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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SAMPAIO ESCOLA 

SECUNDÁRIA DE SAMPAIO 

 

 

                                               Curso Profissional de Técnico de Desporto 

  2ºPD          Disciplina: ANIMAÇÃO E LAZER                  Ano Letivo 2022/2023 

PLANIFICAÇÃO A LONGO PRAZO 

UFCD  9522 (M33) 
CANOAGEM 

 

1. Enquadramento das atividades náuticas e da canoagem no contexto da 

formação; 

2. Regras de segurança e situações de risco na prática das náuticas; 

3. Metodologia para o ensino da canoagem e aprendizagem técnica; 

Atividades náuticas e canoagem (atividades de animação em 

ambiente náutico). 

 
Avaliação: Relatório, fichas formativas, trabalho na aula ou em contextos 

específicos organizados de acordo com a matéria, apresentações práticas e 

competências sociais reveladas. 

 

Data de início 
 

Setembro 2022 

Data de conclusão 
Final Outubro 2022 

 

Nº Aulas Previstas (50 min) 
 
 

30 aulas 
 

UFCD  9456  (M27) 
GINÁSTICA AERÓBICA – MONTAGEM COREOGRÁFICA 

 

1. Passos básicos e estrutura musical; 
 

2. Características primárias de uma aula de aeróbica e estratégias de 

ensino; 

     

3. Princípios e métodos orientadores na montagem coreográfica; 

     

Elaboração e apresentação de sequências coreográficas simples e 

complexas. 

 
Avaliação: Fichas formativas, relatório, trabalho na aula ou em contextos 

específicos organizados de acordo com a matéria (competições), apresentações 

práticas e competências sociais reveladas. 

 

     

 

Data de início 
 

Nov. 2022 

Data de conclusão 
 

Março 2023 

Nº Aulas Previstas (50 min) 
 

60 aulas 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SAMPAIO ESCOLA 

SECUNDÁRIA DE SAMPAIO 

 

 

 

Curso Profissional de Técnico de Desporto 

   2ºPD          Disciplina: ANIMAÇÃO E LAZER                  Ano Letivo 2022/2023 

PLANIFICAÇÃO A LONGO PRAZO 

UFCD  9459 (M30) 
CARDIOFITNESS E MUSCULAÇÃO – EQUIPAMENTOS E EXRCÍCIOS 

 

1. Atividade Física: 

    - benefícios cardiovasculares e musculares – redução do risco de 

doença 

    - promoção da saúde, bem-estar e aptidão física 
 

2. Equipamentos de cardiofitness; 
 

3. Equipamentos de musculação; 
 

4. Tipologia de exercícios de cardiofitness e musculação: 

    - dinâmica da carga 

    - progressividade 

    - especificidade 

    - individualidade 

    - continuidade 
 
Avaliação: Teste sumativo, fichas formativas, trabalho na aula ou em contextos 

específicos organizados de acordo com a matéria (competições),apresentações 

práticas e competências sociais reveladas. 

 

Data de início 
 

Março 2023 

Data de conclusão 
 

Abril 2023 

Nº Aulas Previstas (50 min) 
 
 

30 aulas 
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                AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SAMPAIO  
                                      ESCOLA SECUNDÁRIA DE SAMPAIO 

 

                                                           Curso Profissional de Técnico de Desporto 

  2ºPD        Disciplina: ANIMAÇÃO E LAZER                  Ano Letivo 2022/2023 

PLANIFICAÇÃO A LONGO PRAZO 

UFCD 9455 (M26)STEP – MONTAGEM COREOGRÁFICA 

 

1. Passos básicos e estrutura musical; 
 

2. Características primárias de uma aula de step: 

    - eficácia 

   - segurança 

    - acessibilidade; 
 

3. Princípios orientadores na montagem coreográfica: 

    - simetria 

    - “perna pronta” 

    - fluidez 
 

4. Sequências coreográficas: 

    - elemento, segmento, frase e bloco coreográfico 

    -regras básicas na construção de sequências coreográficas; 
 

5. Métodos de montagem coreográfica: 

    - associativo, pirâmide (pares e total), adição 

    - split (pares, trios e total), espelho 

    - tipologia de exercícios 
 

6. Estratégias de ensino: 

    - adição/ subtração 

    - insert, progressão 

    - tipologia de exercícios 
 

7. Frases cruzadas: 

    - simples 

    - complexas 
 

8. Planos de aula: 

    - normas de elaboração 

    - princípios de aplicação 

    - normas de correção 
Avaliação. 
Teste sumativo, fichas formativas, trabalho na aula ou em contextos específicos 

organizados de acordo com a matéria (jogos, competições),apresentações práticas 

e competências sociais reveladas. 
 

