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1. Objeto de avaliação 

A prova final tem como referência os Programas Nacionais da disciplina (PNEF), e permite avaliar a 

aprendizagem passível de avaliação numa prova, com componentes práticas e teóricas, de duração 

limitada, nos domínios que se encontram descritos nos quadros 1 (A, B e C) e 2. 
 

2. Características e estrutura 

A prova a que esta informação se refere incide sobre as matérias lecionadas ao longo dos três anos 

do 3º Ciclo do Ensino Básico na disciplina de Educação Física. 

A prova de equivalência à frequência de Educação Física é composta por três componentes, 

respetivamente, atividade física e aptidão física na realização da prova prática (quadros 1A, 1B e 1C) 

e da componente teórica (quadro 2). 

A realização da componente prática é determinada pelo número de alunos inscritos e presentes na 

Prova, existindo 2 grupos distintos: 

• Grupo A – 1 aluno; 

• Grupo B – 2 ou mais alunos.  
 

A ponderação a aplicar será a seguinte: 
 

• atividades físicas – 84 pontos  
Cada nível Introdução (I) será cotado com 14 pontos e cada nível Elementar (E) com 

28 pontos; 

 

• aptidão física – 16 pontos 
Será aplicado o descrito nas metas de aprendizagem emanadas pelo Ministério da 

Educação. Para a obtenção de APTO (16 pontos) os alunos terão que atingir níveis 

dentro da zona saudável, obrigatoriamente, nos três testes aplicados de acordo com 

o quadro 1B. 
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Quadro 1A – Atividades Físicas 

Componente da atividade física 

G
in
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e
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o
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 Introdução 

 
Combina as habilidades em sequências, realizando: 
- Cambalhota à frente, terminando a pés juntos, mantendo a mesma direção durante o 
enrolamento. 
- Cambalhota à frente, terminando com as pernas afastadas e em extensão. 
- Cambalhota à retaguarda com repulsão dos braços na parte final e saída com as pernas 
afastadas e em extensão na direção do ponto de partida. 
- Cambalhota à retaguarda, com repulsão dos braços na fase final e saída com os pés juntos na 
direção do ponto de partida. 
- Roda, com apoio alternado das mãos, passando as pernas o mais alto possível, com receção 
equilibrada em apoio alternado dos pés. 
- Posições de flexibilidade variadas (afastamento lateral e frontal das pernas em pé e no chão, 
com máxima inclinação do tronco; mata-borrão; etc.). 

 Elementar 

 
Elabora, realiza e aprecia uma sequência de habilidades no solo (em colchões), que combine, 
com fluidez, destrezas gímnicas, de acordo com as exigências técnicas indicadas, 
designadamente: 
- Cambalhota à frente, terminando em equilíbrio com as pernas estendidas, afastadas ou unidas, 
com apoio das mãos no solo, respetivamente entre e por fora das coxas, e junto da bacia, 
mantendo a mesma direção do ponto de partida. 
- Cambalhota à frente saltada, após alguns passos de corrida e chamada a pés juntos, 
terminando em equilíbrio e com os braços em elevação anterior. 
- Cambalhota à retaguarda, com repulsão dos braços na fase final, terminando em equilíbrio, 
com as pernas unidas e estendidas, na direção do ponto de partida. 
- Pino de braços, com alinhamento e extensão dos segmentos do corpo (definindo a posição), 
terminando em cambalhota à frente com braços em elevação anterior e em equilíbrio. 
- Roda, com marcada extensão dos segmentos corporais e saída em equilíbrio, com braços em 
elevação lateral oblíqua superior, na direção do ponto de partida. 
- Avião, com o tronco paralelo ao solo e com os membros inferiores em extensão, mantendo o 
equilíbrio. 
- Posições de flexibilidade à sua escolha, com acentuada amplitude (ponte, espargata frontal e 
lateral, rã, etc.). 
- Saltos, voltas e afundos em várias direções, utilizados como elementos de ligação, contribuindo 
para a fluidez e harmonia da sequência. 

G
in

ás
ti
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 Introdução 

 
Realiza, após corrida de balanço e chamada a pés juntos no trampolim (reuther ou sueco) e 
chegando ao solo em condições de equilíbrio para adotar a posição de sentido, os seguintes 
saltos: 
- Salto de eixo no boque, com os membros inferiores estendidos (com extensão dos joelhos). 

