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 1. INTRODUÇÃO  

O presente documento visa divulgar as características da prova de equivalência à frequência do 3.º ciclo 

do ensino básico 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. OBJETOS 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 - A AULA DE EDUCAÇÃO FÍSICA (Parte inicial, fundamental e final da aula).  

O aluno deverá identificar os princípios que orientam a estrutura da aula.  

II - CAPACIDADES FÍSICAS  

- Força;  

- Resistência;  

- Velocidade;  

- Flexibilidade;  

- Destreza.  

O aluno deverá conhecer e distinguir as capacidades motoras condicionais e coordenativas.  

III – MODALIDADES DESPORTIVAS:  

A) Jogos Desportivos Coletivos (Futebol; Voleibol; Basquetebol; Andebol);  

B) Ginástica (Solo e Aparelhos);  

C) Atletismo (corridas; saltos; lançamentos);  

D) Raquetes (Badminton).  
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O aluno deverá conhecer e identificar as diferentes situações tático/técnicas dos Jogos Desportivos 

Coletivos (Voleibol, Futebol, Basquetebol e Andebol).  

O aluno deverá conhecer e identificar as técnicas das Modalidades Individuais (Ginástica, Atletismo e 

Badminton).  

O aluno deverá conhecer e aplicar as regras dos diferentes Desportos Coletivos e Desportos Individuais.  

 

3. CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA DA PROVA  

Grupo I – 3 afirmações com resposta Verdadeiro / Falso.  

Grupo II – 4 respostas por correspondências.  

Grupo III – Resposta de escolha múltipla.  

A) 4 Questões; B) 3 Questões C) 2 Questões D) 2 Questões E) 2 Questões F) 2 Questões G) 2 Questões.  

 

4. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO  

Grupo I (5%) - Todas as afirmações corretas = total da cotação; 1 afirmação errada = 0%  

Grupo II (10%) – Todas as ligações corretas = total da cotação. Ligações corretas x cotação (4x 2,5% cada)  

Grupo III (85%) – Escolhas todas corretas = total da cotação. Respostas corretas x cotação (17x 5% cada)  

A prova é cotada para 100 pontos (correspondendo a 30% da nota final).  

É obrigatória a realização das duas componentes do exame (escrita e prática). 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 aluno 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 terá a duração de 45 minutos.  


