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1. 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 em vigor 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. 

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. 

 

2. OBJETO DE AVALIAÇÃO 

 

A prova final tem por referência o Programa de Educação Física (reajustamento), homologado em 2001, e 

permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada, os 

domínios psicomotor e cognitivo. 

 

I – Aptidão Física e Saúde - fatores associados a um estilo de vida saudável, nomeadamente o 

desenvolvimento das capacidades físicas. 

Saúde e Condição Física 

- Importância e constituição do aquecimento e do retorno à calma; 

- Aptidão Física; 

- Capacidades Físicas Condicionais e Coordenativas; 

- Bateria de Testes do FitEscola. 

 

II – Fundamentos teóricos de suporte às Atividades Físicas Desportivas, nas suas dimensões física, 

técnica, tática, regulamentar e organizativa. 

 

Atividades Físicas Desportivas 

 - Gestos técnicos e aspetos táticos específicos das Atividades Físicas Desportivas: Andebol, Basquetebol, 

Futsal, Voleibol, Badmínton, Atletismo e Ginástica; 

- Regras e arbitragem. 

 

III – Fatores fundamentais e formas de organização de uma competição desportiva 

Organização Desportiva 

- Quadros competitivos (Todos contra todos e Eliminação Direta); 

- Recursos materiais, humanos e temporais. 
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3. CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA 

 

A prova apresenta-se dividida por três (3) unidades didáticas, correspondendo cada uma delas a um 

grupo.  

A prova reflete uma visão integradora dos diferentes conteúdos programáticos da disciplina. 

 

No Grupo I, avaliam-se: Aptidão Física e Saúde. 

- Duas perguntas de resposta curta; 

- Quatro perguntas de resposta direta e/ou escolha múltipla. 

 

No Grupo II, avaliam-se: Fundamentos teóricos de suporte às Atividades Físicas Desportivas, nas suas 

dimensões física, técnica, tática, regulamentar e organizativa. 

- Vinte perguntas de resposta curta ou orientada; 

- Dezasseis perguntas de resposta direta e/ou escolha múltipla. 

 

 No Grupo III, avaliam-se: Fatores fundamentais e formas de organização de uma competição 

desportiva. 

- Uma pergunta de desenvolvimento; 

- Três questões de resposta direta e/ou escolha múltipla. 

 

4. 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, considerando: 

 - Domínio e aplicação de conceitos e conteúdos; 

- Utilização de terminologia específica; 

- Rigor e clareza da expressão escrita. 

 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos.  

- Cotação das respostas: 

        Correta – cotação total; 

        Incorreta – sem cotação; 

        Incompleta – de ¼, ½ ou ¾ da cotação. 

 

Nas questões de escolha múltipla, a cotação total do item só é atribuída às respostas que apresentem de 

forma inequívoca a única opção correta. 

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

  – Uma opção incorreta; 

  – Mais do que uma opção. 

Não há lugar a classificações intermédias. 
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Quadro 1 – Valorização relativa dos conhecimentos e das capacidades 

 

Grupos Conhecimentos e capacidades Cotação (em pontos) 

I  Saúde e Condição Física 32 pontos : - (2x8) 

                     - (4x4) 

II Fundamentos teóricos de suporte às Atividades 

Físicas Desportivas, nas suas dimensões física, 

técnica, tática, regulamentar e organizativa. 

144 pontos: - (20x4) 

                      - (16x4) 

III Fatores fundamentais e formas de organização 

de uma competição desportiva 

24 pontos: - (1x12) 

                    - (3x4) 

 

A prova é cotada para 200 pontos (correspondendo a 30% da nota final). 

É obrigatória a realização das duas componentes do exame. A classificação final do exame 

corresponde à média ponderada, arredondada às unidades, das classificações das duas 

provas, valendo a componente escrita 30% e a prática 70%. 

 

 

5. MATERIAL 

 

O examinando apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, 

preta. 

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

Não é permitido o uso de corretor. 

 

 

6. DURAÇÃO 

 

A prova tem a duração de 90 minutos. 

  

 




