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Informação - Prova de Equivalência à Frequência 

Educação Física 2020  

Prova 26  

3.º Ciclo do Ensino Básico  

 

 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 3.º ciclo 

do ensino básico da disciplina de Educação Física a realizar em 2020, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação 

 Características e estrutura 

 Critérios gerais de classificação 

 Duração 

 Material autorizado 

 

 

Objeto de avaliação 

A prova a que esta informação se refere incide sobre os conhecimentos e nas competências enunci-

ados no programa de Educação Física em vigor. 

A avaliação sumativa, realizada através desta prova de duração limitada, só permite avaliar parte 

dos conhecimentos e das competências enunciados no programa. A resolução da prova pode impli-

car a mobilização das aprendizagens inscritas no programa, mas não expressas nesta informação. 

Temas organizadores  

ATIVIDADES FÍSICAS APTIDÃO FÍSICA CONHECIMENTOS 

 

 

Características e estrutura 

A prova é escrita e prática.  

A parte escrita da prova implica análise e interpretação de temas sobre Aptidão Física e Saúde e 

Atividades Físicas. 

A parte prática da prova implica a realização de provas de Aptidão Física e seis matérias das Ativi-

dades Físicas. 
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Tipologia, número de itens e cotação 

 

Tipologia de prova 
Cotação por item 

(em pontos) 

Teórica 

Aptidão Física e Saúde 30 

Atividades Físicas 70 

Prática 

Atividades Físicas 80 

Aptidão Física 20 

 

 

Critérios gerais de classificação 

A avaliação da prova é realizada de acordo com os três níveis (introdução, elementar e avançado) 

que constam no Programa Nacional de Educação Física. 

A nota final da PEF resulta de 50% do valor alcançado na prova escrita e de 50% do valor alcançado 

na prova prática.  

 

 

Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos: 45 minutos para a prova escrita e 45 minutos para a prova 

prática, não podendo a sua aplicação ultrapassar este limite de tempo. 

 

 

Material autorizado 

A prova escrita é realizada em folha própria fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo 

oficial), sendo apenas permitido, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta azul ou 

preta.  

Não é permitido o uso de corretor. 

Para a prova prática os alunos têm de ser portadores de equipamento para Educação Física. 


