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INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

Disciplina: Educação Física                                                                                                                 2022 

Prova 311 

 Ensino Secundário (Despacho Normativo n.º 7-A/2022, de 24 de março) 

O presente documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do Ensino 

Secundário da disciplina de Educação Física, a realizar em 2022, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Características e estrutura da prova 

• Critérios gerais de classificação 

• Material utilizado 

• Duração 

Este documento deve ser dado a conhecer aos alunos e com eles deve ser analisado, para que fiquem 

devidamente informados sobre a prova que irão realizar. 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, pelas Metas Curriculares e pelas 

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

1. Objeto de avaliação 
 

A Prova de Equivalência à Frequência de Educação Física do 12.º ano incide sobre as aprendizagens e 

competências definidas para o final do 12º Ano. 

Os conteúdos a avaliar abrangem os domínios obrigatórios do programa, designadamente: 

• Contextualização das atividades físicas e desportivas / Aprendizagem dos processos de 

desenvolvimento e manutenção da condição física (área dos conhecimentos avaliada na prova escrita); 

• Desportos coletivos, desportos individuais e atividades rítmicas e expressivas (área das atividades 

físicas avaliada na prova prática); 

• Programa Fit Escola (área da aptidão física avaliada na prova prática). 

 

A Prova de Equivalência à Frequência do Ensino Secundário é dividida em duas partes: 

- Prova escrita com um contributo de 30% para a classificação final do aluno. 

- Prova prática com um contributo de 70% para a classificação final do aluno. 
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PROVA ESCRITA 

Incidirá sobre a realização de um teste escrito, no qual são abordados os conteúdos definidos no Programa 

da disciplina e nas Aprendizagens Essenciais, designadamente: 

- Conhecimento das técnicas e dos regulamentos base das matérias obrigatórias associadas à área dos 

Jogos Desportivos Coletivos (Andebol e Voleibol), da Ginástica (de Aparelhos / Vertente Saltos) e das 

Atividades Rítmicas e Expressivas (Dança). 

- Conhecimento dos processos de manutenção e de desenvolvimento da aptidão física. 

- Conhecimento dos fenómenos que relacionam a atividade desportiva com outros fenómenos sociais, tais 

como especialização ou abandono precoce, violência versus espírito desportivo e corrupção versus 

verdade desportiva. 

 

PROVA PRÁTICA 

Incidirá na realização de ações técnicas específicas de duas matérias obrigatórias que integram a subárea 

dos Jogos Desportivos Coletivos (Andebol e Voleibol), uma matéria obrigatória que integra a subárea de 

Ginástica (Ginástica de Aparelhos / Vertente Saltos), uma matéria obrigatória que integra a subárea das 

Atividades Rítmicas e Expressivas (Danças Sociais) e duas matérias opcionais que integram a subárea de 

Raquetes e de Outras (Badminton e a Orientação). 

 

Incidirá ainda na realização de 7 provas que constituem a bateria de testes de Aptidão Física do Programa 

Fit Escola (prova de resistência aeróbica, de extensão de braços, de flexão do tronco, de velocidade, de 

impulsão horizontal, de flexibilidade dos membros inferiores e de flexibilidade dos membros superiores). 

 

Ao nível das competências avaliadas na prova prática o aluno deve: 

 

o Realizar com oportunidade e correção as ações técnicas das modalidades e técnicas desportivas 

propostas (nível introdutório para 3 matérias e nível elementar para 3 matérias) na avaliação das 

Atividades Físicas. 

 

Nível Introdutório (3 matérias): 

- Aplicar com oportunidade e correção os conhecimentos básicos associados à execução de técnicas de 

base de duas modalidades coletivas com bola de Andebol e Voleibol (Jogos Desportivos Coletivos). 

- Realizar um percurso de Orientação com recurso ao mapa da escola, revelando, numa duração 

aceitável, a capacidade de localizar diferentes pontos marcados no espaço do recinto escolar. 