 Elementar 

 
No plinto, após corrida de balanço, chamada a pés juntos no trampolim (reuther ou sueco) e 
chegando ao solo em condições de equilíbrio para adotar a posição de sentido, realiza os 
seguintes saltos: 
- Salto de eixo (plinto transversal), realizando o voo inicial com a bacia acima da linha dos 
ombros, transpondo o aparelho com os membros inferiores acentuadamente afastados e 
estendidos. 
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 Componente da atividade física (continuação) 

A
tl

e
ti

sm
o

 

 Introdução 

 
Salta em altura com técnica de tesoura, com quatro a seis passadas de balanço. Apoio ativo e 
extensão completa da perna de impulsão com elevação enérgica e simultânea dos braços e da 
perna de balanço; transposição da fasquia com pernas em extensão e receção em equilíbrio no 
colchão de quedas ou caixa de saltos. 

 Elementar 

 
Salta em altura com técnica de Fosbury Flop, com cinco a oito passadas de balanço, sendo as 
últimas três/quatro em curva. Apoia ativamente o pé de chamada no sentido da corrida, com 
elevação enérgica da coxa da perna livre, conduzindo o joelho para dentro (provocando a 
rotação da bacia). Transpõe a fasquia com o corpo ligeiramente “arqueado”. Flexão das coxas e 
extensão das pernas na fase descendente do voo, caindo de costas no colchão com os braços 
afastados lateralmente. 

B
ad

m
in

to
n

 

 Introdução 

 
Coopera com o companheiro (distanciados cerca de 6 m), batendo e devolvendo o volante, 
evitando que este toque no chão: 
- Mantém uma posição base com os joelhos ligeiramente fletidos e com a perna direita 
avançada, regressando à posição inicial após cada batimento, em condições favoráveis à 
execução de novo batimento. 
- Desloca-se com oportunidade, para conseguir o posicionamento correto dos apoios e uma 
atitude corporal que favoreçam o batimento equilibrado e com amplitude de movimento, 
antecipando-se à queda do volante. 
- Diferencia os tipos de pega da raqueta (de direita e de esquerda) e utiliza-os de acordo com a 
trajetória do volante. 
- Coloca o volante ao alcance do companheiro, executando corretamente, os seguintes tipos de 
batimentos: 

• Clear - na devolução do volante com trajetórias altas - batendo o volante num movimento 
contínuo, por cima da cabeça e à frente do corpo, com rotação do tronco. 

• Lob - na devolução do volante com trajetórias abaixo da cintura - batendo o volante num 
movimento contínuo, avançando a perna do lado da raqueta (em afundo), utilizando em 
conformidade os diferentes tipos de pegas de raqueta (de esquerda ou de direita). 

 Elementar 

 
Em situação de jogo de singulares, num campo de Badminton, desloca-se e posiciona-se 
corretamente, para devolver o volante (evitando que este caia no chão), utilizando diferentes 
tipos de batimentos: 
- Serviço, curto e comprido (na área de serviço e na diagonal), tanto para o lado esquerdo como 
para o direito, colocando corretamente os apoios e dando continuidade ao movimento do braço 
após o batimento. 
- Em clear, batendo o volante num movimento contínuo, por cima da cabeça e à frente do corpo, 
com rotação do tronco. 
- Em lob, batendo o volante num movimento contínuo, avançando a perna do lado da raquete 
(em afundo), utilizando em conformidade os diferentes tipos de pegas de raquete (de esquerda 
ou de direita). 
- Em amorti (à direita e à esquerda), controlando a força do batimento de forma a colocar o 
volante junto à rede. 
- Em drive (à direita e à esquerda), executando o batimento à frente do corpo, com a "cabeça" 
da raquete paralela à rede e imprimindo ao volante uma trajetória tensa. 
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Quadro 1B – Aptidão Física (Tabela de valores de referência da Zona Saudável) 

Componente da Aptidão Física 

Raparigas  
Resistência 

Aeróbia 
Força Flexibilidade 

Rapazes Vai Vem Abdominais 
Senta e 
Alcança 

Ombros 

Idade (percursos) (execuções) (cm) (S/N) 

14 
23 

41 

18 24 

25,5 

20 

 

15 51 

30,5  16 32 
61 

+17 41 

 

Quadro 1C – Valorização dos conteúdos, número de itens e cotação na componente prática 
 

Matérias Nº de itens 
Total das cotações 

(em pontos) 

