
     
Ano letivo de 2019-2020

Informação-prova
Prova de Equivalência à Frequência

Prova escrita e prática
Educação Física - Código da prova: 311  

Ensino Secundário
Duração da prova: 90  minutos 

Tolerância: 90  minutos
Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho;   Decreto-Lei n.º 17/2016, de 4 de abril;   Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho;   Despacho normativo 
n.º 3-A/2020, de 5 de março;  Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de  13 de abril

1. Estrutura da Prova, Tipos de Itens

A prova tem por referência o Programa de Educação Física em vigor. A prova desta disciplina permite avaliar a
aprendizagem e os conteúdos, enquadrados em três grandes campos consagrados no Programa da disciplina, a
saber,  Atividades Física, Aptidão Física e Conhecimentos,  passíveis  de avaliação em prova de modalidade
prática, de duração limitada. 

A prova avalia a aprendizagem nas diferentes atividades físico-desportivas numa perspetiva de continuidade e
de consolidação relativamente às diferentes aprendizagens ao longo do primeiro e segundo ciclos do ensino
básico.  A  conceção  desta  prova  respeita  as  orientações  curriculares,  as  infra  estruturas  e  equipamentos
desportivos existentes, pretendendo sistematizar os benefícios, centrando-se no valor educativo da atividade
física eclética, pedagogicamente orientada para o desenvolvimento multilateral e harmonioso do aluno.

Esta conceção concretiza-se na avaliação da apropriação das habilidades e conhecimentos, na elevação das
capacidades do aluno e na formação das diferentes aptidões.

Os alunos realizam obrigatoriamente duas provas:

. Parte I: prova escrita (90 minutos).

. Parte II: prova prática (90 minutos)

 

Nota:

A classificação final atribuída aos alunos é a média aritmética das classificações obtidas nas duas provas
(escrita e prática). 

PARTE I: PROVA ESCRITA

A - Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o programa de Educação Física*- Plano de Organização do Ensino Aprendizagem –
Volume II, 3ª edição, e permite avaliar a aprendizagem passível de prova escrita de duração limitada, no
domínio cognitivo.

* Programa aprovado pelo Despacho nº. 124/ME/91, de 31 de julho, publicado no Diário da República, 

2ª. Série, nº. 188, de 17 de agosto.

 B - Conteúdos 
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- Conhecimentos relativos aos fatores de Aptidão Física (10º, 11º e 12º anos):

a)  Identificar  as  capacidades  físicas:  Resistência,  Força,  Flexibilidade  e  Velocidade,  de  acordo  com  as
características do esforço realizado;

b) Interpretar as principais adaptações do funcionamento do organismo durante a atividade física;

c) Compreender os benefícios da educação física na saúde.

-  Desportos  Individuais:  Ginástica  de  Solo  e  Dança  ou  uma  de  Outras  (Badminton,  Escalada,  Orientação
(10º,11ºe 12º anos):

a) Identificar as várias disciplinas da Ginástica;

b) Conhecer aspetos do regulamento técnico de Badminton; 

c) Identificar e caracterizar os elementos gímnicos do solo; 

d) Identificar os materiais e o espaço de realização das diversas modalidades matérias

- Desportos Coletivos: Andebol, Basquetebol, Futebol e Voleibol (10º, 11º e 12º anos):

a) Conhecer as regras e regulamentos das modalidades; 

b) Identificar e caracterizar os elementos técnico-táticos da modalidade; 

c) Identificar os materiais e o terreno de jogo da modalidade.

C - Caracterização da prova 

1. Estrutura 

- Conhecimentos relativos aos fatores de Aptidão Física: resposta aberta e direta; questões com resposta de
escolha múltipla questões de verdadeiro/falso. 

-  Desportos  Individuais:  resposta  direta;  questões  com  resposta  de  escolha  múltipla;  questões  de
verdadeiro/falso; legendar. 

- Desportos Coletivos: questões com resposta de escolha múltipla; questões de verdadeiro/falso; legendar. 

2. Tipologia, número e cotação dos itens 

ESTRUTURA/COTAÇÕES 

I- Conhecimentos relativos aos fatores de Aptidão Física: resposta aberta e direta; questões com resposta de
escolha múltipla; questões de verdadeiro/falso. 

10 Questões = 10 Pontos x 10 = 100 Pontos 

Subtotal 100 Pontos 

II-  Desportos  Individuais:  resposta  direta;  questões  com  resposta  de  escolha  múltipla;  questões  de
verdadeiro/falso; legendar. 

