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PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
(Prova 311) 

 
Prova Prática 

 

Ensino Secundário (12ºano)                                                                    maio de 
2022 

 

     INFORMAÇÃO–PROVA  
  
     O presente documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência 
da disciplina Educação Física, do 12º ano, a realizar em 2022, nomeadamente: 
 

 Objeto de Avaliação da Prova 

 Material 

 Duração 

 Caraterização da Prova: estrutura e distribuição de cotações  

 Critérios Gerais de Classificação 
 

 

Objeto de Avaliação da Prova 
 

A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as 

“Aprendizagens Essenciais”. Permite avaliar estas últimas numa prova prática e escrita de 

duração limitada, incidindo sobre os domínios / as aprendizagens essenciais seguintes: 

PROVA ESCRITA 

 

Domínios Aprendizagens Essenciais 

Aptidão Física 

Capacidades Motoras; 

- Condicionais; 

- Coordenativas. 

Identificar as capacidades motoras do indivíduo. 

Identificar e compreender a importância do desenvolvimento das 

capacidades motoras.  
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Desportos Individuais  

Conhecer na generalidade os regulamentos específicos, os mate-

riais/equipamentos, bem como aspetos tático-técnicos das dife-

rentes modalidades. 

Atletismo 

. Resistência /Velocidade 

. Estafetas 

. Lançamento do peso 

. Salto em Altura 

Ginástica 

. Artística: solo e aparelhos 

. Acrobática 

Desportos Coletivos 

Conhecer na generalidade os regulamentos específicos, os ges-
tos técnicos, os materiais/ equipamentos, bem como aspetos 
tático-técnicos das diferentes modalidades  

- Andebol 

- Basquetebol 

- Futsal 

- Voleibol 

Atividade Física e Saúde 

Interpretar/relacionar o(s) tema(s) com os estilos de vida. 

Identificar os fatores associados a um estilo de vida saudável. 

Reconhecer a importância da promoção da atividade física e 
desportiva 

- Alimentação; 

- Consumo de substâncias psicoativas; 

- Sedentarismo 

 

Material 
 
Apenas será admitido, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. 

 
Duração 
 
A prova tem a duração de 90 minutos. 

 
Caraterização da prova: estrutura e distribuição das cotações 
 

Grupo Itens Tipologia dos itens 
Distribuição de 

cotações  
I 

Aptidão Física 
 

5 itens x 2 
 

Resposta de opção Verdadeiro ou 
Falso 
 

10 

 
II 

Desportos 
Individuais 

15 itens x 2 
 

Resposta de opção Verdadeiro ou 
Falso 
 

30 

III 
Jogos Despor-
tivos Coletivos 

 

40 itens x 2 
 
 
16 itens x 2,5 

Resposta de opção Verdadeiro ou 
Falso 
 
 
Resposta de desenvolvimento 

80 
 
 

40 
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IV 
Atividade Físi-

ca e Saúde 

1 item x 40 pontos  
 

Resposta de desenvolvimento 
 

40 

Total 200 

 
Critérios gerais de classificação 
 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos 
critérios específicos da prova. 

Resposta de opção Verdadeiro ou Falso: 
 Para cada resposta correta – 2 
 Para cada resposta incorreta – 0 

Avaliação em função da opção assinalada, partindo do princípio que cada alínea é Ver-
dadeira ou Falsa 
 
Respostas de desenvolvimento de Grupo III: 

- Resposta completa face ao solicitado;  
 Para cada resposta correta – 2,5 

Respostas de desenvolvimento de Grupo IV: 
- Resposta completa face ao solicitado. 

 Para resposta correta – 40  
- As respostas a cada questão deverão revelar rigor científico, aplicação correta de 
terminologia específica, clareza e coerência. 
- As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classifi-
cadas com zero pontos. 
- Será invalidada e classificada com zero pontos qualquer resposta que não corres-
ponda à pergunta. 
 

Na classificação final, a escala de 0 a 200, é convertida na escala de valores de 0 a 20, 
de acordo com a legislação em vigor. 
 

