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1. Objeto de avaliação

 
A prova tem por referência o Programa da disciplina de Educação física em vigor, nomeadamente, os seus 
objetivos, gerais e específicos, cuja consecução é passível de avaliação numa prova escrita e prática.
 

 
- Conteúdos teóricos 
 
Aptidão física, desporto e saúde: 

• Desenvolvimento das capacidades motoras condicionais e coordenativas
- Avaliação da aptidão física;

• Processos de desenvolvimento e manutenção da condição física
-Aptidão física e saúde,
- Alimentação e saúde,
- Exercício físico na vida atual;

• Estruturas e fenómenos sociais extra
 
Atividades físicas e desportivas: 

- Jogos desportivos coletivos,
- Ginástica, 
- Atletismo, 
- Raquetas, 
- Atividades rítmicas expressivas,
- Atividades de exploração da natureza.
 

- Conteúdos práticos 

• Jogos coletivos 
• Ginástica  
• Aptidão física  

 

2.  Caracterização da prova

A prova escrita tem cinco páginas. 

A prova escrita apresenta quatro grupos de itens, a prova prática apresenta quatro atividades físicas e desportivas.
 
A prova escrita inclui itens de seleção (de escolha múltipla) e itens de construção (de resposta curta 
resposta extensa). A prova prática inclui apenas exercí
físico.   
 
A prova escrita vale 200 pontos, bem como a prova prática. 
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PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA  

humanísticos do ensino secundário 

Lei 55/2018 de 6 de Julho e Despacho Normativo n.º 3-A/2020,  de 5 de março e Decreto

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa da disciplina de Educação física em vigor, nomeadamente, os seus 
específicos, cuja consecução é passível de avaliação numa prova escrita e prática.

Desenvolvimento das capacidades motoras condicionais e coordenativas 
Avaliação da aptidão física; 

desenvolvimento e manutenção da condição física 
Aptidão física e saúde, 
Alimentação e saúde, 
Exercício físico na vida atual; 

Estruturas e fenómenos sociais extra-escolares; 

Jogos desportivos coletivos, 

Atividades rítmicas expressivas, 
Atividades de exploração da natureza. 

Caracterização da prova 

quatro grupos de itens, a prova prática apresenta quatro atividades físicas e desportivas.

A prova escrita inclui itens de seleção (de escolha múltipla) e itens de construção (de resposta curta 
resposta extensa). A prova prática inclui apenas exercícios ou atividades que avaliam o desempenho motor e 

A prova escrita vale 200 pontos, bem como a prova prática.  
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arço e Decreto-Lei n.º 14-

A prova tem por referência o Programa da disciplina de Educação física em vigor, nomeadamente, os seus 
específicos, cuja consecução é passível de avaliação numa prova escrita e prática. 

quatro grupos de itens, a prova prática apresenta quatro atividades físicas e desportivas. 

A prova escrita inclui itens de seleção (de escolha múltipla) e itens de construção (de resposta curta ou de 
cios ou atividades que avaliam o desempenho motor e 
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A classificação final é expressa pela média ponderada e arredondada às unidades das 
classificações obtidas nas duas componentes, tend
30 % e a componente prática de 70 %

 
A sequência dos itens da prova pode não corresponder à sequência dos seus conteúdos.
 
 
 
A estrutura da prova escrita sintetiza
 
 
Quadro 1 – Valorização das respetivas matérias na prova escrita

 Conteúdos 

Aptidão física, desporto e Saúde 
 
Atividades físicas e desportivas 
 
 
  Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação da prova escrita

Tipologia de itens 

ITENS DE SELEÇÃO 

ITENS DE CONSTRUÇÃO 

*4 itens obrigatórios, contabilizando
pontos). 

**1 itens obrigatório, contabilizando
pontos). 

A prova prática tem dois Jogos Coletivos, com dois e 
cinco elementos gimnicos e Aptidão Física com seis
itens. 
 
A estrutura da prova prática sintetiza
 
  Quadro 3 – Tipologia, número de exercícios ou atividades e cotação

Exercícios ou atividades 

Jogos desportivos coletivos 

Ginástica 

Aptidão física 

*2 itens obrigatórios, contabilizando
pontos). 

**2 itens obrigatório, contabilizando
62,5 pontos). 

***1 itens obrigatório, contabilizando
62,5 pontos). 
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A classificação final é expressa pela média ponderada e arredondada às unidades das 
classificações obtidas nas duas componentes, tendo a componente escrita a ponderação de 
30 % e a componente prática de 70 %, conforme despacho normativo acima referido.

