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Planificação/Critérios 
Ano Letivo 2021/2022 

 

Nível de Ensino: Secundário  Disciplina: Desportos Individuais e 
de Exploração da Natureza 

 Ano: 3º  Curso: Profissional 

 

Planificação Anual 

Semestre Módulo Conteúdos Programáticos/Domínios Tempos letivos 

 

Ao longo do 

ano letivo 

 

 

 

 

 

 

UFCD 4289 

O jogo 

 

 

UFCD 9447 

Natação – adaptação ao 

meio aquático 

 

 

UFCD 9449 

Ténis de Mesa 

 

 

 

 

 

 

 

Conceito de jogo, tipos de jogos, a história e a evolução dos jogos, os jogos tradicionais 

portugueses, objetivos e finalidades, as idades em que cada tipo de jogo pode ser 

aplicado, planeamento e construção de jogos.  

 

Fundamentos mecânicos dos fluidos, o ser humano na água e as suas características, 

terminologia geral, habilidades motoras aquáticas básicas da natação, metodologias 

específicas e os diferentes estilos. 

 

 

Descrever as principais regras, diferenciar os diferentes tipos de pega e os 

determinantes da posição-base, aplicar o princípio da aceleração / amplitude do 

movimento e a zona ideal de contato com a bola; Descrever cada um dos golpes-base e 

principais erros associados; Aplicar os diferentes tipos de serviço e respetivas receções; 

Adequar a organização de competições ao número de participantes. 

 

180 tempos letivos 

(Totais) 

 

30 tempos letivos 

 

 

 

30 tempos letivos 

 

 

 

 

30 tempos letivos 
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UFCD 9451 

Orientação aplicada 

 

 

 

UFCD 9452 

Remo 

 

Aplicar mecanismos de segurança em jogos e percursos pedestres, construer jogos e 

provas adaptadas, utilizer meios auxiliaries e de apoio às tarefas de localização e 

aparelhos de geoposicionamento, conhecer códigos nacionais e internacionais de 

balizamento. 

 

Reconhecer principais características do gesto de remas, a técnica base para a prática 

do remo, correção técnica e a sua aplicação aos erros mais comuns, diferenças entre o 

remo indoor e o remo na água. 

 

60 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% 

 

Módulos Descritores 
Instrumentos de 

Avaliação 

 

 

UFCD 4289 

O jogo 

 

 

 

 

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

b. Constrói um jogo e elabora um portefólio.   

c. Realiza uma atividade com jogos.  

d. Área de Competências - Participa ativamente de forma assídua, apresentando-se com o material 

necessário para a realização da aula. 

e. 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; 
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UFCD 9447 

Natação – 

adaptação 

ao meio 

aquático 

 

a. Aplica as habilidades motoras aquáticas básicas da natação. 

b. Implementa os príncipios básicos na introdução às técnicas da natação pura desportiva.  

c. Realiza um dos estilos com tempo.  

d. Área de Competências - Participa ativamente de forma assídua, apresentando-se com o material 

necessário para a realização da aula. 

e. Área de Competências - Reconhece a importância das atividades motoras para o seu desenvolvimento 

físico, psicossocial, estético e emocional.  

. 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 (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; 

 

 
 

UFCD 9449 
 

Ténis de 

Mesa 

 

a. Descreve as principais regras e diferencia os tipos de pega, bem como os determinantes da posição-

base. 

b. Aplica o princípio da aceleração / amplitude do movimento e a zona ideal de contacto com a bola e 

descreve cada um dos golpes-base e principais erros associados. 

c. Aplica os diferentes tipos de serviço e respetivas receções. d. Organiza competições da modalidade 

adequando a competição ao número de participantes. 

d. Área de Competências - Participa ativamente de forma assídua, apresentando-se com o material 

necessário para a realização da aula. 

e. Área de Competência - Reconhece a importância das atividades motoras para o seu desenvolvimento 

físico, psicossocial, estético e emocional. 

 

UFCD 9451 

Orientação 

aplicada 

 

 

a. Realiza jogos ou percursos pedestres.  

b. Adapta os percurso de orientação ao escalão etário dos praticantes.  

c. Área de Competências - Participa ativamente de forma assídua, apresentando-se com o material 

necessário para a realização da aula. 

d. Área de Competências - Reconhece a importância das atividades motoras para o seu desenvolvimento 

físico, psicossocial, estético e emocional.  

 

UFCD 9452 

Remo 
 
 

a. Aplica as características do gesto de remar. 

b. Aplica a técnica base na prática do remo.   

c. Área de Competências - Participa ativamente de forma assídua, apresentando-se com o material 

necessário para a realização da aula. 

d. Área de Competências - Reconhece a importância das atividades motoras para o seu desenvolvimento 
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físico, psicossocial, estético e emocional.  . Fichas de auto e 

heteroavaliação. 

 
 
Alunos com incapacidade para a realização de prática desportiva  

 

Módulos Descritores 
Instrumentos de 

Avaliação 

 

 

UFCD 4289 

O jogo 

 

 

a. Conhece a história dos Jogos Tradicionais.     

b. Constrói um jogo e elabora um portefólio.   

c. Realiza uma atividade com jogos.  

c. 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. 

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

colaboração. 

 

. Registo de observação 

direta focalizadas em 

tarefas 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 9447 

Natação – 

adaptação 

ao meio 

aquático 

 

a. Conhece a história da Natação.     

a. Conhece as habilidades motoras aquáticas básicas da natação. 

b. Implementa os príncipios básicos na introdução às técnicas da natação pura desportiva.  

c. Conhece os diferentes estilos.   

c. 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. 

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

colaboração.  

 
 

UFCD 9449 
 

Ténis de 

Mesa 

 

a. Conhece a história do Ténis de Mesa, os regulamentos da modalidade e as técnicas de execução dos 

golpes-base e principais erros associados.    

b. Conhece e descreve os tipos de pega, bem como os determinantes da posição-base, os diferentes 

tipos de serviço e respetivas receções.  

c. Organiza competições da modalidade adequando a competição ao número de participantes. 

d. Área de Competências - Participa ativamente de forma assídua, na organização e estruturação da 
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atividade letiva, apresentando-se com o material necessário para o apoio à realização da aula. 

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

colaboração. 

 

 

 

 

 

 

 

UFCD 9451 

Orientação 

aplicada 

 

 

a. Conhece a história da Orientação. 

b. Organiza jogos ou percursos pedestres.  

c. Organiza percurso de orientação para diferentes escalões etários.   

c. 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. 

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

colaboração. 

 

UFCD 9452 

Remo 
 
 

a.Conhece a história do Remo.  

b. Realiza exercícios que desenvolvam a técnica base da prática do remo.   

c. 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. 

d. 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. 

 


