AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AUGUSTO CABRITA
CRITÉRIOSDE AVALIAÇÃO – Curso Profissional de Técnico de Desporto
COMPONENTE CIENTÍFICA – Estudo do Movimento/ 10º ANO

ÁREAS DE
COMPETÊNCIA

ORGANIZADOR
DOMÍNIO

DESCRITORES DE DESEMPENHO
OPERACIONALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO

A – Linguagem e
textos

O aluno demonstra que adquiriu aprendizagens essenciais, em conformidade com os objetivos programáticos para os módulos 1 e 2 relacionadas com: descrição do sistema
ósteo-articular e a sua caracterização funcional na perspetiva da produção de movimento; funcionamento muscular no âmbito da anatomia e da fisiologia muscular.

B – Informação
e Comunicação

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:

C – Raciocínio e
Resolução de
Problemas

CONHECIMENTOS CAPACIDADES E ATITUDES

E–
Relacionamento
Interpessoal
F–
Desenvolviment
o Pessoal e
Autonomia

NIVEIS
Dpmínios

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

Reconhecer a posição descritiva anatómica e os planos de orientação espacial nas estruturas corporais.

TECIDO CONJUNTIVO

Reconhecer o tecido conjuntivo como o principal constituinte das estruturas do sistema ósseo e articular.
Distinguir, do ponto de vista estrutural e funcional, os tecidos conjuntivo, cartilagíneo, ósseo e adiposo.
Compreender os efeitos gerais da atividade física sobre as estruturas de tecido conjuntivo, nomeadamente,
ao nível dos ligamentos, do tendão, da cartilagem articular e do osso.

NOÇÕES GERAIS SOBRE AS ARTICULAÇÕES

H–
Sensibilidade
Estética e
Artística

J – Consciência
e Domínio do
Corpo

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

NOÇÕES FUNDAMENTAIS PARA O
ESTUDO DA ANATOMIA

G – Bem-estar,
Saúde e
Ambiente

I – Saber
Científico,
Técnico e
Tecnológico

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

NÍVEL
INTERMÉDIO

D – Pensamento
Crítico e
Pensamento
Criativo

INSTRUMENTO
S DE
AVALIAÇÃO

PERFIS DE APRENDIZAGENS

NÍVEL
INTERMÉDIO

DOM

SISTEMA ÓSSEO E ARTICULAR DA CABEÇA,
TRONCO, MEMBRO SUPERIOR E MEMBRO
INFERIOR

Conhecer o conceito de articulação.
Identificar a nomenclatura dos movimentos articulares tendo como referência os vários planos do
movimento, designadamente na flexão, na extensão, na adução, na abdução, na rotação, na supinação e na
pronação.
Caracterizar a morfologia das superfícies articulares, meios de união, envolvimento muscular e mecanismos
neurais.
Comparar os tipos de articulações (imóveis, semimóveis e móveis), do ponto de vista estrutural e funcional,
estabelecendo a sua relação entre mobilidade e estabilidade articular.
Reconhecer a estrutura óssea e articular dos diferentes segmentos corporais (cabeça, tronco, membro
superior e membro inferior).
Identificar as funções do disco intervertebral.
Identificar os ossos e os principais constituintes articulares dos membros superiores e dos membros
inferiores.
Classificar funcionalmente as articulações dos membros superiores e dos membros inferiores.
Relacionar as características da coluna vertebral e das principais articulações dos membros com a
mobilidade/estabilidade de cada região corporal.

%

Testes escritos
e / ou
Trabalhos
Individuais / Trab.
grupo
Grelhas de Registo
de Desempenho
Prático –
Aplicação de
conhecimentos
em contexto

DESCRITORES
DO PA
Conhecedor/
sabedor/ culto/
informado
(A, B, G, I, J)

85

Criativo
/Expressivo
(A, C, D, J)
Crítico/Analítico
(A, B, C, D, G)
Indagador/
Investigador/
Sistematizador/
organizador
(A, B, C, D, F, H,
I, j)

Portefólio

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
Registo de
Ocorrências
- Sociabilidade
- Participação

-

Responsabilidade

15

Autoavaliador/
Heteroavaliador
(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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ORGANIZAÇÃO MACROSCÓPICA E
PROPRIEDADES DO MÚSCULO
ESQUELÉTICO

Conhecer a estrutura macroscópica do músculo esquelético, identificando ventre muscular, aponevroses e
tendões.
Compreender o papel da elasticidade muscular como fator protetor e de organização da atividade muscular.

ORGANIZAÇÃO MICROSCÓPICA E
PROCESSO DE CONTRAÇÃO MUSCULAR

Caracterizar, do ponto de vista estrutural e funcional, os constituintes da fibra muscular.
Compreender os processos de contração e relaxamento muscular.

PROCESSOS ENERGÉTICOS NO MÚSCULO
ESQUELÉTICO

Relacionar os mecanismos associados ao funcionamento do músculo esquelético com o metabolismo e os
processos energéticos.
Reconhecer as necessidades energéticas da fibra muscular e o papel do ATP no processo de contração
muscular.
Relacionar a síntese de ATP com o tipo de esforço físico.
Interpretar dados experimentais (exemplos práticos) relativos aos processos de síntese de ATP (aeróbico,
anaeróbico aláctico e láctico) em diversos tipos de esforço.

TIPOS DE FIBRAS MUSCULARES

Reconhecer as características metabólicas e contrácteis das fibras dos tipos I e II.
Conhecer os tipos de fibras nos músculos corporais.

DETERMINAÇÃO DAS AÇÕES
MUSCULARES

Relacionar o músculo esquelético com a função articular.
Reconhecer os principais tipos de ação muscular (dinâmica concêntrica e excêntrica, estática, ciclo muscular
alongamento/ encurtamento).
Compreender os papéis funcionais que os músculos (agonistas, antagonistas e fixadores) desempenham no
movimento.
Conhecer e localizar os principais grupos musculares do tronco, membro superior e membro inferior.
Caracterizar anatómica e funcionalmente, por região, os grupos musculares mais importantes,
relacionando-os com o movimento corporal.

ORGANIZAÇÃO GERAL E
CARACTERIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS
MÚSCULOS DO TRONCO, DO MEMBRO
SUPERIOR E DO MEMBRO INFERIOR

