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Informação – Prova de equivalência à frequência 
 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA                                        2021 
 

Prova 311 
 

Ensino Secundário 

 

 
O presente documento visa divulgar as características da prova final do Secundário da disciplina 

de Educação Física. 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

• Objeto de avaliação; 

• Características e estrutura; 

• Critérios de classificação; 

• Material; 

• Duração. 

Este documento deve ser dado a conhecer aos alunos e com eles deve ser analisado, para que 

fiquem devidamente informados sobre a prova que irão realizar. 

Importa ainda referir que, nas provas desta disciplina, o grau de exigência decorrente do 

enunciado dos itens e o grau de aprofundamento evidenciado nos critérios de classificação estão 

balizados pelo Programa, pelas Aprendizagens Essenciais em articulação com o Perfil dos Alunos à Saída 

da Escolaridade Obrigatória, em adequação ao nível de ensino a que a prova diz respeito. 

 

Objeto de Avaliação 

 

 

A prova tem por referência o Programa de Educação Física em vigor. 

A prova permite avaliar o conhecimento do aluno assim como a sua capacidade de aplicar esse 

conhecimento na execução técnica de diferentes exercícios. 
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Características e Estrutura 

A prova é constituída por duas partes (componente escrita e componente prática) e a sua 

estrutura apresenta-se de seguida: 

 

COMPONENTE ESCRITA 

CONTEÚDOS 
OBJETIVOS/ 

COMPETÊNCIAS 
ESTRUTURA COTAÇÃO 

Jogos Desportivos 

Coletivos: 

 

• Basquetebol 

• Andebol 

• Voleibol 

• Futsal 

 

• Identifica as 
principais ações 
técnico-táticas; 

• Conhece o objetivo 
dos jogos; 

• Conhece as 
principais regras do 
jogo; 

• Conhece os aspetos 
principais dos gestos 
técnicos; 

• Preenchimento de 
espaços; 

• Exercícios de 
verdadeiro/falso, com 
correção das afirmações 
falsas; 

• Exercício de 
correspondência; 

• Seleção de respostas 
corretas; 

• Efetuar legendas de 
figuras. 

• Basquetebol – 30 
valores 

• Andebol – 30 valores 

• Voleibol – 30 valores 

• Futsal – 30 valores 

 

 

       Total = 120 pontos 

Ginástica: 

• Ginástica de 
Solo 

• Ginástica de 
Aparelhos: 

o Salto de 

eixo  

o Salto entre 
mãos  

• Identifica os 
diferentes elementos 
gímnicos e os 

aparelhos; 

• Conhece as regras 

de segurança; 

• Conhece os aspetos 

principais dos 

elementos gímnicos 

 

25 pontos 

 

 

Natação 

• Técnica de 
Mariposa 

• Técnica de 
Bruços 

• Técnica de 
Costas 

• Técnica de Crol 

• Conhece e identifica 
as determinantes 
técnicas; 

• Conhece os 
principais critérios de 
êxito das viragens e 

partidas; 

25 pontos 

Atletismo  

• Saltos 

• Corridas 

 

• Identifica as 
diferentes provas de 
atletismo; 

• Conhece as 
principais regras de 
cada uma das provas; 

• Conhece os aspetos 
principais de execução 
em cada uma das 

provas; 

10 pontos 

Badminton • Identifica a 
modalidade e o seu 
regulamento específico; 

• Conhece os 
fundamentos técnicos. 

10 pontos 

Conhecimentos 

gerais da 

atividade física 

 

• Diferencia exercício 
físico para a melhoria 
da condição física e 

treino desportivo; 

• Compreende os 
benefícios do exercício 

físico. 

• Questão de 
desenvolvimento. 

10 pontos 
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Total = 200 valores 

 

COMPONENTE PRÁTICA 

CONTEÚDOS 
OBJETIVOS/COMPE

TÊNCIAS 
ESTRUTURA COTAÇÃO 

Jogos Desportivos 

Coletivos: 

 

• Basquetebol 

 

Basquetebol: 

Realiza em 

exercícios critério: 

- Passe de Peito;  

- Passe Picado; 

- Receção; 

- Lançamento na 

passada; 

- Lançamento em 

Apoio; 

- Lançamento em 

Suspensão; 

- Drible de 

Progressão; 

- Drible de Proteção. 

Realiza em jogo 

- Posição Base 

Ofensiva  

- Posição Base 

Defensiva  

- Passe e Corte; 

- Desmarcação; 

- Ocupação de 

Espaço Livre 

• O aluno dribla entre os 
sinalizadores, passa 
(peito/picado) a bola ao 
companheiro e recebe-a para 
posteriormente realizar 
lançamento na passada. 

Variante: o aluno executa 

lançamento em apoio e em 

suspensão; após receção da 

bola o aluno executa 

lançamento com oposição 

protegendo a bola. 

 

 

 

 

 

25 pontos 

Jogos Desportivos 

Coletivos: 

 

• Andebol 

 

Andebol: 

Realiza em 

exercícios critério: 

- Passe de Ombro;  

- Passe Picado; 

- Receção; 

- Remate em Apoio; 

- Remate em 

Suspensão; 

- Drible de 

Progressão; 

- Mudança de 

Direção; 

- Finta. 

