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Informação – Prova de Equivalência à Frequência 

 
Disciplina: Educação Física  

 
2021 

 Código da Prova: 311                                       Tipo de Prova: Teórica e Prática 

12 º Ano de Escolaridade (Despacho Normativo n.º 10-A/2021)

 

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

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

 

• Objeto de avaliação  

• Caracterização da prova  

• Material  

• Duração 

 

 

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova teórica e a prova prática têm por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 

e as Aprendizagens Essenciais de Educação Física no ensino secundário e permitem avaliar a 

aprendizagem passível de avaliação em ambas as provas, de duração limitada, incidindo sobre os temas 

seguintes:  

 

Voleibol: 

- Conhece as regras básicas; 

- Conhece as componentes críticas dos gestos técnicos: “passe”; “manchete, “bloco”, “remate” e 

“serviço”; 

- Aplica os conhecimentos sobre os princípios básicos da tática de jogo. 

 

Softbol: 

- Conhece as regras básicas; 

- Conhece os materiais de jogo; 

- Conhece as componentes críticas dos gestos técnicos: “batimento” e “lançamento”. 

 

Corfebol: 

- Conhece as regras básicas; 

- Conhece os materiais de jogo; 

- Conhece e aplica os conhecimentos dos gestos técnicos: “passe”; “lançamento”. 

 

Badminton: 

- Conhece as regras básicas. 

- Conhece os materiais de jogo; 
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- Aplica os conhecimentos sobre os tipos de “pega” da raquete; 

- Conhece e aplica os conhecimentos das componentes críticas dos gestos técnicos: “serviço”, “drive”, 

“lob”, “amorti”, “clear” e “remate”; 

-  Aplica os conhecimentos sobre os princípios da tática de jogo. 

 

CARACTERIZAÇÃO DA PROVA 

A prova engloba uma componente teórica através da realização de uma prova escrita com duração de 90 

minutos, com um peso de 30%, e uma prova prática com duração de 90 minutos, com um peso de 70%, 

do total da avaliação desta disciplina. 

 

Os desempenhos no domínio teórico são avaliados através de itens de seleção (por exemplo, escolha 

múltipla), de construção (por exemplo, resposta direta), correspondências entre conceitos, completação 

ou identificação de expressões como sendo ‘Verdadeiras’ ou ‘Falsas’. 
 

I.   Voleibol 

I.1. – Item de alternativa (6 pontos) 

I.2. – Item de alternativa (6 pontos) 

I.3. – Item de alternativa (6 pontos) 

II.1. – Item de completação (8 pontos) 

II.2. – Item de completação (8 pontos) 

III. – Item de correspondência (12 pontos) 

IV. – Item de resposta direta (18 pontos) 

TOTAL- (64 pontos) 

II.   Softbol 

I.1. – Item de alternativa (4 pontos) 

I.2. – Item de alternativa (4 pontos) 

II.1. – Item de alternativa (4 pontos) 

II.2. – Item de alternativa (4 pontos) 

II.3. – Item de alternativa (4 pontos) 

II.4. – Item de alternativa (4 pontos) 

TOTAL- (24 pontos) 

III.   Corfebol 

I.1. – Item de alternativa (8 pontos) 

I.2. – Item de alternativa (4 pontos) 

II.  – Item de correspondência (26 pontos) 

III.1. – Item de alternativa (6 pontos) 

III.2. – Item de alternativa (6 pontos) 

III.3. – Item de alternativa (6 pontos) 

III.4. – Item de alternativa (6 pontos) 

TOTAL- (62 pontos) 

IV.   Badminton 

I.1. – Item de alternativa (8 pontos) 

I.2. – Item de alternativa (4 pontos) 

I.3. – Item de alternativa (4 pontos) 

I.4. – Item de alternativa (4 pontos) 

I.5. – Item de alternativa (4 pontos) 

II. – Item de resposta direta (4 pontos) 

TOTAL- (50 pontos)        
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Critérios gerais de classificação da prova teórica 
  

  - Itens de alternativa A cotação é distribuída equitativamente 

   - Itens de correspondência A cotação é distribuída equitativamente 

   - Itens de resposta direta São consideradas erradas as respostas incompletas 

   - Itens de completação A cotação é distribuída equitativamente 

 

Os desempenhos no domínio prático são avaliados através da execução de exercícios critério em algumas 

das modalidades desportivas curriculares: 

 

Voleibol 

- Realiza em situação de jogo 1x1 (campo reduzido 4mx4m) os seguintes gestos técnicos: Passe, manchete, 

bloco e remate; 

- Realiza o serviço por cima, atrás da linha de fundo (campo formal 9mx18m). 

Nota: o jogo tem a duração de 10 minutos e na situação de serviço o aluno tem 3 tentativas.  

 

Softbol 

- Realiza em situação 1x1 (campo reduzido 4mx4m), com colega ou professor (se necessário) os seguintes gestos 

técnicos: Lançamento e batimento. 

Nota: a situação tem a duração de 8 minutos por gesto técnico. 
 

Badminton 

- Realiza em situação 1x1, com rede em campo, com as medidas de singulares, com colega, ou professor (se 

necessário) os seguintes gestos técnicos: Serviço, drive, lob, clear, amorti e remate. 

Nota: a situação tem a duração de 10 minutos. 
 

 

Critérios Gerais de Classificação da Prova Prática 
 
Os critérios de classificação da prova prática têm por base a quantidade de pré-requisitos que são observados em 

cada habilidade motora solicitada. A cada pré-requisito é atribuída uma pontuação específica que é constante em 

todos os pré-requisitos da mesma habilidade. Este critério permite objetivar ao máximo uma avaliação que é, por 

natureza, difícil de alcançar. O não cumprimento de qualquer pré-requisito implica a atribuição de zero pontos. 

 

- Critérios de êxito técnico: A cotação é aferida a partir dos critérios de êxito de cada gesto técnico. 

- Prestação: A cotação é aferida a partir de 6 execuções de cada gesto técnico. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desportos Coletivos: 

Voleibol 

Softbol 

 

30%  

30% 

Desportos Individuais: 

Badminton 

 

40% 

 
Total 

 
100% 
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MATERIAL 

Prova teórica: Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. 

Não é permitido o uso de corretor. 

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

 

Prova prática: O aluno deve utilizar calçado e vestuário desportivo próprio para a prática da atividade física 

(sapatilhas e meias desportivas, calções ou calças de fato de treino e t-shirt).  

 

DURAÇÃO DA PROVA 

A prova teórica tem a duração de 90 minutos.  

A prova prática tem a duração de 90 minutos.  

Nota: Antes da realização da prova prática é dado um tempo extra ao aluno para que este realize o aquecimento.  

 