A sequência dos itens da prova pode não corresponder à sequência dos seus conteúdos.

sintetiza-se nos Quadros 1 e 2 

Valorização das respetivas matérias na prova escrita 
Cotação
(em pontos)

100 

100 

Tipologia, número de itens e cotação da prova escrita 

Número de itens 
Cotação por item
(em pontos)

20* 10 

5** 10 

itens obrigatórios, contabilizando-se também de seguida as restantes 14 melhores respostas

contabilizando-se depois igualmente a melhor das respostas restantes (total 2

tem dois Jogos Coletivos, com dois e três exercícios, respetivamente; Ginástica, 
e Aptidão Física com seis testes físicos. Cada exercício ou atividade poderá ter até três 

A estrutura da prova prática sintetiza-se no Quadro 3 

Tipologia, número de exercícios ou atividades e cotação 

Número de exercícios ou 
atividades 

Cotação por item
(em pontos)

8* 12,5 

6** 12,5 

6*** 12,5 

*2 itens obrigatórios, contabilizando-se também de seguida as restantes 4 melhores prestações

itens obrigatório, contabilizando-se depois igualmente as3 melhores das prestações restantes

ens obrigatório, contabilizando-se depois igualmente as4 melhores das prestações restantes (total 5 itens, 
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A classificação final é expressa pela média ponderada e arredondada às unidades das 
o a componente escrita a ponderação de 

, conforme despacho normativo acima referido. 

A sequência dos itens da prova pode não corresponder à sequência dos seus conteúdos. 

Cotação 
(em pontos) 

 

 

Cotação por item
(em pontos) 

melhores respostas (total 18 itens, 180 

se depois igualmente a melhor das respostas restantes (total 2 itens, 20 

três exercícios, respetivamente; Ginástica, sequência com 
Cada exercício ou atividade poderá ter até três 

Cotação por item
(em pontos) 

 

 

 

melhores prestações (total 6 itens, 75 

se depois igualmente as3 melhores das prestações restantes (total 5 itens, 

se depois igualmente as4 melhores das prestações restantes (total 5 itens, 
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3. Critérios de classificação da prova 
 
3.1- Prova escrita 
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos 
classificação apresentados para cada item.
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos.
 
Itens de seleção  
ESCOLHA MÚLTIPLA  e  VERDADEIRO / FALSO
 
A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a única opção correta.
São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada uma opção incorreta ou mais do que uma 
opção. 
Não há lugar a classificações intermédias.
 
Itens de construção 
Nos itens de construção, uma resposta correta deve apresentar:
– uma redação que não se limite à transcrição de dados dos textos introdutórios, salvo se tal for o solicitado no 
item; 
– os conteúdos relevantes de forma com
– uma utilização adequada da terminologia desportiva.
 
RESPOSTA CURTA 
A classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e apresentados. 
 
RESPOSTA EXTENSA 
Os critérios de classificação das resposta
desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação.
A classificação a atribuir traduz a avaliação simultânea das competências específicas da disciplina e das 
competências de comunicação escrita em língua portuguesa.
A avaliação das competências de comunicação escrita em língua portuguesa contribui para valorizar a 
classificação atribuída ao desempenho no domínio das competências específicas da
disciplina. Esta valorização corresponde a cerca de 10% da cotação do item e faz
desempenho a seguir descritos. 
 

Níveis Descritores 

3 

Composição bem estruturada, sem erros de sintaxe, de pontuação e/ou de ortografia, 
ou com erros esporádicos,
inteligibilidade e/ou de sentido.
 

2 

Composição razoavelmente estruturada, com alguns erros de sintaxe, de pontuação 
e/ou de ortografia, cuja gravidade não implique perda de 
sentido. 

1 

Composição sem estruturação aparente, com erros graves de sintaxe, de pontuação 
e/ou de ortografia, cuja gravidade implique perda frequente de inteligibilidade e/ou de 
sentido. 

 
No caso de a resposta não atingir o 
atribuir é zero pontos. Neste caso, não é classificado o desempenho no domínio da comunicação escrita em 
língua portuguesa. 
É classificada com zero pontos qualquer resposta que nã
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3. Critérios de classificação da prova  

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos de 
classificação apresentados para cada item. 
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos.

