
 
 

Agrupamento de Escolas de Portela e Moscavide 

Escola Secundária da Portela 
Escola EB 2,3 Gaspar Correia 

Escola EB1 Catela Gomes 
Escola EB1/JI Quinta da Alegria 

Escola EB1/JI Portela 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE ESTUDO DO MOVIMENTO – 10º Ano - Curso Profissional de Técnico de Desporto 

Módulo - OSTEOLOGIA E ARTROLOGIA 

Domínios / 
Conteúdos 

Descritores de Desempenho Ponderação 
Instrumentos 
de avaliação  

Conhecimentos  

 

Capacidades 

 

• Reconhece a posição descritiva anatómica e os planos de orientação espacial nas estruturas corporais 

• Reconhece o tecido conjuntivo como o principal constituinte das estruturas do sistema ósseo e 

articular 

• Distingue, do ponto de vista estrutural e funcional, os tecidos conjuntivo, cartilagíneo, ósseo e 

adiposo.  

• Compreende 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. 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 

• Compara os tipos de articulações (imóveis, semimóveis e móveis), do ponto de vista estrutural e 

funcional, estabelecendo a sua relação entre mobilidade e estabilidade articular 

• Reconhece a estrutura óssea e articular dos diferentes segmentos corporais (cabeça, tronco, membro 

superior e membro inferior) 

• Identifica 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 

90% 

• Fichas 

Formativas 

• Trabalhos 

Escritos 

• Apresentações 

Orais 

• Testes  

• Portfólio 

• Grelhas de 

observação de 

atitudes 

• Recursos 

Educativos 

Digitais (RED) 

• Trabalho de 

campo  

• Debates 
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• Relaciona as características da coluna vertebral e das principais articulações dos membros com a 

mobilidade/estabilidade de cada região corporal 

Atitudes 

− Revela responsabilidade; 

− Organiza o trabalho de aula/ casa;  

− Adere e intervém nas atividades da aula/Agrupamento;  

− Coopera e relaciona-se com os outros em tarefas e projetos comuns;  

− Manifesta um comportamento adequado ao espaço de sala de aula ou outro. 

10% 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE ESTUDO DO MOVIMENTO – 10º Ano - Curso Profissional de Técnico de Desporto 

Módulo - MIOLOGIA 

Domínios / 

Conteúdos 
Descritores de Desempenho Ponderação 

Instrumentos 

de avaliação  

Conhecimentos  

 

Capacidades 

• Conhece a estrutura macroscópica do músculo esquelético, identificando ventre muscular, 

aponevroses e tendões 

• Compreende o papel da elasticidade muscular como fator protetor e de organização da atividade 

muscular 

• Caracteriza, do ponto de vista estrutural e funcional, os constituintes da fibra muscular 

• Compreende os processos de contração e relaxamento muscular.  

• Relaciona os mecanismos associados ao funcionamento do músculo esquelético com o metabolismo 

e os processos energéticos 

• Reconhece as necessidades energéticas da fibra muscular e o papel do ATP no processo de contração 

muscular 

• Relaciona a síntese de ATP com o tipo de esforço físico 

• Interpreta dados experimentais (exemplos práticos) relativos aos processos de síntese de ATP 

(aeróbico, anaeróbico alático e lático) em diversos tipos de esforço 

• Reconhece as características metabólicas e contrácteis das fibras dos tipos I e II 

• Conhece os tipos de fibras nos músculos corporais 

• Reconhece os principais tipos de ação muscular (dinâmica concêntrica e excêntrica, estática, ciclo 

muscular alongamento/ encurtamento) 

90% 

• Fichas 

Formativas 

• Trabalhos 

Escritos 

• Apresentações 

Orais 

• Testes  

• Portfólio 

• Grelhas de 

observação de 

atitudes 

• Recursos 

Educativos 

Digitais (RED) 

• Trabalho de 

campo  

• Debates 
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• Compreende os papéis funcionais que os músculos (agonistas, antagonistas e fixadores) 

desempenham no movimento 

Conhece e localiza 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 

Atitudes 

− Revela responsabilidade; 

− Organiza o trabalho de aula/ casa;  

− Adere e intervém nas atividades da aula/Agrupamento;  

− Coopera e relaciona-se com os outros em tarefas e projetos comuns;  

− Manifesta um comportamento adequado ao espaço de sala de aula ou outro. 

