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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 do ensino secundário. 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. 
 
Prova escrita 

• Áreas de avaliação em educação física (atividades físicas, aptidão física e conhecimentos) 
• Capacidades motoras condicionais e coordenativas 
• Princípios (biológicos e pedagógicos) fundamentais do treino das capacidades motoras 
• Fundamentos de uma alimentação saudável 
• Conceito de doping e efeitos das várias substâncias dopantes no organismo 

 
Prova prática 

• Nível elementar em dois dos seguintes desportos coletivos: andebol, basquetebol, futsal e 
voleibol (ver anexo) 

• Nível elementar da ginástica de solo ou atletismo (ver anexo) 
• Nível elementar do badminton (ver anexo) 
• Nível elementar da orientação (ver anexo) 
• Zona saudável da aptidão física (ZSAF) no teste vaivém do programa Fitescola (ver anexo) 

 
 
 
 
2. CARACTERIZAÇÃO E ESTRUTURA DA PROVA 
 
A prova é constituída por duas componentes: uma escrita, com um peso de 30%, e outra prática, com um 
peso de 70% na classificação final do aluno. 
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Prova escrita 
O aluno realiza um teste escrito. 
 
Prova prática 
Para além do badminton, orientação e teste vaivém, o aluno opta por realizar avaliação prática na 
ginástica de solo ou no atletismo e em dois dos seguintes desportos coletivos: andebol, basquetebol, 
futsal e voleibol. Estas opções do aluno serão formalizadas no próprio dia da prova. 
 
 
 
3. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 
 
Prova escrita 
A componente teórica é avaliada através de teste escrito sobre toda a matéria relativa aos conhecimentos 
teóricos desenvolvidos nos três anos do ensino secundário. O teste escrito é constituído por quatro 
grupos, com duas questões por grupo e uma cotação de 25 pontos por questão.  
 
Prova prática 
Cada uma das 5 atividades físicas avaliadas tem uma pontuação de 35 pontos e a aptidão física tem uma 
pontuação de 25 pontos, num total de 200 pontos. 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, manifestamente, não seja possível a sua avaliação prática. 
 
 
 
4. MATERIAL A UTILIZAR 
 
Prova escrita 
Esferográfica preta ou azul. 
 
Prova prática 
Equipamento desportivo e esferográfica preta ou azul. 
 
 
 
5. DURAÇÃO DA PROVA 
 
Prova escrita 
90 minutos. 
 
Prova prática 
90 minutos. 
 
 
 

Nota: Em todos os momentos da realização da prova serão respeitadas as diretrizes de higiene e 
segurança do M.E.
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ANEXOS (relativos à prova prática) 
 

 
 

 
 