 

Nível Elementar (3 matérias): 

- Realizar com oportunidade e correção o salto engrupado no minitrampolim e o salto ao eixo no boque 

com recurso ao trampolim Reuther enquanto aparelho auxiliar de impulsão (Ginástica). 
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- Realizar com oportunidade e correção uma sequência de elementos técnicos base numa coreografia 

individual, aplicando os critérios de expressividade de acordo com a composição musical da Dança do 

Chá-Chá-Chá (Atividades Rítmicas e Expressivas). 

- Realizar com oportunidade e correção as ações base do Badminton, garantindo a iniciativa e a 

ofensividade em jogo de singulares (Raquetes). 

 

o Situar-se dentro da Zona Saudável de Aptidão Física (ZSAF) nos testes de resistência aeróbica, de 

força, de velocidade e de flexibilidade realizados, cumprindo as determinações técnicas e regulamentares 

impostas pelo Programa Fit Escola, aquando da avaliação da Aptidão Física. 

 

Matérias e Conteúdos da prova prática: 
 
- Andebol (drible de progressão, mudanças de direção, paragem a 1 tempo, passe de ombro, receção em 

deslocamento e remate em suspensão) e Voleibol (serviço por baixo, passe de dedos e manchete). 

- Ginástica (salto engrupado no minitrampolim e salto ao eixo no boque). 

- Dança (Chá-Chá-Chá). 

- Raquetes (Badminton / Vertente Singulares) 

- Atividades de Exploração da Natureza (Orientação). 

- Testes de Aptidão Física (resistência aeróbica, força dos membros superiores, força dos membros 

inferiores, força do tronco, velocidade, flexibilidade dos membros superiores e flexibilidade dos membros 

inferiores). 

 

2. Características e estrutura da prova 
 

PROVA ESCRITA 

Características: A prova escrita tem a duração de 90 minutos, é cotada para 200 pontos e incide sobre os 

conteúdos temáticos definidos para o ensino secundário.  

A prova inclui itens fechados (escolha múltipla, associação ou correspondência, verdadeiro/falso, resposta 

curta e completamento) e itens abertos (composição curta ou resposta restrita e composição extensa). 

Os itens fechados pretendem avaliar o conhecimento, a compreensão e relação de conceitos. 

Os itens abertos pretendem avaliar competências de nível cognitivo mais elevado como a aplicação do 

conhecimento e relação de conceitos. 

As respostas aos itens podem requerer a mobilização articulada de aprendizagens relativas a mais do que 

um dos domínios, tendo em conta a necessidade de os alunos conhecerem os aspetos associados ao saber-

fazer da área das atividades físicas no que se refere ao modo de execução de diferentes técnicas 

desportivas e à regulamentação base de suporte à prática dessas modalidades e à área da aptidão física no 

que se refere à capacidade de distinguir as diferentes capacidades físicas, sua importância e respetiva 

forma de as desenvolver.  
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Estrutura: A prova é composta por 3 Grupos, relativos aos 3 conteúdos previamente indicados. Serão 

apresentadas 20 perguntas, em que cada pergunta é cotada para 10 pontos. 

• No Grupo 1 (conhecimento das técnicas e dos regulamentos base das matérias obrigatórias associadas à 

área dos Jogos Desportivos Coletivos, da Ginástica e das Atividades Rítmicas e Expressivas) são 

apresentadas 10 perguntas (100 pontos). 

• No Grupo 2 (conhecimento dos processos de manutenção e de desenvolvimento da aptidão física) são 

apresentadas 6 perguntas (60 pontos). 

• No Grupo 3 (conhecimento dos fenómenos que relacionam a atividade desportiva com outros 

fenómenos sociais, tais como especialização ou abandono precoce, violência versus espírito desportivo e 

corrupção versus verdade desportiva) são apresentadas 4 perguntas (40 pontos). 

 

PROVA PRÁTICA 

Características: A prova prática tem a duração de 90 minutos, é cotada para 200 pontos e é composta por 

2 grupos: 

• Grupo 1: Área das Atividades Físicas (cotada para 130 pontos). 

