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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - INTRODUÇÃO AO DESPORTO –  12º Ano - Curso Profissional de Técnico de Desporto 

 

Domínios/ 
Conteúdos 

Descritores de Desempenho 
 

Ponderação 

Instrumentos 
de avaliação  

Conhecimentos  
 

Capacidades 

 Relaciona os conceitos de carga de treino e de processos adaptativos.  

 Identifica as principais lesões desportivas, os sinais de gravidade básicos e os principais mecanismos 
inerentes à sua génese.  

 Executa os primeiros socorros básicos.  

 Reconhece o treino desportivo como um processo pedagógico e de ensino indissociável de preocupações 
formativas e educativas. 

 Planifica uma unidade de treino em função dos objetivos e recursos disponíveis e das características dos 
atletas.  

 Identifica os aspetos psicológicos e psicossociais que influenciam o desempenho desportivo.  

 Interpreta o desporto como forma de integração e capacitação das pessoas com deficiência. 

 Identifica os princípios fundamentais dos valores éticos e culturais.  

 Identifica e aplica as normas deontológicas e profissionais na sua prática profissional articulando a com a 
responsabilidade pessoal. 

  Identifica fatores éticos de promoção do desenvolvimento institucional. 

  Reconhece condutas éticas conducentes à preservação da solidariedade e do respeito numa comunidade 
global. 

 Identifica as condutas éticas de intervenção aplicáveis no desporto. 

 Reconhece a história dos jogos. 

 Identifica os jogos tradicionais portugueses.  

 Identifica os diferentes tipos de jogos e as idades em que se aplicam. 

 Analisa as evidências científicas sobre a relação entre o exercício físico e a saúde. 

 Descreve os princípios, os pressupostos e as técnicas da avaliação e prescrição do exercício em populações 
especiais. 

 Descreve as principais características, capacidades, necessidades e objetivos das populações nas fases 
especiais da vida.  

 Descreve as principais características, capacidades, necessidades e objetivos das populações com 
determinados problemas de saúde, como hipertensão, diabetes, obesidade e osteoporose.  

 Colabora na conceção, promoção e análise dos programas de exercício físico para populações especiais. 

 Identifica as principais características, capacidades, necessidades e objetivos das populações nas fases 
especiais da vida, saudáveis ou com problemas de saúde. 

90% 

 Apresentações 

Orais 

 Debates 

 Fichas Formativas 

 Grelhas de 

observação de 

atitudes 

 Portefólio 

 Recursos 

Educativos 

Digitais (RED) 

 Testes 

 Trabalhos de 

Campo  

 Trabalho Escritos  
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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% 

 


