
1 
 

 

 

 
 

Planificação/Critérios 
Ano Letivo 2021/2022 

 

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

 Ano: 2º  Curso: Profissional 

 

Planificação Anual 

Semestre Módulo Conteúdos Programáticos/Domínios Tempos letivos 

 

Ao longo do 

ano letivo 

 

 

 

UFCD 9447 

Natação – adaptação ao 

meio aquático 

 

UFCD 9448 

Ténis – Iniciação 

 

UFCD 9450 

Escalada e 

Manobra de 

Cordas 

 

 

 

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. 

 

Regulamento da modalidade; Terminologia específica da modalidade; 

Batimentos fundamentais do ténis; Princípios e importância do programa Play and Stay. 

 

Utilização dos diferentes materiais e equipamentos de escalada quer para a progressão, 

quer para as manobras de segurança; 

Execução de vias de escalada de diferentes níveis de dificuldade; 

Execução de descida em rapel em diferentes condições de prática; 

Execução de tarefas de segurança ativa e passiva. 

150 tempos letivos 

(Totais) 

 

30 tempos letivos 

 

 

 

60 tempos letivos 

 

 

60 tempos letivos 

 

 

 

 

 

 

Critérios de Avaliação/Ponderação 
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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 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 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 

(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 9448 

Ténis – 

Iniciação 

a. Reconhece o regulamento da modalidade. 

b. Identifica a terminologia específica da modalidade. 

c. Realiza os batimentos fundamentais do ténis. 

d. Conhece os princípios e a importância do programa Play and Stay. 

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 9450 

Escalada e 

Manobra de 

Cordas 

a. Executa vias de escalada de diferentes níveis de dificuldade. 

b. Executa descida em rapel em diferentes condições de prática. 

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

o material necessário para a realização da aula. 

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

desenvolvimento físico, psicossocial, estético e emocional. 



3 
 

Alunos com incapacidade para a realização de prática desportiva  

 

Módulos Descritores 
Instrumentos de 

Avaliação 

 

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.  

 

. 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 9448 

Ténis – 

Iniciação 

a. Reconhece o regulamento da modalidade. 

b. Identifica a terminologia específica da modalidade. 

c. Conhece os princípios e a importância do programa Play and Stay.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 9450 

Escalada e 

Manobra de 

Cordas 

a. Conhece a história da Escalada, objetivos, modalidades, sistemas de graduação de vias, 

equipamentos, procedimentos, segurança, ética e meio ambiente. 

b. Conhece a história d Rapel, objetivos, materiais e equipamentos utilizados nas manobras de cordas, 

nós fundamentais, ancoragens e amarrações, sistemas de tensionamento de cordas, segurança, slide, 

tirolesa e ponte de cordas. 

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. 
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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.  


