AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AUGUSTO CABRITA
CRITÉRIOSDE AVALIAÇÃO – Curso Profissional de Técnico de Desporto
COMPONENTE CIENTÍFICA – Estudo do Movimento/ 11º ANO

ÁREAS DE
COMPETÊNCIA

ORGANIZADOR
DOMÍNIO

A – Linguagem e
textos

O aluno demonstra que adquiriu aprendizagens essenciais, em conformidade com os objetivos programáticos para os módulos 3,4 e 5 relacionadas com: morfofisiologia do sistema
nervoso e respetiva coordenação do movimento; análise do movimento humano, assente nos fundamentos matemáticos e físicos na área da mecânica; visa desenvolver, com base
nos conhecimentos adquiridos em módulos anteriores, a capacidade de análise e de interpretação do movimento.

B – Informação
e Comunicação

DESCRITORES DE DESEMPENHO
OPERACIONALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO

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

PERFIS DE APRENDIZAGENS

NIVEIS

Domínios

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

SISTEMA NERVOSO

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

COORDENAÇÃO NEUROMUSCULAR

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

FADIGA MUSCULAR

NÍVEL
INTERMÉDIO

D – Pensamento
Crítico e
Pensamento
Criativo

INSTRUMENTO
S DE
AVALIAÇÃO

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

NÍVEL
INTERMÉDIO

DOM

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

Distinguir anatómica e funcionalmente Sistema Nervoso Central (SNC) e o Sistema Nervoso Periférico (SNP).
Distinguir funcionalmente Sistema Nervoso Somático e Sistema Nervoso Autónomo.
Identificar o neurónio como a célula nervosa e a sinapse como a estrutura de ligação entre neurónios.
Localizar a medula e descrever genericamente as funções da medula.
Localizar o tronco cerebral e distinguir as três porções do tronco cerebral. Localizar o córtex cerebral, caracterizar
a sua função e identificar os principais lobos corticais.
Distinguir funcionalmente os três tipos de áreas corticais. Localizar o cerebelo e descrever genericamente as
funções do cerebelo.
Distinguir coordenação intramuscular e intermuscular.
Definir o conceito de unidade motora e descrever o seu funcionamento à luz da Lei do Tudo ou Nada.
Definir o conceito de grupo motor.
Identificar os mecanismos de coordenação intramuscular: recrutamento de unidades motoras e frequência de
descarga das unidades motoras.
Explicar como são reguladas as contrações com diferentes condições de carga externa, velocidade e duração, com
base nos mecanismos de coordenação intramuscular.
Definir o conceito de fadiga muscular e identificar os fatores que influenciam o seu aparecimento
(condicionamento físico dos sujeitos, tipo de músculo, natureza da tarefa) e a forma como o fazem.
Identificar as possíveis causas musculares e nervosas de fadiga e relacioná-las com o tipo de esforço físico em que
se manifestam.

%

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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ADAPTAÇÕES NEUROMUSCULARES AO
EXERCÍCIO FÍSICO

Identificar as possíveis causas musculares e nervosas de fadiga e relacioná-las com o tipo de esforço físico em que
se manifestam.
Identificar os elementos que contribuem para o aumento da massa muscular.
Distinguir os conceitos de hipertrofia e de hiperplasia musculares.
Identificar as principais alterações musculares que estão na base da hipertrofia da fibra muscular e os fatores de
que dependem.
Identificar as possibilidades de adaptação metabólica e alteração da composição muscular ao exercício físico.

CINEMÁTICA (GRANDEZAS LINEARES E
ANGULARES)

Analisar movimentos retilíneos reais, utilizando equipamento de recolha e tratamento de dados (sensores de
posição e interface de recolha de dados, vídeo e software de análise de vídeo) sobre a posição de um corpo, ao
longo do tempo, associando a posição a um determinado referencial.
Interpretar gráficos posição-tempo e velocidade-tempo de movimentos retilíneos reais.
Aplicar os conceitos de posição, deslocamento, velocidade e aceleração, na descrição de movimentos retilíneos
em situações reais.
Aplicar os conceitos de deslocamento angular e velocidade angular na descrição de movimentos do corpo
envolvendo rotações (de um segmento e do corpo na totalidade).

DINÂMICA

Interpretar as transferências de energia como trabalho em sistemas mecânicos, analisando situações de
movimento do ponto de vista energético.
Relacionar as forças que atuam em corpos em interação com base na Terceira Lei de Newton, identificando e
representando essas forças.
Aplicar a Segunda Lei de Newton para um sistema de partículas a situações do dia a dia que envolvam a análise
da intensidade da resultante das forças numa colisão em função do tempo de duração da mesma.
Analisar e interpretar situações envolvendo forças de atrito, com o sentido do movimento do centro de massa e
com sentido oposto.
Analisar e interpretar o efeito rotativo de uma força, com base na grandeza momento de uma força, em
situações de movimentos de um segmento e do corpo na totalidade.
Aplicar os conceitos de centro de gravidade, corpos articulados e corpo rígido ao sistema músculo-esquelético.
Explicar o equilíbrio e a estabilidade com base na análise dos fatores que influenciam o equilíbrio rotacional de
um corpo, aplicando esse conhecimento na análise das forças produzidas pelos músculos para estabilizar forças
exteriores, demonstrando a influência da força gravítica e de outras forças exteriores .
Compreender a importância da coordenação nas técnicas e meios de análise qualitativa e quantitativa dos
movimentos.
Aplicar os conhecimentos na análise dos movimentos (observação de tarefas motoras diversas) por forma a
corrigir ou eliminar os erros, pesquisando sobre estratégias para otimizar a performance.
Localizar os principais músculos responsáveis pelos movimentos da cabeça, tronco, omoplata, braço, antebraço,
mão e dedos, bacia, coxa, perna e pé.
Descrever as principais funções da musculatura do tronco e dos membros.

A – Linguagem e
textos
B – Informação
e Comunicação
C – Raciocínio e
Resolução de
Problemas
D – Pensamento
Crítico e
Pensamento
Criativo
E–
Relacionamento
Interpessoal
F–
Desenvolviment
o Pessoal e
Autonomia
G – Bem-estar,
Saúde e
Ambiente

ESTÁTICA

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

INSTRUMENTAÇÃO E ANÁLISE DE
MOVIMENTOS

MUSCULATURA ESQUELÉTICA
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PARTICIPAÇÃO MUSCULAR NAS TAREFAS
MOTORAS

Analisar ações motoras diversas, identificando os grupos musculares implicados.
Reproduzir corporalmente ações motoras que envolvam os principais grupos musculares

