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Introdução 

 

O presente documento visa divulgar as características da prova de equivalência à frequência do 

ensino secundário da disciplina de Educação Física. As informações apresentadas neste 

documento não dispensam a consulta da legislação e dos documentos curriculares em vigor. 

 

 

 

1. Objeto de avaliação 

A Prova é constituída por uma componente teórica e por uma componente prática e tem por 

referência as Aprendizagens Essenciais da disciplina de Educação Física do Ensino Secundário. 

A Prova permite avaliar a aprendizagem e os conhecimentos enquadrados em domínios 

enunciados no documento curricular de referência da disciplina, passíveis de avaliação em prova 

de duração limitada. 
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Competências/ Processos 
Cognitivos 

Conteúdos Cotação 

1. Conhecer o desenvolvimento das 
capacidades motoras (condicionais 
e coordenativas) 

 
 
 
2. Conhecer e compreender os 

processos de desenvolvimento e 
manutenção das capacidades 
motoras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Conhecer e aplicar 

fundamentos para a 
compreensão das atividades 
físicas desportivas, a sua 
organização e 
regulamentação, bem como 
os recursos materiais 
utilizados na sua prática. 

• Bateria de Testes 
• Capacidades Motoras 
 
 
 
• Aptidão Física vs. Saúde 
• Componentes da Aptidão Física 
• Estilo de Vida 
• Processo de Auto-Renovação 
• Treino 
• Fatores de saúde e risco associado 

à prática das atividades físicas 
• Substâncias dopantes 
• Processo de controlo do esforço 
• Aspetos gerais da ética das 

atividades físicas 
 
 
• Regras, regulamentos e 

técnicas das modalidades 
• Desportos Coletivos: (Andebol, 

Basquetebol, Corfebol, Futebol e 
Voleibol) 

• Desportos Individuais 
(Atletismo, Badminton e 
Ginástica) 

40 a 50 
pontos 
 
 
 
 
70 a 90 
pontos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70 a 90 
pontos 

 

(num total 
de 200 
Pontos) 

 

 

2. Características e estrutura da prova 
 

2.1. Componente escrita 

A prova é constituída por questões de Verdadeiro/Falso, de correspondência, de resposta 
múltipla e de resposta curta e/ou de desenvolvimento, divididas em grupos.  

2.1.1. Critérios de Classificação 

• A prova é cotada de 0 a 200 pontos.  

• A cotação, de cada questão, é um número inteiro.  

• Uma questão não respondida é cotada com 0 (zero) pontos.  

• Mesmo que uma questão não esteja totalmente correta, será́ atribuída cotação que 
contemple os conhecimentos residuais revelados pelo aluno.  

2.1.2. Material 

• Caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.  

• Não é permitido o uso de corretor.  

2.1.3. Duração 

• 90 minutos.  
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2.2. Componente prática 

 

2.2.1. Critérios de Classificação 

Os elementos serão classificados segundo os seguintes níveis:  

• 0-4 o aluno não realiza;  

• 5-9 o aluno realiza com muita dificuldade;  

• 10-13 o aluno realiza com dificuldade;  

• 14-17 o aluno realiza com correção;  

• 18-20 o aluno realiza com correção e eficácia.  

2.2.2. Classificação da componente prática 

• 70% Modalidades + 10% Aquecimento + 20% Vaivém 

• A classificação final da componente prática é arredondada às unidades 

• Os critérios de avaliação de cada uma das modalidades que constarem do exame 
serão transmitidos aos alunos imediatamente antes da prova.  

2.2.3. Material 

O aluno deverá comparecer nas instalações de Educação Física, à hora do exame, com 
equipamento apropriado (ténis, sapatilhas de ginástica, t-shirt, calças ou calções de treino).  

2.2.4. Duração 

• 90 minutos.  

 

3. Critérios gerais de classificação 

A classificação final da Prova de Equivalência à Frequência é obtida pela fórmula: 

30% da prova teórica +70% da prova prática.  

As classificações obtidas pelo aluno, em cada uma das partes da prova realizadas, são 
arredondadas às unidades.  

 

 

 