• Grupo 2: Área da Aptidão Física (cotada para 70 pontos). 

 

Área das Atividades Físicas 

O aluno será avaliado num conjunto de ações técnicas específicas de cada matéria na subárea dos Jogos 

Desportivos Coletivos, subárea de Ginástica, subárea de Atividades Rítmicas, Subárea de Raquetes e 

Subárea de Outras (Atividades de Exploração da Natureza - Orientação). 

 

- Para a matéria de Andebol, o aluno realiza um exercício-critério com avaliação de um conjunto de 

ações técnicas (drible de progressão, paragem a 1 tempo, passe de ombro direto, receção em 

deslocamento e remate em suspensão). 

- Para a matéria de Voleibol, o aluno realiza dois exercícios-critério com avaliação de um conjunto de 

ações técnicas (um exercício para avaliar o serviço por baixo e um exercício para avaliar o passe de dedos 

e a manchete). 

- Para a matéria de Ginástica, o aluno realiza dois exercícios-critério com avaliação de duas ações 

técnicas executadas isoladamente (execução do salto engrupado no minitrampolim e execução do salto de 

eixo no boque após utilização do Reuther enquanto aparelho de impulsão). 

- Para a matéria de Dança, o aluno realiza uma sequência de chá-chá-chá com avaliação de várias ações 

técnicas em coreografia individual (passo base, volta da rapariga, Nova-Iorques e Chá-chá-chá walk). 

- Para a matéria de Badminton, o aluno realiza um jogo em formato de singulares, no qual deve utilizar 

várias ações técnicas (serviço médio e técnicas de jogo com recurso ao clear, ao lob, ao amortie, ao drive 

e ao remate). 
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- Para a matéria de Orientação, o aluno realiza um percurso no recinto escolar com utilização de um 

mapa da escola (marcação de pontos no cartão de controlo). 
  
Área da Aptidão Física 

O aluno será avaliado em 7 testes físicos que integram a bateria de testes do Programa Fit Escola, 

indicados previamente. 
  
Estrutura: Os alunos serão avaliados na área das Atividades Físicas e na área da Aptidão Física. 

 

A estrutura da prova de avaliação da Área das Atividades Físicas sintetiza-se nos Quadros 1 e 2.  

 
Quadro 1 – Temas da prova / Valorização atribuída aos temas da prova (Área das Atividades Físicas) 

Temas da prova  
Valorização atribuída aos temas da prova 

(pontos atribuídos) 

Subáreas avaliadas: 

• Subárea dos Jogos Desportivos Coletivos. 

• Subárea da Ginástica. 

• Subárea de Atividades Rítmicas Expressivas 

• Subárea de Raquetes. 

• Subárea da Outras (Orientação). 

130 pontos distribuídos da seguinte forma: 

• Subárea dos Jogos Desportivos Coletivos (40 pontos). 

• Subárea da Ginástica (30 pontos). 

• Subárea de Atividades Rítmicas Expressivas (30 pontos). 

• Subárea de Raquetes (15 pontos). 

• Atividades de Exploração da Natureza (15 pontos). 

 

 

Quadro 2 – Competências requeridas, exercícios propostos, pontos atribuídos a cada matéria e 

enquadramento (Área das Atividades Físicas) 
MATÉRIAS COMPETÊNCIAS  EXERCÍCIOS AVALIADOS COTAÇÃO ENQUADRAMENTO 

Andebol 

 - Realiza com 

oportunidade e 

correção as ações 

técnicas elementares 

nas funções 

propostas. 

- Drible de progressão com 

mudanças de direção, 

seguido de paragem a 1 

tempo e passe de ombro 

direto, seguido de receção 

em deslocamento associada 

a remate em suspensão nos 6 

metros. 

40 pontos 

(20 pontos 

para o 

Andebol + 

20 pontos 

para o 

Voleibol) 

O aluno progride em campo 

utilizando o drible, mantendo o 

controlo de bola, após o qual 

realiza uma paragem a 1 tempo 

mantendo o equilíbrio do 

corpo, seguido de um passe de 

ombro direto e receção em 

deslocamento e em progressão 

associada a um remate em 

suspensão na zona dos 6 

metros. 

