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12º ano de Escolaridade (Decreto-Lei n.º139/2012, de 5 de Julho) 

 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do ensino 
secundário da disciplina de Educação Física, a realizar em 2018, nele consta: 

• Objeto de avaliação 
• Caracterização da prova 
• Material 
• Duração 
• Critérios gerais de classificação 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o programa de Educação Física em vigor (homologado em 2001) e 
permite avaliar as competências e os conteúdos a elas associados passíveis de avaliação em prova de 
duração limitada, a saber: 

 Competências da Prova Escrita  

• Conhecer, relacionar e identificar as capacidades físicas com as componentes da condição 
física .  

•  Reconhecer a importância da aptidão física para a aquisição de um estilo de vida saudável.  
•  Interpretar crítica e corretamente os acontecimentos no universo das atividades físicas em 

termos socioculturais.  
• Conhecer, identificar e explicar: as infrações às regras; campo e respetivas marcações; 

descrever as componentes críticas dos gestos técnicos e movimentações ofensivas. 

Temas/Conteúdos da Prova Escrita   

Tema I – Saúde e Aptidão Física  

• Capacidades físicas, condição física e aptidão física.  

Tema II – Atividades físicas e a elevação cultural dos praticantes  

• Conhecimentos relativos à interpretação e participação nas estruturas e fenómenos sociais 
extracurriculares, no seio dos quais se realizam as atividades físicas.  

Tema III – Técnica, tática, ética desportiva, regras e regulamentos  

• Conhecimentos relativos aos objetivos e às ações técnico-táticas dos desportos coletivos e 
individuais.  

• Conhecimentos relativos às regras das várias modalidades. 
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Competências da Prova Prática 

• Comprovar o domínio das diferentes matérias da Área das Atividades Físicas e Desportivas e 
da Área das Atividades Rítmicas Expressivas. 

• Avaliar a Área da Aptidão Física através da aplicação da bateria de testes FITescola. 

 

Caracterização da prova 

A prova reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos programáticos da 
disciplina, nas componentes escrita e prática. As duas componentes, escrita e prática, têm uma 
cotação de 200 pontos cada. A classificação da prova corresponde à média ponderada, arredondada 
às unidades, das classificações das duas componentes. A prova escrita tem um peso de 30% e a prova 
prática de 70%. 

Componente Escrita  

Quadro 1 – Valorização dos Temas/Conteúdos na Prova 

 

Temas/Conteúdos Cotação (em pontos) 
 

         Tema I – Saúde e Aptidão Física  
• Capacidades físicas, condição física e aptidão física. 

 

 
 

50 

 
       Tema II – Atividades físicas e a elevação cultural dos praticantes  

•      Conhecimentos relativos à interpretação e 
participação nas estruturas e fenómenos sociais 
extracurriculares, no seio dos quais se realizam as 
atividades físicas. 

 

 
 

50 
 

 
Tema III – Técnica, tática, ética desportiva, regras e regulamentos  

• Conhecimentos relativos aos objetivos e às ações 
técnico-táticas dos desportos coletivos e individuais.  

•  Conhecimentos relativos às regras das várias 
modalidades. 

 
 

 
 
 

100 
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Quadro 2 – Tipologia, número de itens e respetiva cotação 

 

Temas/Conteúdos  Tipologia dos itens Nº de itens Cotação por item 
(em pontos) 

Tema I Itens de 
seleção 

Identificação V/F 10 5 
(10x5) 

 
Tema II 

 
Itens de 
construção 

Resposta curta 2 10 
(2x10) 

Resposta extensa 1 30 

 
 
Tema III 

Itens de 
seleção 

Escolha múltipla 5 10 
(5x10) 

 
Itens de 
construção 

Resposta curta 2 10 
(2x10) 

Resposta extensa 1 30 

 

Componente Prática  

 

Áreas/Matérias Cotação (em pontos) 
 

Área da Aptidão Física 
 

• Realização de três testes da bateria FITescola, sendo o vaivém 
obrigatório, e os outros dois escolhidos pelo aluno. 

 
 

 
 

 
60 

(30+15+15) 

 
Área das Atividades Físicas e Desportivas – Jogos Desportivos Coletivos 

 
• Em situação de jogo ou de exercício critério o aluno escolhe duas 

matérias entre Andebol, Futebol, Basquetebol e Voleibol. 
 
 

 
 

 
40 

(20+20) 



    INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DE 
                            EDUCAÇÃO FÍSICA                    Código 311                    2018 
     

Prova 311                                                                                                                                                      Página 4 
 

 
Área das Atividades Físicas e Desportivas –  Desportos individuais 

 
 Ginástica 

 
• A) Solo: Execução de uma sequência de solo que inclui um 

mínimo de 4 elementos gímnicos diferentes, 1 elemento de 
flexibilidade , 1 elemento de equilíbrio e 2 elementos de ligação . 
 