Grupo A (1 aluno 
inscrito) 

 
Atletismo 

Ginástica de Aparelhos 
Ginástica de Solo 

Dança 

Realiza 3 matérias 

Nível I (14) 

Nível E (28) 

 

3 x 28  

Aptidão Física 
três testes (16) 

zero, um e dois testes (0) 
16  

Total 100  

 Componente da atividade física (continuação) 
D

an
ça

 

 Introdução 

 
Dança o merengue, em situação de Line Dance com a organização espacial definida, iniciando no 
1.º tempo do compasso e fazendo coincidir cada passo a um tempo, realizando sequências de 
passos que combinem: 
- passos no lugar e progredindo à frente e atrás; 
- passos laterais à direita e à esquerda alternados com junção de apoios; 
- passos cruzados pela frente ou por trás; 
- passos à frente e atrás com o mesmo apoio, alternados com transferências de peso do outro 
apoio no lugar; 
- voltas à direita e à esquerda. 

Elementar 

 
Dança a rumba quadrada, em Line Dance, realizando os seguintes passos/figuras: 
- Passo básico.  
- Passos progressivos.  
- Volta e Contravolta.  
- Volta Circular.  
- Promenades.  
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Quadro 1C – Valorização dos conteúdos, número de itens e cotação na componente prática 
(continuação) 
 

Matérias Nº de itens 
Total das cotações 

(em pontos) 

Grupo B  
(2 ou + alunos inscritos) 

 
Atletismo 

Ginástica de Aparelhos 
Ginástica de Solo 

Badminton 

Realiza 3 matérias 

Nível I (14) 

Nível E (28) 

3 x 28 

Aptidão Física 
três testes (16) 

zero, um e dois testes (0) 
16 

Total 100 

 

 

Quadro 2 – Componente Teórica 

Domínios Conteúdos 
Cotação  

(em pontos) 
Relaciona Aptidão Física e 
Saúde e identifica os fatores 

associados a um estilo de vida 
saudável, nomeadamente o 

desenvolvimento das 
capacidades motoras e a 

composição corporal 
 

 
 
 
Aptidão Física 
 

30 

Compreende, traduzindo em 
linguagem própria, a dimensão 

cultural da Atividade Física e 
Desporto, reconhecendo o seu 
valor formativo, na perspetiva 

da educação permanente 

Benefícios da Atividade Física para a Saúde 

 

Estrutura Óssea e Muscular 

 

Exercício Físico e Suas Práticas 

 

Princípios do Treino/Educação Física e 

Desporto 

20 

 

20 

 

10 

 

 

20 

TOTAL 100 

 

A Tipologia de respostas baseia-se fundamentalmente na escolha múltipla, verdadeiro/falso, 

resposta curta e de desenvolvimento. 
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3. Critérios gerais de classificação 

 
Componente Prática (100 pontos) 

Tendo em conta os quadros 1A e 1B, o(s) aluno(s) deverão: 

• realizar com correção as ações técnicas e táticas das diferentes matérias propostas; 

• atingir os objetivos de cada exercício proposto. 

 

A atribuição da cotação máxima estará dependente da execução integralmente correta dos gestos 

técnicos e das ações táticas solicitadas, de acordo com o solicitado para cada nível das matérias 

realizadas.  

 

Componente Teórica (100 pontos) 

Esta componente tem por base o manual adotado pela escola: Jogo Limpo 7º/8º/9º - Porto Editora.  

O(s) aluno(s)  deverão: 

• responder de forma correta, utilizando terminologia específica da disciplina; 

• adequar e dominar os conteúdos em relação às questões colocadas. 

 

As respostas que se revelarem ilegíveis serão classificadas com zero pontos. 

A Classificação Final da Prova é encontrada através da média aritmética entre as duas componentes. 

 

4. Duração e material autorizado 

 

• Duração 

A prova tem a duração de 100 minutos, dividida por duas partes de 50 minutos para cada uma das 

componentes. 

A primeira componente a ser realizada será a Teórica.  

• Material 
 

Componente Prática  

O(s) aluno(s) deverá(ão) trazer material desportivo adequado para a realização da prova.  

Para assegurar as condições de segurança, o(s) aluno(s) deve(m) retirar anéis, pulseiras e brincos e se 

tiver cabelo comprido deve-o apanhar. 

Componente Teórica  

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

ou preta. 

As respostas são registadas na própria folha do enunciado. 


