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INFORMAÇÃO — PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

EDUCAÇÃO FÍSICA – (Prova Escrita + Prova Prática)      2021 

Prova 311 

12.º ano de escolaridade 

O presente documento divulga informação relativa à prova final do 12.º ano de escolaridade da 

disciplina de Educação Física, a realizar em 2021, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação  

• Caraterização e estrutura da prova  

• Material  

• Duração  

• Critérios gerais de classificação 

 

OBJETO DE AVALIAÇÃO  

Competências  

A prova a que esta informação se refere incide nos conhecimentos e nas competências enunciados no 

Programa Nacional de Educação Física.  

A prova permite avaliar o desempenho das competências adquiridas ao longo do 10.º, 11.º e 12.ºanos. 

Essas competências são as que decorrem da operacionalização dos objetivos de aprendizagem da 

disciplina.  

As competências a avaliar, que decorrem dos objetivos gerais enunciados no referido programa, são as 

seguintes:  

• Aptidão Física (FitEscola); 

• Domínio das Atividades Físicas e Desportivas; 

• Conhecimento/compreensão da aptidão física, na sua perspetiva da melhoria da qualidade de 

vida, saúde e bem-estar; 

• Compreensão e aplicação dos princípios, processos e problemas de organização e participação 

nos diferentes tipos de atividade física; 

• Domínio das regras dos principais desportos coletivos. 

 

Conteúdos/Temas 

Prova Escrita:  

• Ética Desportiva.  

Reconhece-a como: 

- Estrutura moral que define limites para o comportamento dos desportistas; 

- Sistema civilizado; 

- Não recorrendo a agressões, violência, subornos, doping, etc. 

- Englobando atitudes: respeitar os adversários; recusar situações injustas de vantagem; saber perder; 

ser modesto no momento da vitória. 
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• Substâncias Dopantes. 

Reconhece-as como: 

- Substâncias destinadas a aumentar artificialmente o rendimento desportivo; 

- Fator prejudicial da ética desportiva; 

- Fator prejudicial da integridade física; 

- Fator prejudicial da integridade psíquica; 

- Originador da dependência. 

• Fatores que potenciam lesões desportivas 

 Identifica e justifica os diferentes fatores intrínsecos e extrínsecos.  

• Índice de Massa Corporal  

Conhece a definição e a aplicação prática como instrumento de medição de saúde.  

• Diferença entre Educação Física e Desporto  

Reconhece a Educação Física como eclética, inclusiva, visando a saúde e informal.  

• Principais regras dos Jogos Desportivos Coletivos.  

Definir as principais regras dos seguintes Desportos Coletivos: Andebol, Basquetebol, Futebol e Voleibol.  

 

 

Prova Prática: 

 • Desportos Coletivos:  

O aluno demonstra conhecimento/compreensão dos objetivos dos Jogos Desportivos Coletivos, 

realizando com oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares nas várias modalidades 

desportivas (Andebol, Basquetebol, Futebol e Voleibol). 

• Desportos Individuais:  

Ginástica 

O aluno domina as destrezas elementares da ginástica de solo e de aparelhos, aplicando os critérios de 

correção técnica, expressão e combinação, e apreciando os esquemas de acordo com esses critérios.  

 

No solo, em sequência, com fluidez:  

- Uma posição de equilíbrio (avião, bandeira ou vela);  

- Um rolamento (rolamento à frente, à retaguarda ou saltada);  

- Uma posição de flexibilidade (ponte, folha, espargata lateral ou espargata frontal);  

- Um salto coreográfico (1/2 pirueta, pirueta, salto de gato ou salto de gazela);  

- Dois elementos dos seguintes:  

• Rolamento à frente com membros inferiores afastados e estendidos;  

• Rolamento à retaguarda com membros inferiores afastados e estendidos;  

• Rolamento à retaguarda com membros inferiores unidos e estendidos;  

• Roda;  

• Rodada;  

• Pino de braços;  

• Pino de cabeça;  

• Pino-rolamento.  
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No plinto (5 caixas, colocadas longitudinalmente):  

- Rolamento à frente;  

- Salto ao eixo,  

- Salto entre mãos.  

 

No minitrampolim:  

Salto em extensão;  

Salto em extensão com ½ pirueta vertical;  

Salto em extensão com pirueta vertical;  

Salto em extensão engrupado;  

Salto de carpa (de pernas afastadas). 

 

• Testes de Aptidão Física.  

O aluno realiza os testes de aptidão física de acordo com o programa FitEscola. 

 

 

CARATERIZAÇÃO E ESTRUTURA DA PROVA  

A prova é composta por duas partes, uma escrita e uma prática.  

Cada uma das provas será classificada em 200 pontos. A nota final da prova, será a média ponderada 

das duas provas, tendo a parte prática a ponderação de 70% e a parte escrita de 30%. 

 

Estrutura/Cotação da Prova Escrita: 

Conteúdos Tipo de Item Cotação (em pontos) 

Ética desportiva Construção – Resposta extensa 30 (5 x 6 pontos) 

Substâncias dopantes Construção – Resposta extensa 30 (5 x 6 pontos) 

Fatores que potenciam lesões desportivas Construção – Resposta extensa 20 

Índice da Massa Corporal Construção – Resposta extensa 35 

Diferenças entre Educação Física e Desporto Construção – Resposta extensa 40 

Principais regras dos jogos desportivos 
coletivos 

Construção – Resposta extensa 45 

 Total 200 

Estrutura/Cotação da Prova Prática: 

Conteúdos Cotação (em pontos) 

Desportos Coletivos 
75 

(25 pontos por cada jogo desportivo coletivo) 

Ginástica de Solo 40 

Ginástica de Aparelhos 30 

Aptidão Física 55 

Total 200 
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MATERIAL 

Para a prova escrita:  

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

azul ou preta;  

As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo oficial);  

Não é permitido o uso de corretor.  

 

Para a prova prática:  

O examinando deverá ser portador de equipamento adequado à prática desportiva, sendo obrigatório 

o uso de sapatilhas nas provas de ginástica.  

 

 

DURAÇÃO  

A prova tem a duração de 180 minutos, sendo 90 minutos destinados a cada uma das partes.  

 

 

CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO  

Na prova escrita, nos itens de construção:  

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

pontos;  

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

valorizadas a objetividade nas respostas; capacidade de síntese; organização coerente e objetiva das 

ideias e dos conceitos apresentados;  

- A classificação das respostas centra-se nos tópicos de referência, tendo em conta o rigor científico dos 

conteúdos e a organização lógico-temática das ideias;  

 

Na prova prática, o aluno é avaliado em exercício critério por um júri.  

A classificação final, quantitativa, resulta da média atribuída pelos jurados, a cada item, de acordo com 

a seguinte tabela: 

Critérios de Avaliação Cotação 

Executa sem erros, com eficácia e terminando de uma forma estável. 100% da cotação do item 

Executa com alguns erros que não comprometem a eficácia do 
movimento. 

75% da cotação do item 

Executa de uma forma razoável. 50% da cotação do item 

Executa com muitos erros ou tenta executar, mas não realiza o 
movimento de uma forma completa. 

25% da cotação do item 

Não executa, não tenta, recusa fazê-lo ou interrompe a execução. 0% da cotação do item 

  


