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1- OBJETO DE AVALIAÇÃO 
 

A prova de equivalência à frequência de Educação Física contempla uma avaliação abrangente do 

aluno nas 3 áreas de organização da disciplina, desenvolvidas ao longo dos 3 anos de escolaridade 

do 3º ciclo. Tal como estabelecido nos Programas Nacionais de Educação Física (PNEF), o aluno 

será avaliado nas atividades físicas, na aptidão física e nos conhecimentos. As atividades físicas e a 

aptidão física serão avaliadas na prova prática e os conhecimentos serão testados na prova escrita. 

 

Procurando conciliar o que está estipulado nos critérios para o sucesso em Educação Física nos 

PNEF com as exigências legais inerentes à prova de equivalência à frequência, nomeadamente o 

(pouco) tempo disponível para a sua realização, tentou-se garantir que fosse tão abrangente 

quanto possível, relativamente ao Programa Nacional da disciplina. 

 

• Pirâmide da Atividade Física 
• Lesões mais frequentes 
• Aplicação de gelo (crioterapia) 
• Aptidão Física e Saúde - Fitescola 
• O nosso corpo 
• Aparelho circulatório 
• Aquecimento 
• Capacidades motoras 
• Estilos de Vida Saudáveis 
 

2-CARACTERIZAÇÃO DA PROVA 

O exame de equivalência à frequência de Educação Física é constituído por duas componentes: 
uma escrita e outra prática. Ambas as componentes têm um peso de 50% na classificação final 
do aluno. 
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Prova Escrita 
A prova escrita abrange a matéria relativa aos conhecimentos teóricos desenvolvidos nos três 
anos de escolaridade do 3º ciclo. Integrará nove questões, organizadas nas seguintes tipologias: 
estabelecimento de correspondências entre conceitos e a sua caracterização, identificação de 
afirmações verdadeiras e falsas, explicação de conceitos, escolha múltipla, legendagem de figuras 
e completação de frases. 
 

3-CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO  

• Rigor na utilização da linguagem e termos/conceitos técnico-científicos 
• Coerência e estruturação correta das respostas 
• Utilização correta da língua portuguesa 

Nota: A ausência de resposta ou resposta ilegível terá a cotação zero 
 

4- MATERIAL  
Esferográfica preta ou azul 
 
5- DURAÇÃO 
A Prova tem a duração de 45 minutos. 
 

Prova Prática 
O aluno será testado em situações de exercício critério para a avaliação das ações motoras 
inerentes a cada matéria. Paralelamente, será verificado o nível de conhecimento do aluno 
relativamente ao modo de execução das principais ações técnicas e às principais regras 
específicas. Em casos especiais, atempada e devidamente comprovados, a avaliação de uma ou 
várias atividades da componente prática poderá ser realizada de forma teórica, nas matérias em 
que não seja possível a sua avaliação prática. 
 

3 - CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 
A classificação corresponderá ao cálculo da média aritmética das 4 matérias avaliadas (voleibol, 
ginástica de solo, atletismo, badminton, FitEscola). Dentro de cada matéria será também calculada 
a média aritmética de todas as ações/capacidades avaliadas. No caso do fitEscola, o limite inferior 
da Zona Saudável de Aptidão Física (ZSAF) corresponderá a 50 pontos e o superior a 100 pontos. 
 
Para cada matéria das atividades físicas avaliada serão aplicados os critérios de êxito/execução 
previstos nos PNEF. Relativamente ao FitEscola, serão aplicados os respetivos protocolos de 
avaliação e utilizadas as tabelas de referência. 

 
4 - MATERIAL  
Equipamento desportivo e esferográfica preta ou azul 
 

5 - DURAÇÃO 

45 minutos 
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ANEXOS 

 

ATLETISMO 
 

  
 

  ATLETISMO   ATLETISMO ATLETISMO   ATLETISMO   

        Saber Fazer             

Corrida de velocidade (40 m) 
Corrida de 
estafetas 

Corrida de 
barreiras 

Salto em altura Lançamento da bola 
Lançamento do 
peso  

 
  
 

  

Partida de pé   Técnica de tesoura Com bola de ginástica rítmica ou 
de andebol com baixa pressão 

Engenho de 2 kg/3 kg   

                

Acelera até à 
velocidade máxima 

Realiza apoios 
ativos sobre a 

parte anterior do 
pé e a extensão 

completa da 
perna de 
impulsão 

Termina sem 
desaceleração 

nítida 

Efetua a passagem 
do testemunho 

(como passador e 
como recetor) na 

zona de transmissão, 
com controlo visual 
e em movimento, 
entregando-o com 
segurança e sem 

acentuada 
desaceleração 

Realiza uma corrida 
(curta distância), 

transpondo 
pequenos obstáculos 
(separados entre si a 
distâncias variáveis), 

combinando com 
fluidez e 

coordenação global, 
a corrida, a impulsão, 

o voo e a receção 

Faz um apoio 
ativo e a 
extensão 

completa da 
perna de 

impulsão com 
elevação 

enérgica e 
simultânea dos 

braços e da 
perna de 
balanço 

Transpõe a 
fasquia com 

as pernas em 
extensão e 
aterra em 

equilíbrio no 
colchão de 

quedas 

Dá 3 passadas (laterais) de 
balanço em aceleração 

progressiva, com o braço fletido e 
o cotovelo mais alto que o ombro 

(na direção do lançamento). 

Lança, de lado e sem 
balanço, com flexão da 
perna do lado do peso 
e inclinação do tronco 

sobre essa perna 

Lança empurrando o 
peso para a frente e 

para cima, após 
avanço da bacia e 

extensão da perna de 
trás A
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