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Agrupamento de Escolas de São Martinho do Porto 

Escola sede:  

Escola Básica e Secundária de São Martinho do Porto 

 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 

3.º ciclo do ensino básico da disciplina de Educação Física, a realizar em 2020, 

nomeadamente:  

 Objeto de avaliação  

 Características e Estrutura  

 Critérios Gerais de Classificação 

 Duração 

 Material Autorizado 

 

Objeto de avaliação 

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

A prova desta disciplina permite avaliar a aprendizagem e os conteúdos, enquadrados em 

domínios do Programa da disciplina, passíveis de avaliação em prova escrita e prática de 

duração limitada. A prova avalia a aprendizagem nos domínios da Aptidão Física e Atividades 

Físicas Desportivas. 

 

Características e Estrutura 

 Prova escrita  

Quadro 1 – Valorização dos domínios e conteúdos na prova 

DDOOMMÍÍNNIIOO  CCOONNTTEEÚÚDDOO  EESSTTRRUUTTUURRAA  CCOOTTAAÇÇÃÃOO  

Aptidão 

Física 

Identifica e compreende a importância 
do desenvolvimento das Capacidades 
Motoras; 

Compreende os princípios que orientam 
a maximização das Capacidades Motoras 
e a promoção da Saúde. 

2 Questões de resposta 
aberta. 

15 Pontos 

Atividades 
Jogos Desportivos Coletivos: 

- Andebol 

4 Questões com resposta 
de escolha múltipla e/ou 
Verdadeiro ou Falso.  

10 Pontos 



 

Prova 26  Pág. 2 de 4 
 

DDOOMMÍÍNNIIOO  CCOONNTTEEÚÚDDOO  EESSTTRRUUTTUURRAA  CCOOTTAAÇÇÃÃOO  

Físicas 

 

 

 

 

 

 

Atividades 

Físicas 

Jogos Desportivos Coletivos: 

- Futebol 

4 Questões com resposta 
de escolha múltipla e/ou 
Verdadeiro ou Falso.  

10 Pontos 

Jogos Desportivos Coletivos: 

- Basquetebol 

4 Questões com resposta 
de escolha múltipla e/ou 
Verdadeiro ou Falso.  

10 Pontos 

Jogos Desportivos Coletivos: 

- Voleibol 

4 Questões com resposta 
de escolha múltipla e/ou 
Verdadeiro ou Falso.  

10 Pontos 

Ginástica:  
-Solo 
-Aparelhos 
-Acrobática  

4 Questões com resposta 
de escolha múltipla e/ou 
Verdadeiro ou Falso.  

15 Pontos 

Atletismo: 
-Corridas 
-Saltos 
-Lançamentos 

4 Questões com resposta 
de escolha múltipla e/ou 
Verdadeiro ou Falso.  

15 Pontos 

Raquetas: 

-Badminton 

4 Questões com resposta 
de escolha múltipla e/ou 
Verdadeiro ou Falso.  

15 Pontos 

TOTAL 30 Questões 100 
Pontos 

 Prova prática  

Quadro 2 – Valorização dos domínios e conteúdos na prova 

DDOOMMÍÍNNIIOO  CCOONNTTEEÚÚDDOO  EESSTTRRUUTTUURRAA  CCOOTTAAÇÇÃÃOO  

Aptidão 

Física 
Aptidão cardiorrespiratória Trabalho individual: 1 tentativa 30 Pontos 

 

Atividades 

Físicas 

Jogos Desportivos Coletivos: 

Voleibol 

1 Exercício Critério;  

1 Percurso de habilidades ou 

ações técnico-táticas. 

15 Pontos 

10 Pontos 

Ginástica: Solo Esquema de Solo 25 Pontos 

Atletismo: Corrida Corrida de barreiras 20 Pontos 

TOTAL 100 Pontos 
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Critérios Gerais de Classificação 

 Prova escrita 

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

critérios específicos de classificação apresentados para cada item e é expressa por um 

número inteiro. As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são 

classificadas com zero pontos. 

Escolha múltipla 

À ausência de resposta será atribuída a cotação de zero. 

Deve ser respeitado o número de opções pedidas, caso se exceda esse número, a cotação 

será zero. Por cada resposta errada desconta-se uma resposta certa. 

Sempre que se verifique um engano, deve ser riscado e corrigido à frente de modo bem 

legível. 

Verdadeiro ou Falso 

À ausência de resposta será atribuída a cotação de zero. 

Por cada resposta errada desconta-se uma resposta certa. 

Sempre que se verifique um engano, deve ser riscado e corrigido à frente de modo bem 

legível. 

Resposta aberta 

A classificação a atribuir traduz a avaliação simultânea dos domínios específicos da 

disciplina e dos domínios de comunicação escrita em língua portuguesa.  

A avaliação dos domínios de comunicação escrita em língua portuguesa contribui para 

valorizar a classificação atribuída ao desempenho no domínio específico da disciplina. Esta 

valorização corresponde a 10% da cotação do item e faz-se de acordo com os níveis de 

desempenho a seguir descritos: 

 

Níveis Descritores 

3 

Composição bem estruturada, sem erros de sintaxe, de pontuação e/ou de 

ortografia, ou com erros esporádicos, cuja gravidade não implique perda de 

inteligibilidade e/ou de sentido 

2 
Composição razoavelmente estruturada, com alguns erros de sintaxe, de 

pontuação e/ou de ortografia, cuja gravidade não implique perda de 

inteligibilidade e/ou de sentido 

1 
Composição sem estruturação aparente, com erros graves de sintaxe, de 

pontuação e/ou de ortografia, cuja gravidade implique perda frequente de 

inteligibilidade e/ou de sentido. 
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No caso de a classificação a atribuir no desempenho no domínio específico da disciplina, 

seja zero, não é classificado o desempenho no domínio da comunicação escrita em língua 

portuguesa. 

À ausência de resposta será atribuída a cotação de zero.  

  

 Prova prática  

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

critérios específicos de classificação apresentados para cada item e é expressa por um 

número inteiro. 

A classificação atribuída no domínio da Aptidão Física resulta na atribuição de vinte e cinco 

pontos aos alunos que atinjam a Zona Saudável de Aptidão Física (Referência à ZSAF – 

Fitnessgram) e zero pontos para os que não atinjam a ZSAF. 

No domínio das Atividades Físicas Desportivas, a classificação atribuída resulta da análise 

da correção/adequação das componentes técnicas, táticas e técnico-táticas e regulamentares 

nos diferentes conteúdos. 

 

Duração 

Prova escrita 

A prova tem a duração de 45 minutos. 

 Prova prática 

A prova tem a duração de 45 minutos. No entanto, o aluno terá 10 minutos, antes da 

realização da prova, para executar o aquecimento. 

 

Material Autorizado 

Prova escrita 

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

indelével, azul ou preta. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 Prova prática 

O aluno deverá estar equipado com uma camisola, calções ou calças de fato de treino, 

meias e sapatilhas. 

 


