
 

 

 
 

Planificação/Critérios 
Ano Letivo 2021/2022 

 

Nível de Ensino: Secundário  Disciplina: Desportos Coletivos  Ano:2º  Curso: Profissional 

 

Planificação Anual 

Período UFCD Conteúdos Programáticos/Domínios 
Tempos 
letivos 

Ao longo 
do ano 
letivo 

 
 
 
 

UFCD - 9517 
Voleibol – a tática 

coletiva 
 
 

UFCD - 9490 
Andebol 

adaptado e de 
praia 

 
UFCD - 9499 

Futebol – 
metodologia do 

treino 
 

UFCD – 9508 
Hóquei em patins 

– prática 
pedagógica 

 
 

 
 
 
 
Conceitos básicos; Sistemas básicos de jogo; Estrutura funcional do jogo; Estrutura orgânica do jogo; 
Ciclos básicos de ações de treino tático com duas técnicas; Jogos reduzidos – iniciação; 6x6 – jogo 
formativo; Treino tático – sistemas de jogo 6 jogadores – 6:0 e 3:3, 4:2 inicial, 4:2 avançado; Tática 
do voleibol de praia 
 
Andebol adaptado – caracterização geral, regras de jogo e regulamento específico; 
Andebol de praia – caracterização geral, regras de jogo e regulamentos específicos. 
 
 
 
Conceito de treino; Metodologia específica do treino em futebol; Processo de adaptação ao esforço 
em futebol; Métodos de aprendizagem da ação técnica e tática; Superação desportiva em futebol. 
 
 
 
Prática pedagógica com jovens praticantes; Observação do jogo; Terminologia e simbologia no 
hóquei em patins. 

120 
tempos 

letivos (Totais) 
 

30 tempos 
letivos 

 
 
 

30 tempos 
letivos 

 
 

 
30 tempos 

letivos 
 
 

 
30 tempos 

letivos 

 

 

 



Critérios de Avaliação/Ponderação 

Em cada descritor a avaliação é feita tendo em conta os níveis seguintes: 

Ainda está longe de um 
desempenho razoável 

Ainda não desempenha 
razoavelmente 

Desempenha 
razoavelmente 

Desempenha bem Desempenha plenamente 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Até 19% Entre 20% e 46% Entre 47% e 69% Entre 70% e 89% Entre 90% e 100% 

 

UFCD Descritores Instrumentos de Avaliação 

UFCD – 9517 
 

Voleibol – a tática coletiva 

a. Utiliza a terminologia específica da modalidade e identifica as especificidades 

técnicas em cada fase do jogo de voleibol.  

b. Relaciona os princípios dos jogos reduzidos com o jogo 6x6. 

c. Utiliza os jogos reduzidos e o treino competitivo como principal fator de formação 

tática dos jogadores de voleibol, perspetivando a formação do jogador a longo prazo. 

d. Relaciona a organização defensiva com a ofensiva no jogo de voleibol de praia e 

aplica as regras didáticas para a sua aprendizagem. 

e. Área de Competências - Participa ativamente de forma assídua, apresentando-se 

com o material necessário para a realização da aula. 

f. Área de Competências - Reconhece a importância das atividades motoras para o 

seu desenvolvimento físico, psicossocial, estético e emocional.   

 

. Registo de observação direta 

focalizadas em exercícios 

critério, no interesse, na 

capacidade de intervenção, na 

participação, no cumprimento 

das tarefas, na autonomia e 

no empenho; 

 

. Registo de observação direta 

focalizadas em situação de 

jogo (reduzido/formal), no 

interesse, na capacidade de 

intervenção, na participação, 

no cumprimento das tarefas, 

na autonomia e no empenho; 

 

. Registo de observação direta 

focalizadas em tarefas 

realizadas no decorrer da aula 

UFCD – 9490 
 

Andebol adaptado e de 
praia 

a. Identifica a história das modalidades do andebol adaptado e do andebol de praia.  

b. Relaciona o andebol adaptado com o andebol de 7.  

c. Relaciona o andebol de praia com o andebol de 7. 

d. Aplica as regras de jogo e os regulamentos específicos do andebol adaptado e de 

praia. 

e. Área de Competências - Participa ativamente de forma assídua, apresentando-se 

com o material necessário para a realização da aula. 

f. Área de Competências - Reconhece a importância das atividades motoras para o 

seu desenvolvimento físico, psicossocial, estético e emocional. 



UFCD – 9499 
 

Futebol – metodologia do 
treino 

a. Caracteriza o conceito de treino. 

b. Distingue os aspetos que intervêm no processo de adaptação às exigências do jogo 

de futebol. 

c. Aplica os métodos de aprendizagem da ação técnica/tática. 

d. Distingue superação, principalmente nos jovens jogadores, no que se refere à sua 

evolução, ritmo e significado em diferentes contextos de treino e competição. 

e. Área de Competências - Participa ativamente de forma assídua, apresentando-se 

com o material necessário para a realização da aula. 

f. Área de Competências - Reconhece a importância das atividades motoras para o 

seu desenvolvimento físico, psicossocial, estético e emocional. 