Voleibol 

- Serviço por baixo com 

rede. 

- Passe de dedos. 

- Manchete. 

O aluno consegue passar a bola 

por cima da rede, aquando da 

execução do serviço por baixo 

realizado na linha de serviço. 

O aluno executa o passe de 

dedos e a manchete em troca de 

bola com o professor ou em 

troca de bola com outro aluno. 
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Ginástica 

(Saltos) 

- Realiza o salto 

engrupado no 

minitrampolim e o 

salto de eixo no 

boque. 

 

- Salto eixo no boque. 

- Salto engrupado no 

minitrampolim. 

30 pontos 

O aluno realiza uma corrida 

preparatória em aceleração, a 

pré-chamada com 1 pé, uma 

chamada a pés juntos no 

aparelho de impulsão, a 

técnica desportiva 

propriamente dita e uma 

receção ao solo controlada. 

Dança 

(Social) 

- Realiza uma 

sequência de chá-chá-

chá. 

- Sequência de chá-chá-chá 30 pontos 

O aluno realiza uma 

coreografia de chá-chá-chá 

com acompanhamento 

musical, constituída por passo 

base, volta da rapariga, Nova-

Iorques e chá-chá-chá walk 

(com ou sem par). 

Badminton 

- Realiza com 

oportunidade e 

correção as ações 

técnicas elementares 

nas funções 

propostas. 

- Jogo singulares 15 pontos 

O aluno realiza um jogo de 

singulares com o professor ou 

outro aluno, iniciando a troca 

com recurso ao serviço 

médio, efetuando 

deslocamentos defensivos e 

selecionando as técnicas 

ofensivas adequadas. 

Orientação 

- Realiza um percurso 

de orientação dentro 

do recinto escolar 

com marcação de 12 

pontos. 

- Percurso de orientação 

 

15 pontos 

 

O aluno realiza um percurso 

de orientação no menor 

tempo possível, denotando 

que sabe orientar o mapa 

segundo a realidade do 

terreno e, ou segundo as 

orientações espaciais e 

conhece as formas de registo 

dos pontos identificados 
 

 

Na avaliação da área da Aptidão Física, o aluno realiza os 7 provas que constituem a bateria de testes do 

Programa Fit Escola (prova de resistência aeróbica, de extensão de braços, de flexão do tronco, de 

velocidade, de impulsão horizontal, de flexibilidade dos membros inferiores e de flexibilidade dos 

membros superiores), sendo avaliado de acordo com as tabelas vigentes, segundo a sua idade e género. 

 

3. Critérios gerais de classificação 

 

PROVA ESCRITA 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios 

específicos 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. 
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Em caso de omissão ou de engano na identificação de uma resposta, esta pode ser classificada se for possível 

identificar inequivocamente o item a que diz respeito. 

Se for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é classificada a resposta que surgir em primeiro 

lugar. 

Itens de seleção 

Nos itens de escolha múltipla, a cotação do item só é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a 

opção correta. Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos. 

As respostas aos itens de seleção que não respeitem a instrução (por exemplo, rodear ou sublinhar a opção 

selecionada em vez de a assinalar com X) são consideradas em igualdade de circunstâncias com aquelas em que a 

instrução é respeitada, desde que seja possível identificar inequivocamente a opção selecionada. 

Itens de construção 

Nos itens de resposta restrita, os critérios de classificação apresentam-se organizados por etapas, correspondendo a 

cada etapa uma dada pontuação. 

A classificação das respostas aos itens cujos critérios se apresentam organizados por etapas resulta da soma das 

pontuações atribuídas às etapas apresentadas e da aplicação dos critérios de desvalorização definidos para situações 

específicas. 