5 Questões = 5 Pontos x 10 = 50 Pontos 

Subtotal 50 Pontos 
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III- Desportos Coletivos: questões com resposta de escolha múltipla; questões de verdadeiro/falso; legendar. 

5 Questões = 5 Pontos x 10 = 50 Pontos 

Subtotal 50 Pontos

 

 Total = 20 Questões = 200 Pontos

 

Resposta de “verdadeiro/falso” errada, a cotação será zero. 

 

PARTE II: PROVA PRÁTICA

A - Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o programa de Educação Física - Plano de Organização do Ensino Aprendizagem –
Volume II, 3ª edição, e permite avaliar a aprendizagem passível de prova escrita de duração limitada, no
domínio cognitivo.

* Programa aprovado pelo Despacho nº. 124/ME/91, de 31 de julho, publicado no Diário da República, 

2ª. Série, nº. 188, de 17 de agosto.

B- Conteúdos 

. Ginástica artística (solo); 

. Dança 

. Outra Matéria (Badminton, Orientação ou Escalada)

. Aptidão Física (Fitescola, teste vaivém); 

.  Desportos  coletivos  –  o aluno escolhe duas  das quatro  modalidades  possíveis  (Andebol,  Basquetebol,
Futebol ou Voleibol).

C - Objetivos 

-  Desportos  Individuais  e  Desportos  Coletivos  –  realizar  com  correção  as  ações  técnicas  e/ou  táticas
elementares (ver ponto 6);

-  Aptidão  Física  (Fitescola,  teste  vaivém):  Melhorar  a  aptidão  física  de  modo harmonioso  e  adequado às
necessidades de desenvolvimento do aluno. 

1. Estrutura da prova 
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-Ginástica artística (solo): Sequência gímnica com os elementos gímnicos pré-determinados (Níveis Introdução,
Elementar ou Avançado). 

-Badminton, Escalada ou Orientação: Exercício critério

-Aptidão Física (Fitescola, teste vaivém): - Percorrer a máxima distância possível numa direção e na oposta,
numa distância de 20 metros, com uma velocidade crescente em períodos consecutivos de um minuto. 

-Andebol: Exercícios critério

-Basquetebol: Exercícios critério 

-Futebol: Exercícios critério. 

-Voleibol: Exercícios critério

 NOTA: Os exercícios das modalidades coletivas serão predominantemente realizados individualmente, em
exercícios critério, podendo alguns deles ser realizados com o auxílio da parede ou com recurso a outros
alunos ou outros elementos presentes.

2. Tipologia, número e cotação dos itens 

Ver anexo, n.º 1 (Aptidão física).

2. Duração

A prova tem a duração de 90 minutos (escrita) + 90 minutos (prática).

3. Versões

Não se aplica

4. Informações Relativas à Realização das Diferentes Provas 

Materiais e utensílios de que o examinando deve ser portador:

PARTE I: PROVA ESCRITA

-    Esferográfica azul ou preta.

PARTE II: PROVA PRÁTICA

- Equipamento desportivo: t-shirt e calções ou fato de treino;
- Sapatilhas tipo ténis.

 
Não é permitido o uso de roupa e calçado que não se seja para uso desportivo.
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Material a fornecer pelo estabelecimento de ensino:

- Bolas;
- Equipamento fixo e portátil existente no estabelecimento e indispensável à realização da prova. 

5. Critérios Gerais de Classificação

PARTE I: PROVA ESCRITA

1. Critérios de classificação

a) Conhecimentos relativos aos fatores de Aptidão Física: 

- Utiliza adequada terminologia científica; 

- Correção linguística (aspetos sintáticos e ortográficos) e cuidado na apresentação; 

- Coerência de argumentos na interpretação, compreensão e exposição de conceitos e teorias; 

- Serão desvalorizadas as respostas que não se relacionem com o tema proposto. 

 b) Desportos Individuais (Ginástica de Solo e Dança ou Badminton, Escalada, Orientação) e Desportos Coletivos
(Andebol, Basquetebol, Futebol e Voleibol): 

- Na ausência de resposta será atribuída a cotação zero; 

- Deve ser respeitado o número de opções pedidas. Caso se exceda esse número, a cotação será zero; 

 

2. Valorização dos conteúdos 

- Conhecimentos relativos aos fatores de Aptidão Física: ---------------------------------------------------- 100 pontos