ESCOLHA MÚLTIPLA  e  VERDADEIRO / FALSO 

A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a única opção correta.
São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada uma opção incorreta ou mais do que uma 

intermédias. 

Nos itens de construção, uma resposta correta deve apresentar: 
uma redação que não se limite à transcrição de dados dos textos introdutórios, salvo se tal for o solicitado no 

os conteúdos relevantes de forma completa, articulada e coerente; 
uma utilização adequada da terminologia desportiva. 

A classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e apresentados. 

Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta extensa apresentam-se organizados por níveis de 
desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. 
A classificação a atribuir traduz a avaliação simultânea das competências específicas da disciplina e das 

ncias de comunicação escrita em língua portuguesa. 
A avaliação das competências de comunicação escrita em língua portuguesa contribui para valorizar a 
classificação atribuída ao desempenho no domínio das competências específicas da 

valorização corresponde a cerca de 10% da cotação do item e faz-se de acordo com os níveis de 

Composição bem estruturada, sem erros de sintaxe, de pontuação e/ou de ortografia, 
 cuja gravidade não implique perda de  

inteligibilidade e/ou de sentido. 

Composição razoavelmente estruturada, com alguns erros de sintaxe, de pontuação 
e/ou de ortografia, cuja gravidade não implique perda de inteligibilidade e/ou de 

Composição sem estruturação aparente, com erros graves de sintaxe, de pontuação 
e/ou de ortografia, cuja gravidade implique perda frequente de inteligibilidade e/ou de 

No caso de a resposta não atingir o nível 1 de desempenho no domínio específico da disciplina, a classificação a 
atribuir é zero pontos. Neste caso, não é classificado o desempenho no domínio da comunicação escrita em 

É classificada com zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho.
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critérios gerais e dos critérios específicos de 

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

A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a única opção correta. 
São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada uma opção incorreta ou mais do que uma 

uma redação que não se limite à transcrição de dados dos textos introdutórios, salvo se tal for o solicitado no 

A classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e apresentados.  

se organizados por níveis de 

A classificação a atribuir traduz a avaliação simultânea das competências específicas da disciplina e das 

A avaliação das competências de comunicação escrita em língua portuguesa contribui para valorizar a 

se de acordo com os níveis de 

Composição bem estruturada, sem erros de sintaxe, de pontuação e/ou de ortografia, 

Composição razoavelmente estruturada, com alguns erros de sintaxe, de pontuação 
inteligibilidade e/ou de 

Composição sem estruturação aparente, com erros graves de sintaxe, de pontuação 
e/ou de ortografia, cuja gravidade implique perda frequente de inteligibilidade e/ou de 

nível 1 de desempenho no domínio específico da disciplina, a classificação a 
atribuir é zero pontos. Neste caso, não é classificado o desempenho no domínio da comunicação escrita em 

o atinja o nível 1 de desempenho. 

3.2- 
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Prova prática 
A classificação a atribuir a cada exercício ou atividade resulta da aplicação dos critérios de sucesso do 
desempenho motor ou físico do examinando, estabelecido para cada exercício ou atividade.

 
 

4. Material a usar 

 
Na prova escrita o examinando apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica azul ou preta.
Não é permitido o uso de corretor. 
Na prova prática o examinando deve usar equipamento desportivo (calçado desportivo e roupa 
 
 

5. Duração da prova  

A prova tem a duração de 180 minutos (90 minutos para a prova escrita e mais 90 minutos para a prova prática).
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A classificação a atribuir a cada exercício ou atividade resulta da aplicação dos critérios de sucesso do 
desempenho motor ou físico do examinando, estabelecido para cada exercício ou atividade.

Na prova escrita o examinando apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica azul ou preta.
 

Na prova prática o examinando deve usar equipamento desportivo (calçado desportivo e roupa 

A prova tem a duração de 180 minutos (90 minutos para a prova escrita e mais 90 minutos para a prova prática).
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A classificação a atribuir a cada exercício ou atividade resulta da aplicação dos critérios de sucesso do 
desempenho motor ou físico do examinando, estabelecido para cada exercício ou atividade. 

Na prova escrita o examinando apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica azul ou preta. 

Na prova prática o examinando deve usar equipamento desportivo (calçado desportivo e roupa desportiva). 

A prova tem a duração de 180 minutos (90 minutos para a prova escrita e mais 90 minutos para a prova prática). 


