
                                           

                                      

                                                                                                                                                      
Página 1 de 5 

 

 

INFORMAÇÃO- PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA ☒ 
INFORMAÇÃO- PROVA A NÍVEL DE ESCOLA 

3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 
(Despacho Normativo n.º 3-A/2019; 

(Decreto-Lei n.º14-G/2020) 

     DISCIPLINA: Educação Física                                     
     CÓDIGO: 26 

2020 

 

1. INTRODUÇÃO 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência da disciplina de 

Educação Física, a realizar em 2020, nomeadamente:  

 • Objeto de avaliação; 

 • Características e estrutura da prova; 

 • Critérios gerais de classificação; 

 • Material; 

 • Duração. 

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação em vigor e do 

programa da disciplina. 
 

2. OBJETO DE AVALIAÇÃO 

Esta prova tem por referência o programa da disciplina de Educação Física, em vigor para o 3.º ciclo do 

ensino básico: 
 

Prova Escrita 

Domínio Grupo/Matérias Conteúdos 

Atividade Física 

Grupo I – 1.1 

(Voleibol) 

Regras do jogo; 

 

Grupo I – 1.2 

(Voleibol) 

Jogo em situação de colaboração; 

Ações técnicas; 

Grupo I – 1.3 

(Voleibol) 

Regras do jogo; 

Ações técnicas. 

Atividade Física 

Grupo II – 2.1 

(Badminton) 
Regras do Jogo; 

Grupo II – 2.2 

(Badminton) 
Ações técnicas: Clear, Lob, Amorti, Smash e Posição-base; 

Grupo II – 2.3 

(Badminton) 
Legenda do campo. 
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Prova Escrita 

Domínio Grupo/Matérias Conteúdos 

Atividade Física 

Grupo III – 3.1 

(Atletismo) 
Corridas; 

Grupo III – 3.2 

(Atletismo) 
Saltos; 

Grupo III – 3.3 

(Atletismo) 

Regras da modalidade; 

Corridas de estafetas; 

Salto em Altura; 

Grupo III – 3.4 

(Atletismo) 
Salto em Altura; 

Grupo III – 3.5 

(Atletismo) 
Corridas Barreiras. 

Atividade Física 

Grupo IV – 4.1 

(Andebol) 
Regras do jogo; 

Grupo IV – 4.2 

(Andebol) 
Regras do jogo. 

 

 

Prova Prática 

Domínios Conteúdos 

Aptidão Física 

A. Aptidão Física 
A1. Aptidão Aeróbia 
- Vaivém 
A2. Aptidão Muscular 
- Abdominais 
- Flexão de braços 
- Impulsão horizontal 

Atividade Física 

 

B. Atletismo 
B1. Lançamentos: lançamento do peso; 
B2. Saltos: salto em comprimento 
B3. Corridas: corrida de estafetas e corrida de barreiras 

C. Badminton 
C1. Ações Técnicas: 
1.serviço; 2. drive; 3. clear; 4. lob. 

D. Jogos Desportivos Coletivos 
D1. Andebol 
1. Remate em suspensão; 
2. Passe picado; 
3. Drible em corrida. 
D2. Voleibol 
1. Manchete; 
2. Passe de dedos (frente); 
3. Serviço por baixo/cima. 

 

 

 

3. CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA DA PROVA 

A prova de equivalência à frequência de educação física é de tipo misto, escrita e prática, relativa às maté-

rias abordadas nas aulas, de acordo com o PNEF. 

 

Relativamente à prova escrita há a considerar o seguinte: 

a) o aluno realiza a prova no enunciado; 

b) a prova é constituída por 4 (quatro) grupos de questões; 
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c) alguns dos itens/grupos de questões podem conter informações por meio de diferentes suportes, como 

por exemplo, texto, figuras e esquemas; 

d) os itens foram elaborados com base somente num domínio (atividade física), e compreende 2 (duas) 
matérias individuais e 2 (dois) desportos coletivos;  

Quadro I - Valorização dos Conteúdos da Prova Escrita 

Domínio Conteúdos Grupos Cotação (%) 

Conhecimentos 

Voleibol 

I 

1.1 - questões 1 a 2 

1.2 - questões 1 a 2 

1.3 - questões 1 a 5 

25 

5 

5 

15 

Badminton 

II 

2.1 - questões 1 a 2 

2.2 - questões 1 a 5 

2.3 - questões 1 a 8 

26 

5 

5 

16 

Atletismo 

III 

3.1 - questões 1 a 2 

3.2 - questões 1  

3.3 - questões 1  

3.4 - questões 1 a 2 

3.5 - questões 1  

25 

10 

3 

3 

5 

4 

Andebol 

IV 

4.1 - questões 1 a 5 

4.2 - questões 1 a 2 

24 

20 

4 
 

Quadro II – Tipologia, número de itens e cotação da Prova Escrita 

Grupo Questões Tipologia de itens Cotação (%) 