- Desportos Individuais: Ginástica de Solo, Dança ou Outras: ------------------------------------------------ 50 pontos 

- Desportos Coletivos: Andebol, Basquetebol, Futebol e Voleibol: ------------------------------------------ 50 pontos

PARTE II: PROVA PRÁTICA

1. Critérios gerais de classificação 

Nota:  No teste vaivém os níveis a atribuir têm em conta, os valores de referência do anexo 1; os restantes
conteúdos são avaliados tendo em conta os seguintes parâmetros: 

Não Executa – 0 pontos
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Executa com dificuldades significativas – 50 pontos

Executa sem dificuldades significativas – 100 pontos

Executa com correção mas sem regularidade – 150 pontos

Executa com correção e sistematicamente – 200 pontos

2. Valorização dos conteúdos 

- Ginástica artística (solo): ------------------------------------------------------------------------------------------ 20 pontos

- Dança (ou uma das outras Badminton, Escalada, Orientação) ----------------------------------------------  20 pontos

- Aptidão Física (Fitescola, teste vaivém) -------------------------------------------------------------------- 20 pontos 

- Jogos desportivos colectivos (considerando a escolha de apenas dois) ------------------------------------- 40 pontos

6. Conteúdos, Objetivos e Competências

ANDEBOL

Andebol (Introdução) - Realiza com oportunidade e correção global, em exercícios critério, as ações: a) passe-
receção em corrida, b) drible; c) receção-remate em salto, d) drible-remate em salto.

Andebol (Elementar) - Realiza com oportunidade e correção global, em exercícios critério, as ações referidas
no programa introdução e ainda: a) remates em suspensão, b) remates em apoio, c) fintas, d) mudanças de
direção; e) deslocamentos ofensivos; f) posição base defensiva; g) deslocamentos defensivos.

O aluno realiza um percurso em que partindo de junto a uma baliza, realiza um passe direto à parede (a 3
metros desta) para receber a bola de novo e partir em drible o mais rapidamente possível para o meio campo
adversário (neste percurso deverá contornar 5 pinos colocados na zona central do campo, a 4 metros uns dos
outros, estando o pino do meio colocado no meio do campo) onde rematará em salto. 

O aluno realizará ainda um auto passe, atirando a bola ao ar para a apanhar de novo a 5 metros da linha de 6
metros e rematar logo de seguida à baliza em salto, suspensão e apoio. 

O aluno realizará frente a um pino fintas, mudanças de direção. Realizará ainda deslocamentos ofensivos e
defensivos à ordem de um professor do júri, mantendo sempre a posição base correta.

Na baliza estarão 2 pinos nos cantos inferiores, e duas cordas nos cantos superiores para onde o aluno deverá
rematar. Estes exercícios deverão ser realizados três vezes, de modo a que o aluno demonstre solidez de
execução.

Todos os exercícios deverão ser realizados com a técnica correta.

BASQUETEBOL

Basquetebol (Introdução) - Realiza com oportunidade e correção global, em exercícios critério, as ações: a)
passe de peito e picado, b)receção, c) drible; d) lança parado, e), na passada, f) vai ao ressalto.

Basquetebol  (Elementar)  -  Realiza  com oportunidade  e  correção  global,  em exercícios  critério,  as  ações
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referidas no programa introdução e ainda: a) mudanças de direção em drible pela frente, b) mudanças de
direção em drible por entre as pernas, c) mudanças de direção em drible por trás das costas, d) arranque em
drible; e) posição base defensiva.

O aluno realiza um percurso em que partindo de junto a uma parede, realiza um passe direto à parede (a 3
metros desta) para receber a bola de novo e realizando um arranque em drible, parte o mais rapidamente
possível para o meio campo adversário (neste percurso deverá contornar 5 pinos colocados na zona central do
campo, a 4 metros uns dos outros, onde efetuará dribles com várias mudanças de direção, ao chegar ao cesto
lançará na passada. 

O aluno realizará ainda um lançamento parado da linha de lance livre, após o qual partirá para o ressalto. 

O aluno realizará frente a um pino fintas, mudanças de direção. Realizará ainda deslocamentos ofensivos e
defensivos à ordem de um professor do júri, mantendo sempre a posição base correta.

Estes exercícios deverão ser realizados três vezes, de modo a que o aluno demonstre solidez de execução.

Todos os exercícios deverão ser realizados com a técnica correta.

