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1. Introdução 
O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do ensino básico 
da disciplina de Educação Física, a realizar em 2020 nomeadamente:  
 

 Objeto de avaliação; 

 Características e estrutura; 

 Critérios de classificação; 

 Material; 

 Duração. 

 

2. Objeto de avaliação 
 
A prova a que esta informação se refere incide nos conhecimentos e nas competências práticas enunciadas 
no Programa de Educação Física para o ensino básico em vigor.  

 

2.1. Prova Escrita 
A prova tem por referência o programa de Educação Física em vigor para o ensino básico. Avalia 
conhecimentos relativos à Aptidão Física, Desportos Coletivos (Basquetebol e Futebol), Ginástica e 
Atletismo. 

 

2.2. Prova Prática 
 

      Aquecimento e ativação do organismo para as Atividades Físicas e Desportivas.  

A. Jogos Desportivos Coletivos: 

Basquetebol e Futsal  

B. Atividades Físicas Desportivas Individuais: 

Ginástica – Artística e Aparelhos. 

C. Atletismo – Salto Altura 

D. Raquetas 

E. Aptidão Física 

 

3. Características e estrutura da prova 
 
3.1. Prova Escrita 
 
A prova apresenta 40 itens organizados em 3 grupos. 
A prova é cotada para 100 pontos. 
Quando da classificação da prova se obtiver um número de pontos decimal, a classificação final da 
prova resultará do arredondamento desse número às unidades. 
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A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro 1. 
 

 
Temas/Domínios Tópicos/Conteúdos 

Cotações 
(em pontos) 

I 
G

ru
p
o
 

Aptidão Física 

 Identificação das capacidades físicas: Resistência, 

Força, Velocidade, Flexibilidade, Agilidade e 

Coordenação (Geral), de acordo com as 

características do esforço realizado. 

 Relação entre o exercício físico, a recuperação, o 

repouso e a alimentação, na melhoria da Aptidão 

Física. 

 Interpretação das principais adaptações do 

funcionamento do organismo durante a atividade 

física: da frequência cardíaca, da frequência 

respiratória, e sinais exteriores de fadiga. 

40 

II
 G

ru
p
o
 

 
Desportos Coletivos 
 

A. Basquetebol 

B. Futebol 

 Identificação do campo das modalidades coletivas. 

 Objetivo do jogo. 

 Regras, regulamentos e ações técnico-táticas dos 

desportos coletivos. 

 Gestos técnicos e sua aplicação. 

30 

II
I 
G

ru
p
o
 

 
Desportos Individuais 
 

A. Ginástica 

B. Atletismo 

C. Badminton 

 Identificação dos aparelhos gímnicos 

 Técnica das destrezas no solo; 

 Técnica dos saltos nos aparelhos. 
 

 Regras, regulamentos e ações técnicas do salto em 

altura, corrida de velocidade e corrida de estafetas. 

 

 Regras, regulamentos e ações técnicas do Badminton. 

30 

 
A prova pode incluir os tipos de itens discriminados no Quadro 2.  
 

Tipologia dos itens Número de itens Cotação (em pontos) 

 Resposta de associação 

 

 Resposta Verdadeiro/Falso 

 

 Resposta aberta com desenvolvimento 

 
5 
 
8 
 
1 
 

10 Pontos 
(2 x 5 = 10) 

 
20 Pontos 

(2.5 x 8 = 20) 
 

10 Pontos 
(1x10 =10) 

 
 
 

Grupo I  
(40 Pontos) 

 Resposta Verdadeiro/Falso 6 
30 Pontos 

(5 x 6 = 30) 
Grupo II 

(30 Pontos) 

 Resposta Verdadeiro/Falso 

 Resposta de complemento 

15 
5 

15 Pontos 
(1 x 15 =15) 
15 Pontos 

(3 x 5 = 15) 

Grupo III 
(30 Pontos) 
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3.2. Prova Prática 
 

A - Futebol e Basquetebol 

Exercício critério – O aluno deve realizar com correção e oportunidade, em exercício critério, as 
principais ações técnicas das modalidades. 

B – Ginástica de Solo e Ginástica de Aparelhos 

B1. Sequência Gímnica - O aluno deve elaborar e realizar uma sequência de habilidades no solo, que 
combine, com fluidez, destrezas gímnicas, de acordo com as exigências técnicas. 

B2. Saltos – O aluno realiza, no minitrampolim, salto em extensão; salto engrupado e salto com meia 
pirueta vertical ou realiza no plinto, salto com cambalhota à frente e no boque, salto de eixo, de acordo 
com as exigências técnicas. 

C - Atletismo 

Salto em Altura – O aluno deve realizar um salto em altura com a técnica de tesoura, de acordo com as 
exigências técnicas. 