Data de início 
 

Nov. 2022 

Data de conclusão 
 

Março 2023 

Nº Aulas Previstas (50 min) 
 
 

60 aulas 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SAMPAIO ESCOLA 

SECUNDÁRIA DE SAMPAIO 

 

 

 

Curso Profissional de Técnico de Desporto 

2ºPD          Disciplina: ANIMAÇÃO E LAZER                  Ano Letivo 2022/2023 

PLANIFICAÇÃO A LONGO PRAZO 

UFCD 9521 (M32) 
ATIVIDADES DE DESLIZE 

 
 

 
 

1. Domínio dos conceitos - Desportos de natureza, atividades de deslize, 

Surfing (bodysurf, bodyboard, surf, stand up paddle...); 

2. Origens, tendências e evolução do Surfing; 

3. Materiais e equipamentos específicos do Surfing; 

4. Contexto para uma prática segura do Surfing e regras de segurança; 

5. Aprendizagem técnica nas diferentes disciplinas do Surfing (bodysurf, 

bodyboard, surf, stand up paddle...). 

 

 

 

 

 

Avaliação: Relatório, fichas formativas, trabalho na aula ou em contextos 

específicos organizados de acordo com a matéria (competições), 

apresentações práticas e competências sociais reveladas. 

Data de início 
 

Abril 2023 

Data de conclusão 
 

Junho 2023 

Nº Aulas Previstas (50 min) 
 
 

60 aulas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Total: 240 aulas (200h) 
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                                          Critérios de Avaliação – Animação e Lazer 2ºPD 

 

 Avançado Intermédio Elementar Inicial 

Área 

das 

Ativida

des 

Físicas 

Desenvolve competências e 

habilidades motoras com proficiência 

e consistência, contextualizadas nas 

diferentes atividades físicas e 

desportivas. 

 

Conhece e aplica conceitos, modelos, 

princípios, metodologia, ideias com 

controlo e precisão num contexto 

prático de atividades específicas da 

componente técnica -  unidades de 

formação de curta duração (UFCD). 

 

Demonstra e aplica habilidades 

motoras, estratégias fundamentais, 

bom conhecimento das técnicas e 

regras, e aplica-as de forma 

consistente em situação formal. 

 

Desenvolve competências e 

habilidades motoras com 

proficiência, contextualizadas nas 

diferentes atividades físicas e 

desportivas. 

 

Conhece e aplica conceitos, modelos, 

princípios, metodologia, ideias com 

controlo num contexto prático de 

atividades específicas da 

componente técnica -  unidades de 

formação de curta duração (UFCD). 

 

Demonstra e aplica habilidades 

motoras, estratégias fundamentais, 

bom conhecimento das técnicas e 

regras, e aplica-as em situação 

formal. 

 

Desenvolve competências e 

habilidades motoras nas 

diferentes atividades físicas e 

desportivas. 

 

Conhece conceitos, modelos, 

princípios, metodologia, ideias num 

contexto prático  de atividades 

específicas da componente técnica – 

unidades de formação de curta 

duração (UFCD). 

 

Demonstra habilidades e estratégias 

fundamentais, conhecimento das 

técnicas e regras, e aplica-as em 

situação formal. 

Desenvolve com ajuda competências 

e habilidades motoras nas 

diferentes atividades físicas e 

desportivas. 

 

Conhece conceitos, modelos, 

princípios, metodologias e ideias  das 

atividades específicas da 

componente técnica – unidades de 

formação de curta duração (UFCD). 

 

 

Demonstra habilidades e estratégias 

fundamentais, conhecimento das 

técnicas e  regras das 

diferentes atividades físicas e 

desportivas. 
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Área 

dos 

Conheci

mentos 

Conhece, compreende e utiliza 

conceitos e terminologias específicas 

das diversas áreas do saber. 

