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INFORMAÇÃO - PROVA DE EQUIVALÊNCIA 

À FREQUÊNCIA DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

3.º CICLO do Ensino Básico 

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

Código 26 

Prova Escrita                                                                                                                            Abril 2019 

 
O presente documento divulga informação relativa à prova final do 3.º ciclo do ensino básico da 
disciplina de Educação Física, a realizar em 2019, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Critérios gerais de classificação 

• Material  

• Duração  

 

1. Objeto de Avaliação 

A prova tem por referência o Programa de Educação Física do 3.º Ciclo do Ensino Básico, cujo 
reajustamento foi pubicado em novembro de 2001 e permite avaliar a aprendizagem passível de 
avaliação numa prova escrita de duração limitada, incidindo sobre dois domínios de referência:  
 

• Atividades Físicas e Desportivas 

• Aptidão Física 
 

2. Caracterização da Prova 
As respostas são registadas na folha de prova.  
 
A prova inclui itens de seleção (por exemplo, de verdadeiro e falso, de escolha múltipla e de 
associação/correspondência) e itens de construção (por exemplo, de resposta curta e de 
resposta restrita).  

 
A prova é cotada para 100 pontos, embora a prova escrita tenha uma ponderação de 30% e a 

prova prática uma ponderação de 70%.  
 
A distribuição da cotação pelos domínios apresenta-se no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Distribuição das cotações 

 

Domínio Prova Escrita 
Cotação 

(em pontos) 

Atividades físicas e 
desportivas 

Atletismo: Regulamentos e ações técnicas das corridas, saltos e 
lançamentos 

0 a 20 

Basquetebol: Regulamento e ações técnico-táticas 0 a 15 

Futsal (Regulamento e ações técnico-táticas) 0 a 15 

Voleibol: Regulamento e ações técnico-táticas 0 a 15 

Ginástica: Equipamentos e ações técnicas 0 a 20 

Aptidão  física Fitescola: Identificação de provas; capacidades motoras. 0 a 15 

 

A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no Quadro 2. 
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Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação 

Tipologia de itens Número de itens 
Cotação por item 

(em pontos) 

Itens de seleção 

Verdadeiro e falso 

Escolha múltipla 

Associação/Correspondência 

26 
2 
5 
 

2 
2 
1 

Itens de construção 
Resposta curta 

Resposta restrita 

25 
1 

De 1 a 2 
4 

 
 

3. Critérios gerais de classificação 

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. No entanto, em caso de omissão ou de engano na identificação de uma resposta, esta 
pode ser classificada se for possível identificar inequivocamente o item a que diz respeito. 

Se for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é classificada a resposta que surgir 
em primeiro lugar. 

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

 

ITENS DE SELEÇÃO 

Escolha múltipla, Verdadeiro/falso, Associação/Correspondência 

Nos itens de seleção, a cotação do item só é atribuída às respostas integralmente corretas e 
completas. Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos. 

Nas respostas aos itens de escolha múltipla, a transcrição do texto da opção escolhida é 
considerada equivalente à indicação da letra correspondente. 

 
ITENS DE CONSTRUÇÃO 

Resposta curta 

Nos itens de resposta curta, são atribuídas pontuações às respostas total ou parcialmente 
corretas, de acordo com os critérios específicos. 

As respostas que contenham elementos contraditórios são classificadas com zero pontos. 

As respostas em que sejam utilizadas abreviaturas, siglas ou símbolos não claramente 
identificados são classificadas com zero pontos. 

 

Resposta restrita 

Nos itens de resposta restrita, os critérios de classificação apresentam-se organizados por níveis 
de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. 

A classificação das respostas aos itens cujos critérios se apresentam organizados por níveis de 
desempenho resulta da pontuação do nível de desempenho em que forem enquadradas e da 
aplicação dos critérios de desvalorização definidos para situações específicas. 
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Nas respostas classificadas por níveis de desempenho, se permanecerem dúvidas quanto ao 
nível a atribuir, deve optar-se pelo nível mais elevado de entre os dois tidos em consideração. 
Qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho é classificada com zero pontos. 

 

4. Material 

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

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

Não é permitido o uso de corretor. 