PROVA PRÁTICA 

 

Domínios Aprendizagens Essenciais 

Aptidão Física 

Realiza Testes Fitescola: 

 Para a aptidão aeróbia, o  

1. Teste Vaivém: 

a) Corre ao longo do percurso de 20 m na distância marcada por 

duas linhas; 

b) Ao sinal sonoro o aluno deve inverter o sentido de corrida e cor-

rer até à outra extremidade. O sinal áudio ajuda o aluno a marcar 

a velocidade durante o percurso. Inicialmente a velocidade é 

mais reduzida (8,5 km/h) e aumenta progressivamente (0,5 km/h 

a cada minuto; 1 min é igual a uma etapa) até ao máximo de 120 

percursos. Um sinal sonoro indica o final de um percurso de 20 
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m, e um triplo sinal sonoro indica o final de cada etapa.  

c) O aluno deve permanecer o máximo de tempo possível em prova 

e parar quando não conseguir chegar à linha antes do sinal áudio 

em duas ocasiões (não necessariamente consecutivas).  
 

 Para a aptidão neuromuscular 

2. Teste de Abdominais: execução do maior número de abdominais a 

uma cadência predefinida.  

3. Teste de Flexões de Braços: execução do maior número de flexões 

de braços (movimento de flexão dos braços e extensão dos antebra-

ços), a uma cadência pré-definida.  

4.  Teste de Impulsão Horizontal: atingir a máxima distância num salto 

em comprimento a pés juntos. 

5. Teste de velocidade: corrida de 40 m no menor tempo possível. 

6. Teste de senta e alcança: flexão máxima do tronco na posição de 

sentado no chão. 

 

Habilidades  
Motoras  
 

ATLETISMO 

Realiza uma corrida de barreiras com partida de pé, utilizando, 

- Técnica de transposição das barreiras 
- “Ataca” a barreira, apoiando o terço anterior do pé longe desta; 
- Eleva o joelho e realiza a extensão da perna de ataque; 
- Passa as barreiras com trajetória rasante; 
- Mantém o equilíbrio nas receções ao solo e sem desaceleração nítida. 

- Ritmo de barreiras:  

 Execução de oito passadas na aproximação à primeira barreira 
 Realização de três passadas entre barreiras 
 
 

JOGOS DESPORTIVOS COLETIVOS (JDC) 
 

Demonstra/aplica em situação de jogo reduzido 3x3 e em situação analítica:  

- as competências específicas da modalidade e as comuns aos jogos des-

portivos coletivos. 

 

Gerais/comuns: 

- Respeita os colegas/adversários e árbitros. 

- Ocupa racionalmente o terreno de jogo. 

- Adota uma atitude defensiva/ofensiva. 

- Seleciona a ação tática de acordo com a situação que se lhe apresenta. 

- Coopera com os colegas da equipa. 
 

 Basquetebol 

Conhece e aplica o regulamento específico do basquetebol. 

Executa os elementos técnicos da modalidade: 

 - Passe/receção; 

 - Drible; 

 - Lançamentos. 
 

 Voleibol 

Conhece e aplica o regulamento específico do voleibol. 

Executa os elementos técnicos da modalidade: 

- Passe em apoio; 

- Manchete; 

- Receção ao serviço; 
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- Serviço por cima. 

 

Material 
 

Para a realização da prova prática o aluno deve apresentar-se devidamente equipado: sapati-
lhas, calção, camisola e ou fato de treino. 
Os alunos devem fazer-se acompanhar de 5 colegas para a avaliação dos desportos co-
letivos. 

 
Duração 
 

A prova tem a duração de 90 minutos. 

 

Caraterização da prova: estrutura e distribuição das cotações 
 

Grupo Itens Tipologia dos itens 
Distribuição de 

cotações  
I 

Aptidão 
Física 

 

6 testes 
Testes da bateria de testes do Fitescola. 
 

60 
(10 para cada teste) 

 

 
II 

Atletis-
mo 

 
 

 
Corrida de barreiras 
 
- Técnica de transposição das barreiras  
 
- Ritmo de barreiras   
 
 

40 
 

(20 
+ 

20) 

III 
JDC 

  

 
 
 

Situação de jogo 3x3 – ações tático-técnicas: 
- Basquetebol 
 
- Voleibol 
 

100 
 

(50 
+ 

50) 
 

Total 200 

 
Critérios gerais de classificação 
 

 Grupo I.  60 (10 para cada teste) 

A classificação será atribuída de acordo com tabela de valores de referência do Fitescola. 
 

 Grupo II.  40 

Técnica de transposição das barreiras = 20 
Ritmo de barreiras = 20 pontos 

 Grupo III.  100 Pontos (50 + 50) 
Oportunidade e correção das ações desenvolvidas em situação de jogo. 
 

 

Espinho e Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira, 16 de maio de 2022 


