e revela 

muitas dificuldades na execução dos gestos técnicos/ da técnica / dos elementos 

gímnicos. 

. Nível 10 a 13 – O aluno manifesta alguns comportamentos desejáveis e realiza com 

correção os gestos técnicos/ a técnica / os elementos gímnicos. 

. Nível 14 a 17 – o aluno manifesta grande parte dos comportamentos desejáveis e 

realiza com correção os gestos técnicos / a técnica / os elementos gímnicos. 

. Nível 18 a 20 – o aluno manifesta os comportamentos desejáveis e realiza com total 

correção os gestos técnicos / a técnica / os elementos gímnicos.   
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3.2.2. Material 

O aluno deve utilizar equipamento adequado para a prática da disciplina: sapatilhas, 

calções ou calças de fato de treino, t-shirt, meias de desporto. 

3.2.3. Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos. 

4. Considerações gerais 

O cálculo da nota final é realizado de acordo com a seguinte fórmula: 

Nota final (NF) = 0,30 X (exame teórico) + 0,70 x (exame prático)  