As respostas em que não sejam explicitadas todas as etapas previstas nos critérios específicos, a pontuação a 

atribuir a cada uma das etapas não expressas, mas cujo conhecimento ou utilização esteja implícito na resolução 

apresentada, é a que consta nos critérios específicos. 

As respostas que não apresentem exatamente os termos ou expressões constantes nos critérios específicos são 

classificadas em igualdade de circunstâncias com aquelas que os apresentem, desde que o seu conteúdo seja 

cientificamente válido, adequado ao solicitado e enquadrado pelos documentos curriculares de referência. 

Nos itens de resposta curta, são atribuídas pontuações às respostas total ou parcialmente corretas, de acordo com os 

critérios específicos. 

A classificação das respostas aos itens de resposta restritas e de resposta extensa que envolvam a produção de um 

texto tem em conta os tópicos de resposta apresentados, a organização dos conteúdos, a utilização de terminologia 

específica da disciplina e a integração da informação contida nos documentos. 

Caso as respostas contenham elementos contraditórios, apenas são considerados para efeitos de classificação os 

aspetos que não apresentem esses elementos. 

As respostas aos itens de resposta restrita que apresentem erros científicos graves, como a total descontextualização 

do tempo histórico, são classificadas com zero pontos. No caso das respostas ao item de resposta extensa que 

apresentem erros científicos graves, o tópico de referência aos quais esses erros estejam associados não é 

considerado para efeitos de classificação. 

 

PROVA PRÁTICA 

Área das Atividades Físicas 

Cada exercício avaliado assume um conjunto de descritores (elementos técnicos e motores que constituem a 

execução correta desse exercício ou movimento). Cada um desses descritores assume uma determinada valorização 
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em pontos. Quando o aluno não cumpre os critérios de êxito definidos para um determinado descritor, tem 0 pontos 

nesse descritor específico. Quando o aluno cumpre os critérios de êxito definidos para um determinado descritor, 

recebe a pontuação definida para esse descritor específico.  

 

Na modalidade de Orientação, os pontos atribuídos aos alunos refletem 2 critérios de classificação, 

designadamente o menor número de pontos errados marcados no cartão de controlo e o menor tempo 

obtido para a conclusão da tarefa. 

 

Área da Aptidão Física 

Os critérios gerais de classificação da Área da Aptidão Física sintetizam-se no Quadro 3. 

 

Quadro 3 – Critérios gerais de classificação (Área da Aptidão Física) 
 

Consoante o aluno se encontra na denominada Zona Saudável da Aptidão Física (ZSAF) é 

atribuída a seguinte classificação: 

- 0 pontos, quando o aluno apresenta 0 testes na ZSAF. 

- 10 pontos, quando o aluno apresenta 1 teste na ZSAF. 

- 20 pontos, quando o aluno apresenta 2 testes na ZSAF. 

- 30 pontos, quando o aluno apresenta 3 testes na ZSAF. 

- 40 pontos, quando o aluno apresenta 4 testes na ZSAF. 

- 50 pontos, quando o aluno apresenta 5 testes na ZSAF. 

- 60 pontos, quando o aluno apresenta 6 testes na ZSAF. 

- 70 pontos, quando o aluno apresenta 7 testes na ZSAF. 

Ou seja, cada teste de aptidão física realizado em que o aluno esteja dentro da ZSAF vale 10 pontos. 
 

A nota final (NF) é apurada através da seguinte fórmula: NF = (Prova Escrita*30%+Prova Prática*70%) 

 

4. Material 

 

PROVA ESCRITA 

Na prova escrita o aluno apenas pode usar, enquanto material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta 

preta ou azul. É fornecido papel de rascunho. 

Não é permitido o uso de lápis, de «esferográfica-lápis», de corretor ou de dicionário. As respostas são 

registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo oficial). 

PROVA PRÁTICA 

Apenas pode ser utilizado o material indispensável para a prática desportiva (t-shirt e calção ou fato de 

treino e sapatilhas). 

 

5. Duração 
 

A prova tem a duração total de: 180 minutos (90´ Prova Escrita + 90´ Prova Prática).  


