AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AUGUSTO CABRITA
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – Curso Profissional de Técnico de Desporto
COMPONENTE TECNOLÓGICA – DESPORTOS COLETIVOS E INDIVIDUAIS / 11º ANO

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

ORGANIZADOR
DOMÍNIO

O aluno demonstra que adquiriu aprendizagens essenciais, em conformidade com os objetivos programáticos para o 10º ano, com vista a participar no planeamento, na organização
e no desenvolvimento do treino de modalidades desportivas, individuais e coletivas, bem como organizar e dinamizar atividades físicas e desportivas em contexto de ocupação de
tempos livres, animação e lazer, estruturadas em UNIDADES DE FORMAÇÂO DE CURTA DURAÇÂO:
UFCD 5 - Futebol - Iniciação
UFCD 6- Ténis - Iniciação
UFCD 7 – Atletismo – Iniciação
UFCD 8 – Hóquei em Patins – Metodologia da Patinagem
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

CONHECIMENTOS CAPACIDADES E ATITUDES

E–
Relacionamento
Interpessoal
F–
Desenvolvimento
Pessoal e
Autonomia

NIVEIS

DOMÍNIOS

G – Bem-estar,
Saúde e Ambiente
H – Sensibilidade
Estética e Artística
I – Saber
Científico, Técnico
e Tecnológico

INSTRUMENTOS
DE
AVALIAÇÃO

DESCRITORES DE DESEMPENHO
OPERACIONALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO

CONHECIMENTOS

J – Consciência e
Domínio do Corpo

APLICAÇÃO DE
CONHECIMENTOS EM
CONTEXTO

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

%

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

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

UFCD 5
Identificar e aplicar procedimentos individuais do jogo durante as fases ofensiva e defensiva.
Caraterizar os objetivos e fundamentos do jogo de Futebol no ataque e na defesa, no quadro da sua organização dinâmica.
UFCD 6
Reconhecer o regulamento da modalidade.
Identificar a terminologia específica da modalidade.
Aplicar os batimentos fundamentais do ténis.
Explicitar os princípios e a importância do programa Play and Stay.
UFCD 7
Descrever os principais aspetos regulamentares no que respeita à competição.
Identificar os principais aspetos da técnica de corrida das provas de velocidade.
Aplicar os principais aspetos técnicos do salto em altura.
Identificar os principais aspetos técnicos do lançamento do peso.
Organizar sessões de treino das diferentes disciplinas do atletismo.
UFCD 8
Distinguir os diferentes tipos de patins e componentes.
Aplicar as regras de segurança na patinagem.
Aplicar as técnicas de patinagem. Identificar os erros mais comuns na patinagem.
Identificar progressões pedagógicas para o ensino das técnicas de patinagem.
Aplica os conhecimentos em contexto de atividades práticas reais: “Dia do desporto escolar”, torneios inter turmas, corta mato escolar, mega
sprint, ou outros.
Aplica os conhecimentos em contexto de atividade prática simulada.
Aplica modelos de intervenção que promovem atitudes e comportamentos proativos por parte dos praticantes.

DESCRITORES
DO PA

Conhecedor/
sabedor/ culto/
informado
(A, B, G, I, J)
Criativo
/Expressivo
(A, C, D, J)
85
Crítico/Analític
o
(A, B, C, D, G)

Trabalho de
projeto

NÍVEL
INTERMÉDIO

ÁREAS DE
COMPETÊNCIA

NÍVEL
INTERMÉDIO

DOM

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

Portefólio

Respeitador da
diferença
(A, B, E, F, H)
Grelhas de
Avaliação das
Atitudes

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

Registo de
Ocorrências
- Sociabilidade
- Participação

Responsabilidad
e

15

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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Organiza o registo de toda a informação da unidade de treino e da competição pertinente para a monitorização da atividade desportiva do
praticante.

ORGANIZAÇÃO E
DINAMIZAÇÃO DE
ATIVIDADES

Elabora e dinamiza atividades com baixo grau de dificuldade e de organização simples, de acordo com o objetivo pré-definido e com a
população a que se destina.

Constrói um Plano de Aula.

