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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE ESTUDO DO MOVIMENTO – 11º Ano - Curso Profissional de Técnico de Desporto 

Módulo - Fundamentos de mecânica para análise do movimento: apresenta os fundamentos necessários para uma análise dos movimentos humanos 

Domínios / 
Conteúdos 

Descritores de Desempenho Ponderação 
Instrumentos 
de avaliação  

Conhecimentos  

 

Capacidades 

• Aplica os conceitos de posição, deslocamento, velocidade e aceleração, na descrição de movimentos  

• Analisa e interpreta situações envolvendo as diversas forças, com o sentido do movimento do centro 

de massa e com sentido oposto. Analisa e interpreta 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.  

• Aplica os conceitos de centro de gravidade, corpos articulados e corpo rígido ao sistema músculo-

esquelético 

• Explica o equilíbrio e a estabilidade com base na análise dos fatores que influenciam o equilíbrio 

•  Aplica os conhecimentos na análise dos movimentos (observação de tarefas motoras diversas) por 

forma a corrigir ou eliminar os erros 

 

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 – 11º Ano - Curso Profissional de Técnico de Desporto 

➢ Módulo - Constituição e Funcionamento dos sistemas da vida orgânica interna 

Domínios / 

Conteúdos 
Descritores de Desempenho Ponderação 

Instrumentos 

de avaliação  

Conhecimentos  

 

Capacidades 

• Realiza uma caracterização geral da organização e funcionamento dos sistemas de regulação e 

manutenção do meio interno, dos sistemas de regulação interna, sistema nervoso autónomo e o 

sistema endócrino 

• Caracteriza os tipos de nutrientes orgânicos quanto à sua função. 

•  Refere as funções do aparelho digestivo, identificando os órgãos do tubo digestivo, os órgãos anexos 

e suas funções gerais.  

• Refere as funções do aparelho circulatório. Distingue a grande circulação de pequena circulação. 

Descreve genericamente as fases do ciclo cardíaco. Enumera os diferentes componentes do sangue, 

enunciando as respetivas funções. 

• Enuncia as funções do aparelho respiratório, relacionando-as com as do aparelho circulatório e a 

atividade muscular. Descreve as fases da respiração e as suas características.  

• Distingue genericamente as funções e forma de intervenção do sistema nervoso e do sistema 

endócrino no equilíbrio interno 

• Identifica os efetores onde atua o Sistema Nervoso Autónomo. Distinguir genericamente as funções 

e forma de intervenção das divisões do Sistema Nervoso Autónomo. Relaciona os conceitos de 

glândula endócrina, hormona e órgão alvo 

90% 

• Fichas 

Formativas 

• Trabalhos 

Escritos 

• Apresentações 

Orais 

• Testes  

• Portfólio 

• Grelhas de 

observação de 

atitudes 

• Recursos 

Educativos 

Digitais (RED) 
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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% 

• Trabalho de 

campo  

• Debates 

 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE ESTUDO DO MOVIMENTO – 11º Ano - Curso Profissional de Técnico de Desporto 

➢ Módulo - Qualidade Físicas: Força, Velocidade, Flexibilidade, Resistência - Compreende, conhece e relaciona os conceitos de cada uma das qualidades físicas 

Domínios / 

Conteúdos 
Descritores de Desempenho Ponderação 

Instrumentos 

de avaliação  

Conhecimentos  

 

Capacidades 

• Compreende as diferentes formas de manifestação da força (máxima, rápida, reativa e de 

resistência), reconhecendo fatores nervosos e musculares que condicionam essas manifestações. 

Relacionar a força máxima com a força rápida e a força de resistência com a fadiga neuromuscular, 

com base nas suas manifestações em diferentes ações motoras.  

• Explica a importância da força reativa em ações caracterizadas por ciclos musculares de alongamento 

– encurtamento. Reconhecer diferentes formas de manifestação da flexibilidade (estática e 

dinâmica), identificando a sua importância na eficiência dos movimentos. Distinguir métodos 

estáticos de dinâmicos e métodos passivos de ativos para o desenvolvimento da flexibilidade, 

identificando fatores osteoarticulares, musculares e nervosos condicionantes da flexibilidade 

• Relaciona a flexibilidade com a força muscular 

• Analisa diferentes formas de manifestação da velocidade (reação e execução, cíclica e acíclica) do 

movimento de um corpo 

90% 

• Fichas 

Formativas 

• Trabalhos 

Escritos 

• Apresentações 

Orais 

• Testes  

• Portfólio 

• Grelhas de 

observação de 

atitudes 
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• Identifica fatores nervosos e musculares condicionantes da velocidade de reação e de execução. 

Reconhecer diferentes formas de manifestação da resistência (aeróbia, anaeróbia láctica e anaeróbia 

alática) 

• Identifica fatores fisiológicos condicionantes das diferentes formas de manifestação da resistência. 

• Distinguir os conceitos de limiar anaeróbio e limiar aeróbio 

• 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% 

 
 