 
5. Duração 

A prova tem a duração de 45 minutos. 
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INFORMAÇÃO - PROVA DE EQUIVALÊNCIA 

À FREQUÊNCIA DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

3.º CICLO do Ensino Básico 

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

Código 26 

Prova Prática                                                                                                                           Abril 2019 

 

 

 
O presente documento divulga informação relativa à prova final do 3.º ciclo do ensino básico da 
disciplina de Educação Física, a realizar em 2019, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Critérios gerais de classificação 

• Material  

• Duração  

 

1. Objeto de Avaliação 

A prova tem por referência o Programa de Educação Física do 3.º Ciclo do Ensino Básico, cujo 
reajustamento foi pubicado em novembro de 2001 e permite avaliar a aprendizagem passível de 
avaliação numa prova prática de duração limitada, incidindo sobre dois domínios de referência:  
 

• Atividades Físicas e Desportivas 

• Aptidão Física 
 

2. Caracterização da Prova 
No domínio das Atividades Físicas, a prova integra atividades de referência das matérias a avaliar. 

A prova é constituída por um conjunto de tarefas organizadas em percurso e em sequência. 
 
No domínio da Aptidão Física a prova integra um teste de referência da Bateria de Testes 

Fitescola. 
 
A prova é cotada para 100 pontos, embora a prova escrita tenha uma ponderação de 30% e a 

prova prática uma ponderação de 70%.  
 
A distribuição da cotação pelos domínios apresenta-se no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Distribuição das cotações 

 

Domínio Prova Prática 
Cotação 

(em pontos) 

Atividades físicas e 
desportivas 

ATLETISMO  
Corrida de velocidade (40 metros) com partida baixa ou em 
3 apoios. 
Salto em comprimento. 

0 a 10 

BADMINTON 
– Posição base: movimentação em campo. 
– Lob 
– Clear 
– Serviço curto 
– Serviço comprido. 

0 a 20 
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GINÁSTICA DE SOLO 
– Rolamento à frente 
– Rolamento à retaguarda 
– Apoio facial invertido 
– Roda 
– Posição de flexibilidade: ponte e/ou espargata 

Posição de equilíbrio: avião e/ou vela. 
  
Ou 
 
GINÁSTICA DE APARELHOS 

– Plinto/Boque: salto de eixo e salto entre mãos 
– Minitrampolim: salto engrupado, ½ pirueta e carpa pernas 

afastadas. 

0 a 20 

ANDEBOL 
– Passe; 
– Receção em deslocamento;  
– Drible; 
– Remate em salto. 

0 a 20 

VOLEIBOL 
Posição base: deslocamentos; 
Serviço por baixo; 
Manchete; 
Passe alto de frente; 
Remate em apoio. 

0 a 20 

Aptidão Física VAIVÉM 0 a 10 

 

A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação 

Tipologia de itens Número de itens 
Cotação por item 

(em pontos) 

Itens práticos 
• Exercício critério 

• Teste padronizado 

De 21 a 22 
1 

De 3 a 5 
10 

 

 

3. Critérios gerais de classificação 

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, de 
acordo com o seguinte: 

Nível 1  Realiza com muitas incorreções 

Nível 2  Realiza incorretamente 

Nível 3  Realiza com algumas incorreções 

Nível 4  Realiza corretamente 

Nível 5  Realiza com perfeição 

 

O número de pontos a atribuir em cada item resulta da atribuição da classificação por item, 
tendo em conta a cotação por item, de acordo com ponderação respetiva. 

Se o aluno se recusar a realizar a tarefa, se realizar a tarefa diferente da solicitada, sem respeitar 
as instruções ou não realizar a tarefa de forma clara serão atribuídos zero (0) pontos. 
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ITENS PRÁTICOS 

Exercício Critério 

Nos itens de exercícios critério, a cotação dos itens tem em conta o seguinte: 

- aplicação dos conhecimentos de forma sequencial e com fluidez; 

- utilização das ações técnicas de acordo com o solicitado; 

- aplicação das capacidades motoras, 

- valorização da coordenação e do equilíbrio das ações.  

 

Teste Padronizado 

No item de teste padronizado, a cotação dos itens tem em conta o seguinte: 

- teste da plataforma nacional Fitescola, com tabelas de valores de referências para o sexo e 
idade do avaliado;  

- Fitescola é aferido à população portuguesa. 

 

4. Material 

Como material apenas pode ser usado o equipamento desportivo: 

- sabrinas (para a ginástica); 

- sapatilhas; 

- calças ou calções desportivos; 

- t-shirt. 

 
5. Duração 

A prova tem a duração de 45 minutos. 

 


