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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 
 
EDUCAÇÃO FÍSICA – (Prova Escrita e Prática)                                                                     2020 
Prova 26                                                                                                                                9.º ano   
                                                                                                                             

3.º Ciclo  do Ensino Básico                                                                

(Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho) 

 

 - Introdução  

O presente documento visa divulgar as características da prova de exame de equivalência à 

frequência do 3.º ciclo do Ensino Básico da disciplina de Educação Física, a realizar em 2020 

pelos alunos que se encontram abrangidos pelos planos de estudo instituídos pelo Decreto-Lei 

n.º 139/2012, de 5 de julho. 

Devem ainda ser tidos em consideração o Despacho n.º 15971/2012, de 14 de dezembro, o 

Despacho Normativo n.º 3-A/2020, de 5 de março, e ainda o Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de 13 

de abril. 

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação referida 

e do programa da disciplina. 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova, conforme o artigo 

11º do Despacho Normativo n.º 3-A/2020 de 5 de março: 

1. Objeto de avaliação;  

2. Características e estrutura;  

3. Critérios de classificação; 

4. Material; 

5. Duração.  

 

Este documento deve ser afixado em lugar público no estabelecimento de ensino onde ocorre a 

Prova de Equivalência à Frequência.  

 

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 

Nacional de Educação Física, em adequação ao nível de ensino a que a prova diz respeito.   
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1 – Objeto da avaliação 

A prova tem por referência os conteúdos/objetivos comuns ao programa de Educação Física do 

ensino básico em vigor no corrente ano letivo, nomeadamente no que respeita ao 3.º ciclo e o 

Currículo Nacional do Ensino Básico.  

 

2 – Caracterização da prova 

A prova é composta por duas partes: escrita e prática.  

Parte escrita - Os itens estão organizados em três domínios temáticos: Atividades Físicas, 

Conhecimentos e Aptidão Física 

Os itens apresentam a informação por meio de diferentes suportes, como por exemplo, figuras, 

tabelas e textos. Alguns dos itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais 

do que um dos domínios do programa.  

Parte prática - Os itens estão organizados segundo três domínios temáticos: Conhecimentos; 

Aptidão Física e Atividades Físicas;   

Para efeito de apresentação nesta informação, utilizaram-se para os domínios temáticos as 

designações que constam do Programa de Educação Física do Ensino Básico.   

Quadro 1- Valorização relativa dos domínios 

Parte escrita   

Grupos  Domínios  Cotação (em pontos)  

I  ATIVIDADES FÍSICAS  (36)  

II  
APTIDÃO FÍSICA  

(28)  

III  
CONHECIMENTOS  

(36)  

Parte prática   

Grupos  Domínios  Cotação (em pontos)  

I  CONHECIMENTOS   (20)  

II  APTIDÃO FÍSICA  (20)  

III  ATIVIDADES FÍSICAS  
 (60)  
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Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação 

Parte escrita    

 

Grupos  

 

Domínios  

 

Tipologia  

Número de 

itens  

Cotação  

(em pontos)  

I  ATIVIDADES FÍSICAS  
  

Escolha múltipla  
Resposta curta  

  
Associação/ 

Correspondência 
  

3 a 9 itens  (36)  

II  
CONHECIMENTOS  

  
3 a 5 itens  

 

(28)  

III  
 

APTIDÃO FÍSICA  

 

3 a 5 itens  
(36)  

Parte prática     

 

Grupos  

 

Domínios  

 

Temas  

Número de 

itens   

Cotação 

 (em pontos)  

I  
 

CONHECIMENTOS 
  

Ativação geral e 
específica  3 a 5 itens   (20)  

 

II  

 

APTIDÃO FÍSICA 

Aplicação de Testes de 
Aptidão Física do 

Fitescola 

 

2 a 5 itens  
 

(20)  

III  
ATIVIDADES FÍSICAS  
  

2 Jogos Desportivos  
    Coletivos 

2 Ginásticas Desportivas   

1 Situação de Atletismo  

  

5 itens  

  

  

 

(60)  

  

3 – Critérios de classificação 

A classificação a atribuir a cada resposta e/ou situação resulta da aplicação dos critérios gerais 

e dos critérios específicos de classificação apresentados para cada item. A parte escrita tem de 

peso 50% e a prática 50% do total da classificação final a atribuir.  

A cotação da prova é de 200 pontos distribuídos de acordo com as cotações do quadro 2.  

A classificação final da prova de equivalência à frequência corresponde à classificação da prova 

convertida na escala de níveis de 1 a 5. 

 

Prova Escrita:  

Resposta curta.  

Nos itens em que os critérios específicos não se apresentem organizados por níveis de 

desempenho, as respostas corretas são classificadas com a cotação total do item e as respostas 

incorretas são classificadas com zero pontos. Nestes casos, não há lugar a classificações 

intermédias. 
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O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja classificada com 

zero pontos.  

Se a resposta contiver dados que revelem contradição em relação aos elementos considerados 

corretos, ou se apresentar dados cuja irrelevância impossibilite a identificação objetiva dos 

elementos solicitados, é atribuída a classificação de zero pontos.   

Escolha Múltipla  

A cotação total do item só é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a única 

opção correta.  

São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada:  

 – uma opção incorreta;  

 – mais do que uma opção.  

Não há lugar a classificações intermédias.  

Associação/Correspondência  

Os critérios de classificação dos itens de associação/correspondência apresentam-se 

organizados por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada 

pontuação. 

Na parte prática a classificação a atribuir tem como referência o cumprimento dos níveis de 

desempenho, Introdução e/ou Elementar dos Programas Nacionais de Educação Física. O 

desempenho na área dos conhecimentos será cotado com a pontuação máxima se o aluno 

cumprir integralmente os objetivos. Será atribuída a cotação zero, no caso contrário. 

Na aptidão física será atribuída a cotação máxima se o aluno cumprir integralmente os objetivos. 

Será atribuída a cotação zero, no caso contrário. As cotações a atribuir no domínio da atividade 

física tem como referência o cumprimento dos níveis Introdução e/ou Elementar dos Programas 

Nacionais de Educação Física.   

 

4 – Material 

Para a realização da prova prática é necessário o aluno proceder a um aquecimento antes do 

seu início. Deverá apresentar-se devidamente equipado para a prática de exercício físico e ser 

portador de material necessário à sua higiene pessoal após o términus da prova de equivalência 

à frequência. 

Para a realização da prova escrita é necessário o aluno ser portador de caneta ou esferográfica 

de tinta azul ou preta, não sendo permitido a utilização de dicionário, o uso de «esferográfica-

lápis» e de corretor. 
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5 - Duração 

A prova escrita tem a duração de 45 minutos. 

A prova prática tem a duração de 45 minutos. 
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