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Domínios 

 
Descritores do 

Perfil dos alunos 
Descritores de desempenho 

 
Módulos/UFCD 

  

Instrumentos de recolha 
de dados  

Valorização (%) 
Registo 

 
Conhecimentos e 
Capacidades 
(75%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aitudes e 
Valores 
(25%) 

 
Participativo/ 
Colaborador/  
Cooperante/  
Responsável/ 
Autónomo  
(B, C, D, E, F, G, I, 
J)  
 
 
Respeitador da 
diferença  
(A, B, E, F, H)  
 
 
Questionador e 
Comunicador  
(A, B, D, E, F, G, 
H, I, J)  
 
 
Cuidador de si e 
do outro  
(B, E, F, G)  

- Reconhecer a história dos jogos. 
- Identificar os jogos tradicionais portugueses. 
- Identificar os diferentes tipos de jogos e as idades em 
que se aplicam. 
- Realizar uma atividade em seja utilizado um jogo. 
- Construir um jogo. 
- Elaborar um portefólio de jogos.  

Módulo 1/4289 - 

O jogo  

 
 

Observação Direta: 

 Capacidades e 
Conhecimentos: 
Avaliação em: 
Testes e/ou  
Trabalho individual e/ou 
de grupo; 
(50%) 
Caderno diário e/ou 
Fichas de trabalho e/ou 
T.P.C. e/ou 
Participação oral na aula 
(25%) 

 
 
 Atitudes: 
É assíduo e pontual.  
(5%) 
Cumpre as normas e 
regulamentos da escola.  
Relaciona-se com 
cordialidade e respeito 
pelos colegas, 

 

 

 

 

 

 

Grelhas de: 

Registo e 

classificação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Identificar os princípios fundamentais dos valores 
éticos e culturais. 
- Aplicar as normas deontológicas e profissionais na sua 
prática profissional articulandoa com a responsabilidade 
pessoal. 
- Identificar fatores éticos de promoção do 
desenvolvimento institucional. 
- Reconhecer condutas éticas conducentes à 
preservação da solidariedade e do respeito numa 
comunidade global. 
- Identificar as condutas éticas de intervenção aplicáveis 
aos agentes desportivos. 

Módulo 2/7250 - 
Ética e 
deontologia no 
desporto 

 

 

- Identificar os aspetos psicológicos e psicossociais que 
influenciam o desempenho desportivo. 
- Descrever as características motivacionais associadas 
às diferentes fases da evolução dos praticantes. 
- Identificar estratégias motivacionais e de comunicação 

Módulo 3/9466 - 

Psicologia do 

desporto - 

aprendizagem e 



 

 
Autoavaliador/ 
Heteroavaliador 
(transversal às 
áreas)  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

no processo de treino. 
- Descrever as fases de aquisição, de retenção e de 
transfer. 
- Identificar os fatores envolvidos na aprendizagem e as 
respetivas interações. 

desenvolvimento 

humano 

 
 
 
 

cooperando e 
promovendo entreajuda 
nas situações de 
organização da turma e 
de aprendizagem.  
(20%) 

- Descrever conceitos básicos sobre anatomia humana e 
fisiologia relacionados com o movimento, o esforço e a 
recuperação funcional. 
- Descrever os diferentes processos de transformação de 
energia química em mecânica no músculo. 
- Descrever a importância das reservas de glicogénio 
muscular e hepático na génese da fadiga desportiva. 
- Descrever a importância da hidratação e das vitaminas 
e minerais no rendimento desportivo. 
- Descrever os procedimentos dos controlos de 
dopagem. 

Módulo 4/9437 - 
O corpo humano 
nutrição e 
doping 
 
 

- Reconhecer o treino desportivo como um processo 
pedagógico e de ensino indissociável de preocupações 
formativas e educativas. 
- Descrever as suas interdependências entre a pedagogia 
e a didática no contexto específico da prática desportiva. 
- Identificar a relação de interdependência entre 
objetivos, regras e organização das atividades 
desportivas. 
- Planificar os aspetos fundamentais de uma estratégia 
para o treinador desportivo lidar com os diferentes tipos 
de pais. 

Módulo 5/9434 – 
Pedagogia do 
desporto 
 

- Identificar as particularidades e procedimentos das 
etapas da metodologia do ensino. 
- Aplicar modelos de intervenção que promovam 
atitudes e comportamentos proactivos por parte dos 
praticantes. 
- Descrever os elementos básicos para a avaliação da 

Módulo 6/9435 – 

Didática do 

desporto 

 



execução das habilidades desportivas elementares. 
- Organizar o registo de toda a informação da unidade 
de treino e da competição pertinente para a 
monitorizaçãoda atividade desportiva do praticante. 

- Relacionar os conceitos de carga de treino e de 
processos adaptativos. 
- Planificar sessões de treino em função dos objetivos e 
recursos disponíveis e das características dos atletas. 
- Identificar as principais lesões desportivas, os sinais de 
gravidade básicos e os principais mecanismos inerentes 
à sua génese. 
- Executar primeiros socorros básicos. 
- Interpretar o desporto como forma de integração e 
capacitação das pessoas com deficiência.  

Módulo 7/9438 – 

Teoria e 

metodologia do 

treino 

desportivo 

 

 
Áreas de Competências do Perfil dos Alunos: A-Linguagens e textos; B-Informação e comunicação; C-Raciocínio e resolução de problemas; D-Pensamento crítico e pensamento criativo; E-
Relacionamento interpessoal; F-Desenvolvimento pessoal e autonomia; G-Bem-estar, saúde e ambiente; H-Sensibilidade estética e artística; I-Saber científico, técnico e tecnológico; e J-
Consciência e domínio do corpo. 

 