Realiza em jogo 

-Posição Base 

Ofensiva e 

Defensiva 

-Deslocamentos 

Ofensivos  

-Deslocamentos 

Defensivos; 

• O aluno dribla entre os 
sinalizadores, passa a bola ao 

companheiro e recebe-a para 
posteriormente realizar um 
remate em suspensão; 

Variante: Antes de rematar o 

aluno deverá efetuar uma finta 

sobre o adversário. 

 

 

 

 

 

25 pontos 

Jogos Desportivos 

Coletivos: 

 

• Voleibol 

 

Voleibol: 

Realiza em 

exercícios critério: 

-Passe Alto de 

Frente;  

• Um dos alunos realiza passe 

para o distribuidor, este deverá 
executar passe alto de frente 
para o primeiro, que em 

seguida realizará o remate. 

25 pontos 
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- Remate; 

- Passe Alto de 

Costas; 

- Bloco. 

Realiza em jogo 

- Serviço por Cima; 

- Manchete; 

- Atitude 

Ofensiva/Defensiva  

 

• O aluno na posição de 

distribuidor realiza passe alto 
de costas, o outro aluno 
realizará bloco ao remate. 

 

 

Jogos Desportivos 

Coletivos: 

 

• Futsal 

 

Futsal: 

Realiza em 

exercícios critério: 

- Passe;  

- Receção/Controlo 

de Bola; 

- Remate 

- Condução de Bola; 

- Finta. 

Realiza em jogo 

- Posição Base 

Ofensiva e 

Defensiva; 

- Atitude Ofensiva  

- Atitude Defensiva  

• O aluno realiza condução de 

bola entre os sinalizadores 
utilizando a parte externa e 
interna do pé, passa a bola ao 
companheiro e recebe-a para 

posteriormente realizar o 
remate à baliza. 

Variante: o aluno executa a 

finta antes de rematar. 

 

 

25 pontos 

Ginástica: 

• Ginástica de 

Solo 

• Ginástica de 
Aparelhos 

- Salto de 

eixo  

     - Salto 

entre mãos  

 

• Realiza uma 
sequência gímnica, 

com os seguintes 
elementos: 

- Rolamento à frente; 

- Rolamento à frente 

saltado; 

- Rolamento à 

retaguarda; 

- Apoio facial 

invertido; 

- Roda; 

- Rodada; 

- Salto de mãos. 

 

• Realiza salto de 

eixo e salto entre 
mãos em plinto 
longitudinal 

• Executa numa sequência os 
elementos gímnicos; 

 

• Realiza no plinto longitudinal 
o salto de eixo e o salto entre 
mãos (2 tentativas para cada 
salto). 

30 pontos 

 

 

 

30 pontos 

Natação 

• Técnica de 
Mariposa 

• Técnica de 
Costas 

• Técnica de 
Bruços 

• Técnica de Crol 

• Nada 100 m 
estilos, com partida 

em salto e execução 
correta das viragens e 
das técnicas de 
mariposa, costas, 
bruços e crol. 

• Nada 100 m estilos, com 
partida em salto e execução 

correta das viragens e das 
técnicas de mariposa, costas, 
bruços e crol. 40 pontos 

Total = 200 pontos 
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Critérios Gerais de Avaliação 

  

 Componente escrita:  

 - No preenchimento de espaços, só serão consideradas as opções/palavras corretas; 

 - Nos exercícios de verdadeiro ou falso, serão consideradas corretas as respostas verdadeiras 

assinaladas com V, e as falsas assinaladas com F. Nestas, caso seja pedido a sua correção, a resposta só 

estará totalmente correta se for bem corrigida e sem o uso da negação. No caso de não estar justificada 

ou estar mal justificada, só será contabilizado metade do valor da pergunta; 

 - Nos exercícios de correspondência, a classificação será atribuída de acordo com o nível de 

desempenho. Será considerado incorreta qualquer associação/correspondência que relacione um 

elemento de um dado conjunto com mais do que um elemento do outro conjunto; 

 - Nos exercícios de escolha múltipla, só serão contabilizadas as respostas que apresentem de 

forma inequívoca a única opção correta, não sendo consideradas respostas em que seja assinalada mais 

que uma opção; 

 - No preenchimento de legendas, será atribuída a classificação total às respostas totalmente 

corretas. No caso de respostas incompletas ou respostas em que as palavras não estarão bem escritas, 

poderá haver penalizações; 

 - Na questão de desenvolvimento, a classificação da resposta centra-se nos tópicos de referência, 

tendo em conta a organização dos conteúdos e a utilização de linguagem adequada. 

 

Componente prática: 

- Cada exercício é classificado de 1 a 5 valores, segundo critérios de execução técnica (1 – Não 

executa; 2 – Executa com muita dificuldade; 3 – Executa com alguma dificuldade; 4 – Executa sem 

dificuldade; 5 – Executa com fluidez e sucesso). No final, calcula-se a média aritmética de cada 

modalidade, cumprindo a cotação definida.  

- Para aferição da nota final, cada componente será valorizada em 70% (CP)+30%(CE) 

 

Material 

 

 O examinando apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta 

indelével, azul ou preta.  

Para a componente prática, o aluno tem de usar equipamento adequado à prática desportiva. 

 

Duração 

 

 A parte escrita da prova tem a duração de 90 minutos. 

 A parte prática da prova tem a duração de 90 minutos. 

 

 


