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INFORMAÇÃO— PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA — 2022 Despacho Normativo n.º 7-A/2022 de 24 de março

Disciplina: Educação Física Código: 311

Ensino Secundário 2022

Duração da Prova: 180 minutos (90 minutos+90 minutos) Tipo de Prova: Escrita + Prática

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

Física, a realizar em 2022, nomeadamente:

 Objeto de avaliação

 Caracterização da prova (características, estrutura e critérios gerais de classificação)

 Material

 Duração

OBJETO DE AVALIAÇÃO

A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, as Aprendizagens Essenciais e o
Programa de Educação Física do Ensino Secundário.

A componente teórica incide sobre os vários conteúdos:

- Compreensão dos conceitos de “Atividade Física”, “Aptidão Física”, “Condição Física”, “Treino”, relacionando-os
com os níveis de Saúde, de Bem Estar e de objetivos pessoais colocados;

- Identificação das capacidades motoras, distinguindo as condicionais das coordenativas, e conhecimento de formas
de desenvolver e de avaliar os seus níveis;

- Interpretação e análise crítica dos fenómenos facilitadores do sedentarismo, do impacto deste na saúde e da
importância da atividade física para promover os níveis de qualidade de vida desejáveis.

- Formulação de opiniões ou comentários sobre a relevância de eventos desportivos, no conhecimento, aceitação e
respeito entre indivíduos e no encontro e confraternização entre povos e culturas.

A componente prática incide sobre competências específicas, de entre as áreas do currículo/domínios:

- Atividades Físicas Desportivas - dois Jogos Desportivos Coletivos (ações técnicas diversas), de entre o conjunto de
Futebol, Basquetebol, Andebol e Voleibol (opção do(a) aluno(a)); Atletismo (corrida de velocidade – 40 metros; salto
em comprimento); um Jogo Desportivo de Raquetas, de entre o conjunto de Ténis e Badmínton (opção do(a)
aluno(a)).

- Aptidão Física - três provas do protocolo de testes FitEscola (testes “Vaivém”, força superior/extensões de braços e
flexões do tronco/abdominais).
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CARACTERIZAÇÃO DA PROVA

A prova é constituída por duas componentes, sendo a classificação final obtida pela média ponderada da

componente teórica (30%) e da componente prática (70%).

A prova teórica é cotada para 200 pontos. É constituída por itens de seleção (por exemplo, escolha múltipla,

ordenação e associação) e itens de construção (por exemplo, resposta curta, resposta restrita e comentário).

A prova teórica é avaliada pela correção na identificação, compreensão e relacionamento: de conceitos relativos à

Cultura Física; das razões e impacto do sedentarismo na qualidade de vida das populações; da importância e efeito

da atividade física e treino nos níveis de Saúde e de Condição Física; dos valores veiculados pelos eventos

desportivos.

A prova prática é cotada para 200 pontos. É constituída por exercícios-critério que solicitam um desempenho motor

revelador dos níveis de capacidades motoras, dos níveis de competências técnicas e técnico-táticas e de

conhecimento básico dos regulamentos dos jogos coletivos escolhidos e por provas específicas de aptidão física da

plataforma FitEscola.

As provas de Aptidão Física e a prova de Atletismo (corrida de velocidade – 40 metros) são avaliadas de acordo com

a tabela do FitEscola: «dentro da Zona Saudável da Aptidão Física» e «não atinge a Zona Saudável da Aptidão Física».

As provas dos Jogos Desportivos Coletivos, do Jogo Desportivo de Raquetas e do salto em comprimento, serão

cotadas de acordo com o nível de execução: não executa - executa com muita dificuldade - executa com alguma

dificuldade - executa bem - executa muito bem.

MATERIAL

Prova Teórica: os(as) alunos(as) devem ser portadores de caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. As respostas

são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino. Não é permitido o uso de corretor.

Prova Prática: os(as) alunos(as) devem ser portadores de “t-shirt” ou camisola, calção de treino ou calças de fato

treino, meias e ténis (equipamento que respeite os critérios de higiene, mobilidade, segurança e adequação ao

contexto escolar). Não será permitido, por razões de segurança, o uso de qualquer tipo de adornos (brincos, anéis,

fios, unhas de gel) e de cabelo médio/longo solto.

DURAÇÃO

A duração total da prova é de 180 minutos. Cada uma das componentes da prova tem a duração de 90 minutos.

Os alunos deverão comparecer trinta minutos antes do início da prova prática, para se equiparem e executarem a

mobilização geral.


