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A – Linguagem e
textos
B – Informação e
Comunicação
C – Raciocínio e
Resolução de
Problemas
D – Pensamento
Crítico e
Pensamento
Criativo

CONHECIMENTOS CAPACIDADES E ATITUDES

E–
Relacionamento
Interpessoal

ORGANIZADOR
DOMÍNIO

O aluno demonstra que adquiriu aprendizagens essenciais, em conformidade com os objetivos programáticos para o 12º ano, demonstrando conhecimentos, capacidades e
atitudes, em todos os domínios de cada UNIDADE DE FORMAÇÂO DE CURTA DURAÇÂO:
UFCD 11 – JOGOS

DESPORTIVOS COLETIVOS III – 1 modalidade escolhida pela turma / professor
III – ACROBÁTICA
UFCD 13 – ATIVIDADES DE EXPLORAÇÃO DA NATUREZA
UFCD 14 – DANÇA III
UFCD 15 – ATIVIDADE FÍSICA/CONTEXTO E SAÚDE III
UFCD 16 – APTIDÃO FÍSICA
UFCD 12 – GINÁSTICA

Os desempenhos do aluno são descritos e registados, da forma mais adequada, de acordo com os instrumentos de avaliação utilizados, numa escala de 0 a 20 valores ou numa
menção qualitativa, que correspondem a um “Perfil de Aprendizagem”, conforme tabela seguinte:
PERFIS DE APRENDIZAGENS

F–
Desenvolvimento
Pessoal e
Autonomia
G – Bem-estar,
Saúde e Ambiente

DESCRITORES DE DESEMPENHO
OPERACIONALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO

NIVEIS

DOMÍNIOS

H – Sensibilidade
Estética e Artística
I – Saber
Científico, Técnico
e Tecnológico
J – Consciência e
Domínio do Corpo

ATIVIDADES FÍSICAS
DESPORTIVAS

18 A 20
MUITO BOM
Desempenho muito bom relativamente aos
conhecimentos, capacidades e atitudes
previstos para este domínio

10 A 13
SUFICIENTE
Desempenho suficiente
relativamente aos conhecimentos,
capacidades e atitudes previstos para
este domínio

NÍVEL
INTERMÉDIO

ÁREAS DE
COMPETÊNCIA

NÍVEL
INTERMÉDIO

DOM

0A5
INSUFICIENTE
Desempenho muito insuficiente
relativamente aos conhecimentos,
capacidades e atitudes previstos para
este domínio

UFCD 11- Cooperar com os companheiros para o alcance dos objetivos do Nível Elementar do Jogo
Desportivo Coletivo Andebol, Basquetebol, Futebol ou Voleibol, realizando com oportunidade e correção
as ações técnico-táticas, em todas as funções, conforme a posição em cada fase do jogo, aplicando as
regras, não só como jogador mas também como árbitro.
UFCD 12 - Realizar um esquema a pares, combinando elementos técnicos e outras destrezas gímnicas do
Nível Introdução da Ginástica Acrobática, compreendendo e desempenhando corretamente as funções,
quer como base quer como volante, na sincronização dos diversos elementos acrobáticos e coreográficos
e cooperando com os companheiros nas ajudas e correções que favoreçam a melhoria das suas
prestações, preservando sempre as condições de segurança.
UFCD 13 - Realizar atividades de exploração da natureza, aplicando correta e adequadamente as técnicas
específicas, respeitando as regras de organização, participação e, especialmente, de preservação da
qualidade do ambiente. Deslocar-se com segurança no meio aquático, coordenando a respiração com as
ações propulsivas específicas das técnicas selecionadas.
UFCD 14 - Apreciar, compor e realizar sequências de elementos técnicos, integrados no Nível Elementar
da dança selecionada, em coreografias individuais e de grupo, correspondendo aos critérios de
expressividade, de acordo com os motivos das composições.

INSTRUMENTOS
DE
AVALIAÇÃO
Grelhas de Registo
de Desempenho
Prático –
Aplicação de
conhecimentos
em contexto (Área
dos
conhecimentos):
- Teste escrito;Trabalho
individual/grupo;
Trabalho de
projeto.

%

DESCRITORES
DO PA

Conhecedor/
sabedor/ culto/
informado
(A, B, G, I, J)
Criativo
/Expressivo
(A, C, D, J)
Crítico/Analític
o
(A, B, C, D, G)
70

Grelhas de Registo
de Desempenho
Prático (Área das
Atividades Físicas)

Indagador/
Investigador/
Sistematizador/
organizador
(A, B, C, D, F, H,
I, j)

Grelhas de Registo
e Plataforma
Fitescola (Área da
Aptidão Física)

Respeitador da
diferença
(A, B, E, F, H)
Questionador e
Comunicador
(A, B, D, E, F, G,
H, I, J)

Grelhas de
Avaliação das
Atitudes

- Sociabilidade
- Participação e
Responsabilidade

30

Autoavaliador/
Heteroavaliado
r
(transversal às
áreas)
Participativo/
colaborador/
Cooperante/
Responsável/
Autónomo
(B, C, D, E, F, G,
I. J)
Cuidador de si e
do outro
(B,E,F,G)
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CONHECIMENTOS

APTIDÃO FÍSICA

UFCD 16 - Desenvolver capacidades motoras evidenciando aptidão muscular e aptidão aeróbia,
enquadradas na Zona Saudável de Aptidão Física do programa FITescola®, para a sua idade e sexo.
UFCD 15 – Identificar o tipo de atividade (desportiva ou outra) cuja prática pode, face à especificidade do
esforço solicitado, contribuir para a melhoria da sua aptidão física, tendo em vista a sua saúde e bemestar. Analisar criticamente aspetos gerais da ética na participação nas atividades físicas desportivas,
relacionando os interesses sociais, económicos, políticos e outros com algumas das suas “perversões”,
nomeadamente: a especialização precoce e a exclusão ou abandono precoces; a dopagem e os riscos de
vida e/ou saúde; a violência (dos espectadores e dos atletas) versus espírito desportivo; a corrupção versus
verdade desportiva.
UFCD 16 - Desenvolver capacidades motoras evidenciando aptidão muscular e aptidão aeróbia,
enquadradas na Zona Saudável de Aptidão Física do programa FITescola®, para a sua idade e sexo.

Em todas as áreas de intervenção são proporcionadas atividades formativas com vista à aquisição e
demonstração de competências inscritas no Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória onde
estão integrados os elementos referentes a atitudes.
(30%)
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