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UFCD Técnica: Modalidades coletivas

O Técnico de Desporto: é um profissional que participa no planeamento, na organização e no desenvolvimento do treino de modalidades desportivas individuais ou
coletivas, bem como organizar e dinamizar atividades físicas e desportivas em contexto de ocupação dos tempos livres, animação e lazer.
Áreas de competências do Perfil do
Aluno a desenvolver

Domínios das aprendizagens
essenciais da disciplina
UFCD de Andebol - identificar a

Descritores de desempenho dos alunos em consonância
com as aprendizagens e o perfil à saída da escolaridade
obrigatória.
- Conhece e compreende e utiliza conceitos e terminologias

- Linguagens e textos.

história

específicas das diversas áreas do saber.

Competências avaliadas

- Informação e comunicação.

diferenças /semelhanças com as

- Aplica conceitos provenientes das várias áreas do saber a

com Testes, fichas e/ou

- Raciocínio e resolução de problemas.

restantes modalidades coletivas.

novas situações.

- Pensamento crítico e pensamento

Identificar e aplicar as técnicas e

- Demonstra capacidade na resolução de problemas práticos.

criativo.

os regulamentos específicas da

- Usa a língua portuguesa em diferentes situações de

- Relacionamento interpessoal.

modalidade.

comunicação e nas várias áreas do saber.

- Desenvolvimento pessoal e

UFCD de Voleibol: Identificar e

- Respeita a opinião dos outros.

autonomia.

aplicar as didáticas relativas à

- Realiza tarefas com autonomia e cumpre prazos.

- Bem-estar saúde e ambiente.

modalidade ao nível do Gira-volei

- Cumpre as regras durante as atividades letivas.

- Sensibilidade estética e artística.

MiniA e B e nas açoes ofensivas e

- Elabora trabalhos de pesquisa que contemplem a recolha de

- Saber científico, técnico e

defensivas do 4x4.

informações em diversas fontes, a organização e o

tecnológico.

UFCD de Jogo: Reconhecer a

tratamento das mesmas.

- Consciência do domínio do corpo.

história dos jogos. Identificar os

- Utiliza as tecnologias de informação e comunicação.

60%

jogos tradicionais portugueses.

- Usa a língua estrangeira em diferentes situações de

Competências avaliadas a

Construção

comunicação.

da

modalidade,

de

um

jogo

elaboração de um portefólio.

as

e

- Domina as técnicas específicas de cada área do saber.
- Conhece diversas formas de comunicação e expressão em
todas as áreas.

Instrumentos da avaliação
e peso na avaliação

Trabalhos

20%
Interpretação e aplicação
das competências
específicas de cada UFCD
(observação direta).

partir de grelhas de
observação do professor (
domínio sócio afetivo)
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20%

Alunos com atestado médico temporário: (serão avaliados nos conhecimentos em 70% e nas atitudes e valores 30%).
De acordo com a legislação em vigor aos alunos com atestado médico serão adaptados os critérios de avaliação existentes e deles serão
informados/as os/as alunos/as e diretores/as de turma.
NOTA: Sendo as UFCDs (M.C., M.I. A.L.) baseadas, essencialmente ,em aprendizagens motoras específicas, considera-se necessário que pata
o aluno ser avaliado /classificado , deve ter uma prática efetiva em pelo menos 50% das aulas dadas em cada UFCD.