10% 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE ESTUDO DO MOVIMENTO – 10º Ano - Curso Profissional de Técnico de Desporto 

Módulo - CONTROLO E COORDENAÇÃO DO MOVIMENTO 

Domínios / 

Conteúdos 
Descritores de Desempenho Ponderação 

Instrumentos 

de avaliação  

Conhecimentos  

 

Capacidades 

• Distingue anatómica e funcionalmente Sistema Nervoso Central (SNC) e o Sistema Nervoso Periférico  

• Distingue funcionalmente Sistema Nervoso Somático e Sistema Nervoso Autónomo 

• Identifica 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 

• Distingue a coordenação intramuscular e intermuscular 

• Definir o conceito de grupo motor 

• Identifica os mecanismos de coordenação intramuscular: recrutamento de unidades motoras e 

frequência de descarga das unidades motoras  

• Define o conceito de fadiga muscular e identifica os fatores que influenciam o seu aparecimento 

(condicionamento físico dos sujeitos, tipo de músculo, natureza da tarefa) e a forma como o fazem. 

• Identifica as possíveis causas musculares e nervosas de fadiga e relacioná-las com o tipo de esforço 

físico em que se manifestam 

• Distingue os conceitos de hipertrofia e de hiperplasia musculares 

90% 

• Fichas 

Formativas 

• Trabalhos 

Escritos 

• Apresentações 

Orais 

• Testes  

• Portfólio 

• Grelhas de 

observação de 

atitudes 

• Recursos 

Educativos 

Digitais (RED) 

• Trabalho de 

campo  

• Debates 

Atitudes 

− Revela responsabilidade; 

− Organiza o trabalho de aula/ casa;  

− Adere e intervém nas atividades da aula/Agrupamento;  

− Coopera e relaciona-se com os outros em tarefas e projetos comuns;  

− Manifesta um comportamento adequado ao espaço de sala de aula ou outro. 

10% 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE ESTUDO DO MOVIMENTO – 10º Ano - Curso Profissional de Técnico de Desporto 

Módulo - ANÁLISE DA PARTICIPAÇÃO MUSCULAR NO MOVIMENTO 

Domínios / 

Conteúdos 
Descritores de Desempenho 

 

Ponderação 

Instrumentos 

de avaliação  

Conhecimentos  

 

Capacidades 

 

• Análise e interpretação do movimento de forma a determinar os grupos musculares envolvidos e 

respetivos padrões de coordenação 

• Localiza os principais músculos responsáveis pelos movimentos da cabeça, tronco, omoplata, braço, 

antebraço, mão e dedos, bacia, coxa, perna e pé.  

• Descreve as principais funções da musculatura do tronco e dos membros 

• Analisa ações motoras diversas, identificando os grupos musculares implicados 

• Reproduz corporalmente ações motoras que envolvam os principais grupos musculares 

90% 

• Fichas 

Formativas 

• Trabalhos 

Escritos 

• Apresentações 

Orais 

• Testes  

• Portfólio 

• Grelhas de 

observação de 

atitudes 

• Recursos 

Educativos 

Digitais (RED) 

• Trabalho de 

campo  

• Debates 

Atitudes 

− Revela responsabilidade; 

− Organiza o trabalho de aula/ casa;  

− Adere e intervém nas atividades da aula/Agrupamento;  

− Coopera e relaciona-se com os outros em tarefas e projetos comuns;  

− Manifesta um comportamento adequado ao espaço de sala de aula ou outro. 

10% 

 


