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INFORMAÇÃO — PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

 

Educação Física                                                                           2017 
    

Prova 311 

 
Ensino Secundário (Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de Julho) 

 
 

1. Introdução 

O presente documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência da 

disciplina de Educação Física do ensino secundário, a realizar em 2017 nomeadamente:  

• Objeto de avaliação;  

• Caracterização da prova;  

• Material; 

• Duração; 

• Critérios de classificação. 

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, nesta prova, o grau de exigência decorrente do enunciado dos itens e 

o grau de aprofundamento evidenciado nos critérios de classificação estão balizados pelo 

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

2. Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa de Educação Física em vigor e avalia o conjunto das 

aprendizagens e competências específicas da disciplina, definidas para o final do ciclo a que 

respeita. 

A prova a que esta informação se refere incide sobre as três grandes áreas de avaliação 

específicas da E. F., que representam os grandes domínios de extensão da disciplina:  

A - Atividades Físicas Desportivas, B – Aptidão Física e  C – Conhecimentos relativos aos processos 

de elevação e manutenção da Aptidão Física e à interpretação e participação nas estruturas e 

fenómenos sociais no seio dos quais se realizam as Atividades Físicas. 

Neste sentido, a prova de equivalência à frequência de Educação Física é composta por duas 

componentes respetivamente, componente escrita e componente prática. 

3. Caracterização da prova 
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Prova Escrita :  

Nesta Prova serão avaliados os conhecimentos relativos aos processos de elevação e 

manutenção da Aptidão Física e à interpretação e participação nas estruturas e fenómenos 

sociais no seio dos quais se realizam as Atividades Físicas. Serão avaliados ainda os 

conhecimentos relativos às matérias práticas. 

Grupo I: Aprendizagem dos processos de desenvolvimento e manutenção da 

condição física (7 questões de escolha múltipla cotadas para 5 pontos cada) 

- Conteúdos: 

Relaciona Aptidão Física e Saúde e identifica os fatores associados a um estilo de vida 

saudável, nomeadamente o desenvolvimento das capacidades motoras, a composição 

corporal, a alimentação, o repouso, a higiene, afetividade e a qualidade do meio 

ambiente.  

Conhece e interpreta os princípios fundamentais do treino das capacidades motoras, 

nomeadamente o princípio da continuidade, progressão, e reversibilidade relacionando-

os com o princípio biológico da auto renovação da matéria viva, considerando-os na sua 

atividade física, tendo em vista a sua Aptidão Física.  

Compreende a relação entre a intensidade e a duração do esforço, no desenvolvimento ou 

manutenção das capacidades motoras fundamentais na promoção da saúde.  

Conhece e interpreta fatores de saúde e risco associados à prática das atividades físicas, 

tais como doenças, lesões, substâncias dopantes e condições materiais, de equipamentos 

e de orientação do treino, utilizando esse conhecimento de modo a garantir a realização 

de atividade física em segurança.  

Conhece processos de controlo do esforço e identifica sinais de fadiga ou inadaptação à 

exercitação praticada, evitando riscos para a Saúde, tais como: dores, mal-estar, 

dificuldades respiratórias, fadiga e recuperação difícil. 

Grupo II: Aprendizagem dos conhecimentos relativos à interpretação e participação 

nas estruturas e fenómenos sociais extra escolares, no seio dos quais se realizam 

as atividades físicas (1 questão de resposta aberta, cotada para 15 pontos) 

- Conteúdos: 

Interpreta a dimensão sociocultural dos desportos e da 2ctividade física na 2ctividades e ao longo 

dos tempos, identificando fenómenos associados a limitações e possibilidades de prática dos 

desportos e das 2ctividades físicas, tais como: o sedentarismo e a evolução tecnológica, a 

poluição, o urbanismo e a industrialização, relacionando-os com a evolução das sociedades. 

Grupo III: Desportos Coletivos (5 questões de escolha múltipla cotadas para 5 pontos cada) 

- Conteúdos: 

Regras (Basquetebol, Andebol, Futebol e Voleibol). Determinantes técnicas (gestos 
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técnicos fundamentais). Componentes táticas (sistemas ofensivos e defensivos). 

Grupo IV: Desportos Individuais (5 questões de escolha múltipla cotadas para 5 pontos 

cada) 

- Conteúdos: 

Regras: Atletismo, Ginástica no Solo, Dança e Badminton. 

Determinantes técnicas (gestos técnicos fundamentais). 

 

Prova Prática    

A prova é composta por 2 partes:  

1ª Parte- Aptidão Física: A avaliação da Aptidão Física será feita através da aplicação da 

Bateria de Testes FitnessGram”:  

a) Aptidão Aeróbia – “Vai Vem”;  

b) Força superior – “Extensão de Braços” 

c) Força média e Resistência Abdominal – “Abdominais”;  

d) Flexibilidade – “Senta e Alcança”;  

e) Flexibilidade – “Flexibilidade de Ombros”; 

Serão aplicados os testes de acordo com os protocolos da Bateria de Testes FitnessGram. 

2ª Parte- Atividades Físicas: Os alunos serão avaliados em situação de exercício critério ou jogo 

reduzido nos seguintes subdomínios: 

a) Voleibol e Basquetebol; 

b) Ginástica Solo e Ginástica de Aparelhos 

c) Atletismo (Salto em comprimento e Corrida de Velocidade 40m) 

d) Danças Sociais : Rumba Quadrada 

e) Badminton 

O aluno demonstra conhecimento /compreensão dos objetivos dos Jogos Desportivos Coletivos, 

realizando com oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares em Voleibol e Basquetebol  

4. Critérios de classificação 

Prova Escrita:  

A classificação resulta do somatório de respostas certas. 

As respostas em que a escolha não é acertada ou assinala mais que uma resposta, serão classificadas 

com zero pontos. 

A cotação total da prova é de 100 pontos. 

Prova Prática: 

1ª Parte: Aptidão Física 

A cotação total da prova é de 25 pontos. 

O aluno será considerado apto em cada teste de aptidão física se a sua prestação se encontrar na Zona 

Saudável de Aptidão Física (ZSAF – FitnessGram). 

Por cada teste considerado apto o aluno obtém 5 pontos.  
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2ª Parte: Atividades Físicas 

A cotação total da prova é de 75 pontos. 

Na classificação aplicam-se os descritores (objectivos comportamentais) que caracterizam os níveis 

introdutório e elementar referidos no Projeto Curricular de Educação Física da AESSA para o ensino 

secundário. 

Para a avaliação nesta área aplica-se o referencial seguinte: 

 

5. Material 

O aluno deverá apresentar-se com equipamento adequado à prática desportiva (ténis, sapatilhas de 

ginástica, fato de treino ou t-shirt e calções). 

6. Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos (Teórica) + 90 minutos (Prática).  

 

 

0 – 5 pontos O aluno não atinge nas seis matérias qualquer nível Introdutório (I) 

6 – 25 pontos O aluno apenas atinge nas seis matérias um a três níveis Introdutório. 

26 – 35 pontos O aluno atinge nas seis matérias, cinco ou seis níveis Introdutório. 

36 – 60 pontos 
O aluno atinge nas seis matérias, quatro níveis Introdutório e dois níveis 

Elementar ou três níveis Introdutório e três níveis Elementar. 

61 – 75 pontos 
O aluno atinge nas seis matérias, dois níveis Introdutório e quatro níveis 

Elementar. 