 

Aplica fluentemente conceitos 

provenientes das várias áreas do 

saber a novas situações. 

 

Revela com eficácia capacidade de 

resolução de problemas práticos 

 

Usa eficazmente diversas formas de 

comunicação em todas as áreas das 

UFCD. 

Conhece, compreende e utiliza 

conceitos e terminologias específicas 

das diversas áreas do saber. 

 

Aplica conceitos provenientes das 

várias áreas do saber a novas 

situações. 

 

Revela capacidade de resolução de 

problemas práticos 

 

Usa diversas formas de comunicação 

em todas as áreas das UFCD. 

Conhece e utiliza conceitos e 

terminologias específicas das diversas 

áreas do saber. 

 

 Utiliza conceitos provenientes das 

várias áreas do saber. 

 

Analisa problemas práticos nas 

diversas áreas das UFCD. 

 

 

 Utiliza conceitos específicos das 

diversas áreas do saber. 

 

 Identifica conceitos provenientes das 

várias áreas do saber. 

 

Distingue problemas práticos nas 

diversas áreas das UFCD. 

 

 

Área 

das 

Compet

ências 

Sociais 

Relaciona-se com cordialidade e 

respeito quer com o  professor quer 

com seus companheiros  (no papel de 

parceiros e/o adversários). 

 

Revela autonomia e coopera  nas 

situações de aprendizagem e de 

organização, escolhendo as ações 

favoráveis ao êxito, segurança e bom 

ambiente relacional, na atividade da 

turma. 

 

Assume compromissos e 

responsabilidades de organização e 

preparação das atividades individuais 

Relaciona-se com cordialidade e 

respeito quer com o  professor quer 

com seus companheiros  (no papel de 

parceiros e/o adversários). 

 

Revela autonomia e coopera  nas 

situações de aprendizagem e de 

organização, escolhendo as ações 

favoráveis ao êxito, com alguma 

segurança e ambiente relacional 

satisfatório, na atividade da turma. 

 

Assume compromissos e 

responsabilidades de organização e 

preparação das atividades individuais 

Relaciona-se com cordialidade e 

respeito quer com o  professor quer 

com seus companheiros. 

  

Coopera nas situações de 

aprendizagem e de organização, nas 

atividades da turma. 

 

 

Aceita compromissos e 

responsabilidades de organização e 

preparação das atividades individuais 

e ou de grupo, cumprindo as tarefas 

inerentes. 

Revela dificuldade em relacionar-se 

com respeito pelo professor e pelos 

seus companheiros. 

 

Coopera com dificuldade nas 

situações de aprendizagem e de 

organização, nas atividades da turma. 

 

Revela dificuldades em assumir 

compromissos e responsabilidades 

de organização e preparação das 

atividades individuais e ou de grupo. 

 

 Participa em pelo menos uma das 

atividades desportivas  da 
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e ou de grupo, cumprindo com 

empenho e brio as tarefas inerentes. 

 

Revela iniciativa e participa em todas 

as atividades desportivas  da 

comunidade escolar ( grupos equipas 

do desporto escolar, torneios inter–

turmas, corta-mato escolar e jogos 

desportivos escolares). 

 

e ou de grupo, cumprindo com 

empenho as tarefas inerentes. 

 

Revela iniciativa e participa em quase 

todas as atividades desportivas  da 

comunidade escolar ( grupos equipas 

do desporto escolar, torneios inter–

turmas, corta-mato escolar e jogos 

desportivos escolares). 

 

 

 Participa em  duas a três atividades 

desportivas  da comunidade escolar ( 

grupos equipas do desporto escolar, 

torneios inter–turmas, corta-mato 

escolar e jogos desportivos 

escolares). 

 

 

comunidade escolar ( grupos equipas 

do desporto escolar, torneios inter–

turmas, corta-mato escolar e jogos 

desportivos escolares). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    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 para o aluno  

ser avaliado /classificado , deve ter uma prática efetiva em pelo menos 50% das aulas dadas em cada UFCD. 

SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO: A classificação final, em cada módulo, resulta da média das classificações de todas avaliações sumativas realizadas. 
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