(situação de arbitragem, 

organização de atividades, 

etc.); 

 

. Grelha de registo da 

avaliação diagnóstica; 

 

 . Ficha de registo de 

assiduidade, pontualidade; 

 

. Teste, fichas de trabalho, 
relatórios, trabalhos de 
pesquisa, apresentação oral/ 
defesa do trabalho; 
 
. Fichas de auto e 

heteroavaliação. 

 

  

 

UFCD – 9508 
 

Hóquei em patins – prática 
pedagógica 

a. Organiza exercícios técnico-táticos do hóquei em patins com grupos de jovens. 

b. Seleciona as tarefas e os meios de observação do jogo de hóquei em patins. 

c. Distingue os esquemas de jogo da equipa adversária e relaciona as estratégias de 

jogo de hóquei em patins com a pista e restantes elementos. 

d. Reconhece os erros técnico-táticos no hóquei em patins. 

e. Área de Competências - Participa ativamente de forma assídua, apresentando-se 

com o material necessário para a realização da aula. 

f. Área de Competências - Reconhece a importância das atividades motoras para o 

seu desenvolvimento físico, psicossocial, estético e emocional. 

 

 
Alunos com incapacidade para a realização de prática desportiva  

 

Módulos Descritores 
Instrumentos de 

Avaliação 

UFCD – 9517 
 

Voleibol – a tática 
coletiva 

a. Utiliza a terminologia específica da modalidade e identifica as especificidades técnicas em cada 

fase do jogo de voleibol.  

b. Relaciona os princípios dos jogos reduzidos com o jogo 6x6. 

c. Utiliza os jogos reduzidos e o treino competitivo como principal fator de formação tática dos 

jogadores de voleibol, perspetivando a formação do jogador a longo prazo. 

d. Relaciona a organização defensiva com a ofensiva no jogo de voleibol de praia e aplica as regras 

 

. Registo de 

observação direta 

focalizadas em tarefas 



didáticas para a sua aprendizagem. 

e. Área de Competências - Participa ativamente de forma assídua, na organização e estruturação da 

atividade letiva, apresentando-se com o material necessário para o apoio à realização da aula. 

f. Área de Competências - Adequa comportamentos em contextos de cooperação, partilha e 

colaboração. 

realizadas no decorrer 

da aula (situação de 

arbitragem, 

organização de 

atividades, etc.); 

 

. Grelha de registo da 

avaliação diagnóstica; 

 

. Ficha de registo de 

assiduidade, 

pontualidade; 

 

. Teste, fichas de 

trabalho, relatórios, 

trabalhos de pesquisa, 

apresentação oral/ 

defesa do trabalho; 

 

. Fichas de auto e 

heteroavaliação. 

UFCD – 9490 
 

Andebol adaptado 
e de praia 

a. Identifica a história das modalidades do andebol adaptado e do andebol de praia.  

b. Relaciona o andebol adaptado com o andebol de 7.  

c. Relaciona o andebol de praia com o andebol de 7. 

d. Aplica as regras de jogo e os regulamentos específicos do andebol adaptado e de praia. 

e. Área de Competências - Participa ativamente de forma assídua, na organização e estruturação da 

atividade letiva, apresentando-se com o material necessário para o apoio à realização da aula. 

f. Área de Competências - Adequa comportamentos em contextos de cooperação, partilha e 

colaboração. 

UFCD – 9499 
 

Futebol – 
metodologia do 

treino 

a. Caracteriza o conceito de treino. 

b. Distingue os aspetos que intervêm no processo de adaptação às exigências do jogo de futebol. 

c. Aplica os métodos de aprendizagem da ação técnica/tática. 

d. Distingue superação, principalmente nos jovens jogadores, no que se refere à sua evolução, ritmo e 

significado em diferentes contextos de treino e competição. 

e. Área de Competências - Participa ativamente de forma assídua, na organização e estruturação da 

atividade letiva, apresentando-se com o material necessário para o apoio à realização da aula. 

f. Área de Competências - Adequa comportamentos em contextos de cooperação, partilha e 

colaboração. 

UFCD – 9508 
 

Hóquei em patins 
– prática 

pedagógica 

a. Organiza exercícios técnico-táticos do hóquei em patins com grupos de jovens. 

b. Seleciona as tarefas e os meios de observação do jogo de hóquei em patins. 

c. Distingue os esquemas de jogo da equipa adversária e relaciona as estratégias de jogo de hóquei em 

patins com a pista e restantes elementos. 

d. Reconhece os erros técnico-táticos no hóquei em patins. 

e. Área de Competências - Participa ativamente de forma assídua, na organização e estruturação da 

atividade letiva, apresentando-se com o material necessário para o apoio à realização da aula. 

f. Área de Competências - Adequa comportamentos em contextos de cooperação, partilha e 

colaboração. 

 

Notas: 
- a avaliação de cada módulo resulta da média aritmética do resultado de cada um dos descritores; 

- os instrumentos de avaliação devem ser diversificados; 

- um instrumento de avaliação tem tantas classificações quantos descritores que estão a ser avaliados. 


