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Educação Física 
 Para: 

 Reprografias 

Prova 311 | 2022  Portal do Agrupamento 

Tipo de Prova – Prática  Diretores de Turma 

Ensino Secundário 

Despacho Normativo 7-A/2022, de 24 de março 

 Associação de Pais e Encarregados de Educação 

 Biblioteca /CRE 

 

 

 Introdução 
O presente documento visa divulgar as caraterísticas da Prova de Equivalência à Frequência da 

disciplina de Educação Física do ensino secundário, a realizar em 2022 pelos alunos autopropostos que 

satisfaçam as condições fixadas nos diplomas legais aplicáveis e no Regulamento das Provas e Exames 

do Ensino Básico e Secundário. 

 
 

Esta informação dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

•• Objeto de avaliação; 

•• Caracterização da Prova; 

•• Material autorizado; 

•• Duração; 

•• Critérios gerais de classificação. 
 

 

Objeto da Avaliação 
A prova tem por referência o programa suportado pelas aprendizagens Essenciais (AE) referentes ao 

Ensino Secundário que são homologadas pelo, (Despacho n.º 8476-A/2018, de 31 de agosto). 

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

do Programa da disciplina, passíveis de avaliação em prova escrita de duração limitada. A prova avalia 

a aprendizagem no domínio das atividades físico-desportivas e da aptidão física. O objeto desta prova 

é avaliar prestação dos alunos numa lógica de desempenho psico-motor. 

 

 

Caraterização da Prova 
A prova é constituída por uma parte prática com incidência nos seguintes conteúdos de ensino: 

- Desportos de raquetas (Badmínton) – Grupo A (obrigatório na parte prática); 

- Jogos desportivos coletivos (Andebol, Basquetebol, Futsal e Voleibol) – Grupo B, C, D, E (Opção 

de dois Jogos desportivos coletivos na parte prática); 

 

Material 
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Todo o material adequado à prática das modalidades enunciadas e existente nas instalações 

desportivas da escola. Equipamento desportivo do aluno para a realização da prova prática. 

 

Duração 
Prova prática: 90 minutos 

 

 

 

Critérios de classificação 
Os critérios gerais de classificação das questões apresentadas na Prova de Equivalência à Frequência 

são: 

 

- Prova Prática (70%) – qualidade de desempenho/realização das ações técnico-táticas 

específicas do desporto de raquetas e de duas das quatro modalidades desportivas especificadas e 

do seu significado atribuído em situação de jogo evidenciando: 

. Coordenação dinâmica geral; 

. Disponibilidade motora; 

. Eficácia e execução dos gestos de acordo com os parâmetros biomecânicos específicos. 

 

 

 