FUTEBOL

Futebol  (Introdução)  -  Realiza  com correção global,  em exercícios  critério,  as  ações:  a)receção de  bola;
b)remate; c) condução de bola; d) passe; g) remate de cabeça.

Futebol (Elementar) - Realiza com oportunidade e correção global, em exercícios critério, as ações: a) receção
de bola; b) remate; c) remate de cabeça; d) condução de bola; e) drible; f)finta; g) passe; h) desmarcação.

O aluno realiza um percurso em que partindo de junto a uma baliza, realiza um passe à parede (a 6 metros
desta) para receber a bola de novo e conduzi-la o mais rapidamente possível para o meio campo adversário
(neste percurso, para o nível elementar, deverá contornar 5 pinos colocados na zona central do campo, a 4
metros uns dos outros, estando o pino do meio colocado no meio do campo) até ao final dos pinos onde a
rematará. 

O aluno realizará ainda um auto passe, atirando a bola ao ar para a cabecear a 6 metros da baliza e na direção
desta. 

O aluno fintará um pino e realizará ações de desmarcação frente ao mesmo. 

Na baliza estarão 2 pinos nos cantos inferiores, e duas cordas nos cantos superiores para onde o aluno deverá
rematar. Estes exercícios deverão ser realizados três vezes, de modo a que o aluno demonstre solidez de
execução.

Todos os exercícios deverão ser realizados com a técnica correta.

VOLEIBOL

Voleibol  (Introdução) –  Rede a 2 metros  de altura -  Realiza com correção e oportunidade, em exercícios
critério, as técnicas de: a) passe de frente, b) manchete, c) serviço por baixo.

Voleibol  (Elementar)  -  Rede a 2,10/2,15  metros  de altura -  Realiza  com correção e oportunidade,  e em
exercícios critério, as técnicas de: a) passe alto de frente, b) manchete, c) serviço por baixo, d) serviço por
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cima, e) remate em apoio, f) passe alto de costas e g) remate com salto.

O aluno realiza 10 passes de dedos em autossustentação e 10 manchetes em autossustentação. Este exercício
deverá ser realizado três vezes, de modo a que o aluno demonstre solidez de execução. O aluno realizará 5
passes altos de frente e 5 passes altos de costas.

O aluno realizará 6 serviços por baixo para o campo adversário, sendo 3 serviços para a metade esquerda do
campo adversário e 3 serviços para a metade direita. 

O aluno realizará 6 serviços por cima para o campo adversário, sendo 3 serviços para a metade esquerda do
campo adversário e 3 serviços para a metade direita.

O aluno realizará utilizando um auto passe remate em apoio e remate em salto.

Todos os exercícios deverão ser realizados com a técnica correta.

GINÁSTICA

O aluno realiza uma sequência de habilidades no solo (em colchões), que combine, com fluidez, destrezas
gímnicas, de acordo com as exigências técnicas indicadas:

Cambalhota à frente, terminando em equilíbrio com as pernas estendidas, afastadas ou unidas, com apoio das
mãos no solo, respetivamente entre e por fora das coxas, e junto da bacia, mantendo a mesma direção do
ponto de partida.

Cambalhota à frente saltada, após alguns passos de corrida e chamada a pés juntos, terminando em equilíbrio
e com os braços em elevação anterior.

Cambalhota à retaguarda, com repulsão dos braços na fase final, terminando em equilíbrio, com as pernas
unidas e estendidas, na direção do ponto de partida.

Pino de braços, com alinhamento e extensão dos segmentos do corpo (definindo a posição), terminando em
cambalhota à frente com braços em elevação anterior e em equilíbrio.

Roda, com marcada extensão dos segmentos corporais e saída em equilíbrio, com braços em elevação lateral
oblíqua superior, na direção do ponto de partida.

Avião, com o tronco paralelo ao solo e com os membros inferiores em extensão, mantendo o equilíbrio.

Posições de flexibilidade à sua escolha, com acentuada amplitude (ponte, espargata frontal e lateral,  rã,
etc. ).

Saltos, voltas e afundos em várias direções, utilizados como elementos de ligação, contribuindo para a fluidez
e harmonia da sequência.

Rodada, com chamada e ritmo dos apoios corretos, impulsão de braços e fecho rápido dos membros inferiores
em relação ao tronco (ao mesmo tempo que eleva o tronco, a cabeça e os braços), para receção a pés juntos
sem desequilíbrios laterais, com braços em elevação superior.