D- Desportos de Raquetas - Badminton 

Exercício critério – O aluno deve realizar com correção e oportunidade, em exercício critério, as 
principais ações técnicas da modalidade.  

E – Aptidão Física  

Teste Vaivém – O aluno realiza o teste vaivém cumprindo os valores de referência da tabela do Fitescola. 

 

 A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro 1 

Temas/Domínios Tópicos/Conteúdos 
Cotações 

(em pontos) 

 Futebol  Passe, condução da bola e finalização 15 

 Basquetebol  Passe, drible e lançamento 
15 

 Ginástica 

 

 Destrezas no Solo - Os alunos executam no solo, 

uma sequência gímnica com as seguintes 

destrezas: rolamento à frente ou rolamento à 

retaguarda; apoio facial invertido; roda; posição 

de equilíbrio (avião); posição de flexibilidade 

(espargata, ponte ou rã) e saltos voltas e afundos 

como elementos de ligação da sequência. 

E 
 Salto nos Aparelhos – O aluno executa salto em 

extensão (1), salto engrupado (2) e meia pirueta 

vertical (3) no minitrampolim. 

Ou 

            Salto com cambalhota à frente no Plinto e 

            Salto ao eixo no Boque. 

15 

15 

 Atletismo 

 Salto em Altura - O aluno, com 5 a 8 passadas de 

corrida de balanço, salta em altura com a técnica 

de tesoura para o colchão de quedas. Os rapazes 

saltam à altura de 115cm, as raparigas saltam a 

100cm.   

15 
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 Desportos de 
Raquetas - 
Badminton 

 Em situação de cooperação 1x 1 usar de forma 

oportuna, o serviço, o clear, o lob  
10 

 Aptidão Física 

 Teste Vaivém – O aluno realiza o teste Vaivém 

cumprindo os valores de referência do Fitescola 

para a Zona Saudável de Atividade Física, em 

função da sua Idade. 

15 

 

 

4. Critérios de classificação 
 
Prova escrita 

- As questões serão avaliadas tendo em conta a clareza, capacidade de síntese e terminologia 

específica. 

- As respostas devem ser apresentadas de forma clara e legível. As respostas ilegíveis ou que não 

possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos. 

- Erros de linguística ou ortográficos não deverão ser tomados em consideração. 

- Nos itens de associação ou correspondência, apenas serão aceites as associações/correspondências 

corretas. 

- Nos itens de alternativa verdadeiro/falso serão anuladas as respostas que indiquem todas as opções 

como verdadeiras ou falsas. 

- Nos itens de complemento, a cotação do item só é atribuída às respostas corretas. Poderão ser 

atribuídas pontuações a respostas parcialmente corretas, de acordo com os critérios de classificação. 

 

 

Prova Prática 

 

Jogos Desportivos Coletivos 

- Correção e eficácia das ações técnico-táticas solicitadas, aplicando as regras da modalidade. 

Ginástica Artística  

- Correção técnica e fazendo a ligação das destrezas gímnicas com fluidez e equilíbrio. 

Ginástica de Aparelhos 

- Saltos - correção técnica do salto; equilíbrio na receção. 

 

Atletismo  

- Correção quanto às exigências técnicas do salto, regulamentares e obtenção do resultado definido. 

Raquetas - Badminton 

- Correção e eficácia das ações técnico-táticas solicitadas, aplicando as regras da modalidade. 

Aptidão Física 

- Resultado APTO/NÃO APTO referenciado à tabela da zona saudável do Fitescola. 
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Os exercícios serão avaliados tendo em conta as exigências técnicas da modalidade. 

 

Critério 
% da 

cotação 
Clas. Final na 

disciplina 

O aluno não executa 0  a 19 1 

O aluno tenta executar sem conseguir 20 a 49 2 

O aluno executa com dificuldades 50  a 69 3 

O aluno executa satisfatoriamente 70  a 89 4 

O aluno executa corretamente 90  a  100 5 

 

A classificação final da disciplina corresponde à média ponderada da prova teórica (T) com um peso de 

trinta por cento (30%) e a prova prática (P) com um peso de setenta por cento (70%), de acordo o 

Despacho Normativo nº3 –A/2020. Os alunos dispensados da prova prática pelo Júri Nacional de Exames 

(JNE), realizam só a prova teórica (T) que terá o peso, cem por cento (100%). 

 

5. Material 
Prova escrita 

O examinando apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, 
azul ou preta. 
As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo oficial). 
Não é permitido o uso de corretor. 
 
Prova prática 
 
Equipamento desportivo – calções ou calças de fato treino. Camisola sem manga (T-shirt) do Agrupamento 
ou outra. Sapatos desportivos (Ténis) e Sapatilhas de Ginástica. 
 

6. Duração 
As provas têm a seguinte duração: prova escrita com 45 minutos; prova prática com 45 minutos. 


