INFORMAÇÃO - PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA
Decreto-Lei nº 55/2018, de 5 de julho

Prova Escrita – Educação Física
Prova 311 | 2021

Cursos Científico-Humanísticos – 12º Ano - ENSINO SECUNDÁRIO
Introdução
O exame desta disciplina enquadra-se no estipulado na lei vigente.
Realiza-se em duas fases, numa única chamada.
Com esta informação-prova pretende-se dar a conhecer os diversos aspetos intervenientes no processo de
exames: o objeto da avaliação da prova, as suas características e estrutura, os critérios de classificação, o
material a utilizar e a sua duração.

Objeto de avaliação
A prova de exame incide sobre os conteúdos/objetivos do Programa em vigor, no corrente ano letivo, de
Educação Física e as aprendizagens e competências definidas para o final do Ensino Secundário, ao nível das
modalidades coletivas, individuais e do conhecimento dos processos de desenvolvimento das capacidades
motoras, condicionais e coordenativas e dos processos de desenvolvimento e manutenção da condição
física.
A componente da prova escrita terá uma ponderação de 30% e a componente da prova prática de 70%.

Caracterização da prova
Características:
- Identificação e descrição correta das técnicas e ações técnico-táticas utilizando uma linguagem técnica e
científica adequada.
- Identificação correta das regras/regulamento técnico das diferentes modalidades.
- Identificação e descrição adequadas dos processos de desenvolvimento das capacidades motoras,
condicionais e coordenativas e dos processos de desenvolvimento e manutenção da condição física
utilizando uma linguagem técnica e científica corretas.
Estrutura:
O exame é composto por IV grupos:
Grupo I - Desportos Coletivos (100 pts):
Andebol; Basquetebol; Voleibol; Futebol.
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Grupo II - Desportos Individuais (60 pts):
Ginástica; Patinagem; Atletismo.
Grupo III - Desportos de Raquetas (20 pts):
Badminton.
Grupo IV – Aptidão Física ( 20pts):
Desenvolvimento das capacidades motoras, condicionais e coordenativas.

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.
- As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos.
- Nos itens verdadeiro/falso, seleção ou escolha múltipla, a cotação do item só é atribuída às respostas que
apresentem de forma inequívoca a opção correta. Todas as outras respostas são classificadas com zero
pontos.
- Nas questões para preencher espaços livres as respostas devem ser completas/específicas
(legendagem/identificação de figuras).
- Nos itens de resposta extensa a classificação tem em conta a clareza, a organização dos conteúdos e a
utilização de terminologia científica adequada.

Critérios de desvalorização
- São fatores de desvalorização o desenvolvimento confuso e desordenado das ideias, a não utilização do
vocabulário específico da disciplina e os erros ortográficos.

Material
- O aluno realiza a prova no enunciado, apenas podendo usar, como material de escrita, caneta ou
esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.

Duração
- A duração da prova é de 90 minutos

Aprovado em reunião de Conselho Pedagógico de 12/05/2021
Publicado em ___/___/_____

O diretor

___________________________________
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