• B) Aparelhos - Das três situações o aluno opta por duas: 
 Situação 1) Um salto no plinto longitudinal (eixo, enrolamento ou 
entre- mãos). 
Situação 2) Um salto no plinto transversal (eixo ou entre-mãos), 
 ou 
Situação 3)  dois saltos no Mini-Trampolim (engrupado e carpa de 
pernas afastadas). 

 

 
 
 
 
 

 
 

55 
(25+15+15) 

 
Área das Atividades Físicas e Desportivas – Raquetas 

 
O aluno opta por uma das duas matérias – Badminton ou Ténis de Mesa. 
 

• A) Badminton: realização dos batimentos Lob/Clear em situação 
de cooperação. 

• Realização de um jogo formal de singulares, demonstrando o seu  
conhecimento das regras. 

 
• B) Ténis de Mesa: realização dos batimentos de Direita e de 

Esquerda (Revés)  em situação de cooperação. 
 

• Realização de um jogo formal de singulares, demonstrando o seu  
conhecimento das regras. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

20 
(10+10) 

 
Área das Atividades Rítmicas Expressivas – Dança 

 
• O aluno opta por uma das duas matérias  - rumba quadrada  e 

cha cha cha, executa uma coreografia compreendendo três 
passos diferentes.  
 

 
 
 

25 

 
Observações : Se eventualmente houver algum aluno impossibilitado da realização da 
prova prática, com comprovação através de atestado médico, o resultado final 
corresponderá ao resultado da Prova Escrita (200 pontos). 
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Material 

Para a prova escrita é necessário caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. As respostas são 
registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino.  

Não é permitido o uso de corretor.  

A prova prática é realizada no espaço desportivo, sendo necessário o seguinte material:  

 - sapatilhas;  

- ténis;  

- fato de treino ou calções e camisola. 

Duração 

A prova prática e a prova teórica têm a duração de 90 minutos cada. 

Critérios gerais de classificação 

Prova Escrita 

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 

Itens de seleção 

 ESCOLHA MÚLTIPLA / IDENTIFICAÇÃO 

 Nos itens de escolha múltipla, é atribuída a cotação total às respostas que apresentem de forma 
inequívoca a única opção correta.  

As respostas incorretas são classificadas com zero pontos. Também deve ser atribuída a cotação de 
zero pontos às respostas em que os examinandos apresentem: 

 – mais do que uma opção (ainda que nelas esteja incluída a opção correta);  

– o número do item e/ou a letra da alternativa ilegíveis. 

Nos itens de verdadeiro/falso, são classificadas com zero pontos as respostas em que todas as 
afirmações sejam avaliadas como verdadeiras ou como falsas. 

 Não são classificadas as afirmações:  
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– consideradas simultaneamente verdadeiras e falsas;  

– com o número do item, a letra da afirmação e/ou a sua classificação (V/F) ilegíveis. 

Itens de construção   

RESPOSTA CURTA 

 A classificação deste item tem em consideração aspetos de conteúdo, de organização lógico-
temática e de utilização da linguagem científica.   

RESPOSTA EXTENSA  

A classificação deste item tem em consideração aspetos de conteúdo, de organização lógico-temática 
e de utilização da linguagem científica.  

 A cotação máxima só é atribuída quando a resposta revelar: objetividade e capacidade de síntese; 
correção científica e vocabulário científico adequado; domínio da expressão escrita. 

Prova Prática   

No decorrer de cada exercício ou prova será ́preenchida uma grelha de observação direta que 
incluirá os seguintes parâmetros: 

- Testes de Aptidão Física: execução de acordo com o protocolo exigido  e atingindo as marcas 
expressas na Zona Saudável de Aptidão Física (ZSAF) exigidas para o género e idade; 

- Nos Jogos Desportivos Coletivos (JDC): execução correta e oportuna das ações técnico-táticas nas  
várias componentes críticas; 

 - Na ginástica: solo - execução fluida, harmoniosa e equilibrada; 

- Na ginástica: aparelhos - execução correta em todas as fases do(s) salto(s); 

 - No atletismo, prova de salto em altura: ultrapassa a altura de 1.05m - raparigas e 1.20m - rapazes;  

- No atletismo, corrida de 40 metros: menos de 6.40 segundos – raparigas e menos de 6.00 segundos 
rapazes; 

- No badminton: execução correta e oportuna das ações técnico-táticas nas  várias componentes 
críticas; 

- No ténis de mesa: execução correta e oportuna das ações técnico-táticas nas várias componentes 
críticas; 

 - Na dança social o aluno inicia o passo base no devido tempo do compasso e prossegue com a 
coreografia, respeitando a estrutura rítmica e mantendo sempre uma postura natural de cabeça 
levantada. 