I 

1.1 – de 1 a 2 (2) Itens de Escolha Múltipla 2x2,5%=5% 

1.2 – de 1 a 2 (2) Itens de Escolha Múltipla 2x2,5%=5% 

1.3 – de 1 a 5 (5) Itens de Escolha Múltipla 5x3,0%=15% 

II 

2.1 – de 1 a 2 (2) Itens de Resposta Curta 2x2,5%=5% 

2.2 – de 1 a 5 (5) Itens de Escolha Múltipla 5x1,0%=5% 

2.3 – de 1 a 8 (8) Itens de Associação 8x2,0%=16% 

III 

3.1 – de 1 a 2 (2) Itens de Resposta Curta 2x5,0%=10% 

3.2 – de 1  (1) Itens de Escolha Múltipla 1x3,0%=3% 

3.3 – de 1  (1) Itens de Escolha Múltipla 1x3,0%=3% 

3.4 – de 1 a 2 (2) Itens de Escolha Múltipla 2x2,5%=5% 

3.5 – de 1 a 5 (1) Itens de Escolha Múltipla 1x4,0%=4% 

IV 
4.1 – de 1 a 5 (5) Itens de Escolha Múltipla 5x4,0%=20% 

4.2 – de 1 a 2 (2) Itens de Resposta Curta 2x2,0%=4% 

TOTAL → 100% 
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Quadro III - Valorização dos Conteúdos da Prova Prática 

Domínios Conteúdos Cotação (em pontos percentuais) 

Aptidão Física 
A. Aptidão Física 

A1. Aptidão Aeróbia 
A2. Aptidão Muscular 

(15%) 
6% 
9% 

Atividade Física 

B. Atletismo 
B1. Lançamentos 

B2. Saltos 
B3. Corridas 

(22%) 

5% 
5% 

12% 

C. Badminton 
C1. Ações Técnicas 

 
20% 

 

D. Jogos Desportivos Coletivos 
D1. Andebol 
D2. Voleibol 

(43%) 
21% 
22% 

 

Quadro IV – Tipologia, número de itens e cotação da Prova Prática 

Tipologia de itens Cotação 

A 

A1 

A2 

(15%) 

6% 

9% (3% + 3% + 3%) 

B 

B1 

B2 

B3 

(22%) 

5% 

5% 
12% 

C 

C1 
(20%) 

D 

D1 

D2 

(43%) 

21% 

22% 

TOTAL → 100% 
 

4. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

Prova Escrita 

● A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específi-

cos de classificação apresentados para cada item. 

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

● Se o aluno responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando inequivocamente a(s) 

resposta(s) que não deseja que seja(m) classificada(s), é considerada apenas a resposta que surgir em 

primeiro lugar. 

● Caso o aluno não utilize a terminologia técnica adequada nas respostas, será descontada metade da 

cotação atribuída. 
 

Itens: 

► Escolha Múltipla 

● São constituídos por um tronco comum e um conjunto de opções ou alternativas, uma correta e as res-
tantes incorretas, designando-se estas por distratores. O tronco do item pode ser constituído por uma 
questão, por instruções ou por uma frase para completar. 
 
► Associação 

● Apresentam dois conjuntos de termos ou expressões para os alunos estabelecerem a correspondência 
entre eles, de acordo com uma regra fornecida. 
► Resposta Curta 
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● Nos itens de resposta curta, a resposta pode resumir-se, por exemplo, a uma palavra, a uma expressão, a 

uma frase, ou a um número. 

● Se a resposta contiver elementos contraditórios ou que excedam o solicitado, deve ser classificada com 

zero pontos.  

Prova Prática 

Na parte prática, a escala de valorização no domínio da Aptidão Física é determinada pelos valores padrão 

do FitEscola, baseada nos critérios de classificação do grupo de Educação Física, específicos para a mesma.  

Quanto ao domínio da Atividade Física, a escala de valorização é aplicada em função das componentes 

críticas de cada elemento solicitado, quer em situação de exercício critério ou sequência de movimento, 

determinados previamente, pelo grupo de educação física. 

Classificação Final 

 A prova escrita e a prova prática têm cada qual, uma ponderação de 50% da classificação final. O resul-

tado final da prova de equivalência à frequência será obtido através do somatório de ambas as provas (50% 

+ 50%). 
 

5. MATERIAL  

Para a realização da prova escrita, os discentes necessitarão somente de caneta ou esferográfica de tinta 

indelével preta. As respostas são registadas na própria prova, não sendo permitido o uso de corretor. 

Para a prova prática, os alunos deverão apresentar-se devidamente equipados para a realização da mesma 

(sapatilhas/ténis; calção ou calça de fato de treino; t-shirt/sweat shirt ou casaco de fato de treino), bem 

como precisarão do material necessário à sua higiene pessoal, findo o exame; os materiais específicos 

desportivos necessários à consecução da prova, serão disponibilizados pelos professores de Educação 

Física. 
 

6. DURAÇÃO 

▪  A prova tem a duração de 90 minutos, 45 minutos (prova escrita) + 45 minutos (prova prática), não 

podendo a sua aplicação ultrapassar este limite de tempo. 

Obs: A prova prática terá início 15 minutos após a prova escrita. 

 

Informação de Prova elaborada em reunião de departamento de 20/05/2020  

 

Aprovada em reunião de Conselho Pedagógico a 26/05/2020 

A Presidente do Conselho Pedagógico 
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