Cambalhota à retaguarda com passagem por pino, com repulsão enérgica dos membros superiores e abertura
simultânea dos membros inferiores em relação ao tronco, aproximando-se do alinhamento dos segmentos e
terminando a uma ou duas pernas.

BADMINTON

O aluno em situação de jogo de singulares, contra um colega ou outro elemento, em último caso um elemento
do júri, num campo de Badminton, desloca-se e posiciona-se corretamente, para devolver o volante (evitando
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que este caia no chão), utilizando diferentes tipos de batimentos:
Serviço, curto e comprido (na área de serviço e na diagonal), tanto para o lado esquerdo como para o direito,
colocando corretamente os apoios e dando continuidade ao movimento do braço após o batimento.

Em clear, batendo o volante num movimento contínuo, por cima da cabeça e à frente do corpo, com rotação
do tronco.

Em  lob, batendo o volante num movimento contínuo, avançando a perna do lado da raquete (em afundo),
utilizando em conformidade os diferentes tipos de pegas de raquete (de esquerda ou de direita).

Em amorti (à direita e à esquerda), controlando a força do batimento de forma a colocar o volante junto à
rede.

Em  drive (à direita e à esquerda), executando o batimento à frente do corpo, com a "cabeça" da raquete
paralela à rede e imprimindo ao volante uma trajetória tensa.

ESCALADA

O aluno em situação de escola de escalada (4.° ou 5.° graus de dificuldade) em sistema Molinete/Top Rope:

Desenrola a corda, encordoa-se ao arnês corretamente e aguarda corda tensa no início da escalada;

Afasta lateralmente os pontos de apoio, adquirindo uma posição de equilíbrio dinâmico.

Procura  uma  posição  vertical  e/ou  de  afastamento  da  rocha/muro  de  escalada,  por  ação  dos  braços,
ligeiramente  fletidos,  com as  mãos  colocadas  conforme  as  dificuldades  encontradas,  apoiando  de  forma
adequada os pés nas presas e/ou em aderência.
Trepa com segurança mantendo os três pontos de apoio (mãos e pés) enquanto movimenta o quarto.

Recupera para a base da via mantendo uma posição vertical à parede.

Dá segurança ao companheiro, que se encontra a subir ou a descer, através de descensor ou outro aparelho de
travagem.

Conhece e utiliza os nós simples: nó de oito e cabrestante e colabora na arrumação criteriosa do material,
enrolando a corda com nó de remate para transporte.

DANÇA
Nível Introdução - Dança o “Pé certinho” (Dança do reportório folclórico de Portalegre) ou Erva Cidreira e
Regadinho (Dança Tradicional dos Programas de EF)
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Tipologia, número e cotação dos itens

Anexo n.º 1

Fitescola: teste vaivém

VAIVÉM: RAPARIGAS

NÍVEIS/PERCURSOS

IDADE
ZSAF* 0 50 100 150 200

11 (15-41) 0 a 6 7 a 14 15 a 28 29 a 41 > 42

12 (23-41) 0 a 11 12 a 22 23 a 32 33 a 41 > 42

13 (23-51) 0 a 11 12 a 22 23 a 37 38 a 51 > 52

14 (23-51) 0 a 11 12 a 22 23 a 37 38 a 51 > 52

15 (23-51) 0 a 11 12 a 22 23 a 37 38 a 51 > 52

16 (32-51) 0 a 15 16 a 31 32 a 42 43 a 51 > 52

17 (41-51) 0 a 20 21 a 40 41 a 45 46 a 51 > 52

>18 (41-51) 0 a 20 21 a 40 41 a 45 46 a 51 > 52
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VAIVÉM: RAPAZES

 NÍVEIS/PERCURSOS

IDADE
ZSAF* 0 50 100 150 200

12 (32-72) 0 a 15 16 a 31 32 a 52 53 a 72 > 73

13 (41-72) 0 a 19 20 a 40 41 a 57 58 a 72 > 73

14 (41-83) 0 a 19 20 a 40 41 a 62 63 a 83 > 84

15 (51-94) 0 a 24 25 a 50 51 a 72 73 a 94 > 95

16 (61-94) 0 a 29 30 a 60 61 a 78 79 a 94 > 95

17 (61-94) 0 a 29 30 a 60 61 a 78 79 a 94 > 95

>18 (61-94) 0 a 29 30 a 60 61 a 78 79 a 94 > 95
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