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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SAMPAIO 
ESCOLA SECUNDÁRIA DE SAMPAIO 

 

Curso Profissional de Técnico de Desporto 

2ºPD       Disciplina: Desporto Geral                                Ano Letivo 2022/2023 

PLANIFICAÇÃO A LONGO PRAZO 

Módulo 2 - UFCD 9435: Didática do Desporto     

Conteúdos: Didática aplicada ao contexto desportivo 

o Procedimentos didáticos fundamentais 

o Unidade de treino 

o Planeamento de treino 

o Avaliação da unidade de treino 

● Unidade de treino - fator estruturante da didática aplicada ao 

desporto 

o Documentos de suporte à organização da unidade de 

treino 

o Potenciação das condições de aprendizagem 

● Observação como ferramenta do processo de treino 

o Processo de treino e a observação 

o Metodologias de observação 

o Observação e avaliação técnica 

o Observação e avaliação tática 

 

Nota: Avaliação - ver documento relativo aos critérios de avaliação das 

UFCDs 

 

Data de início 

Setembro 

Data de conclusão 

Dezembro 

Nº Aulas Previstas (50 min) 

30 

Módulo 3 - UFCD 9436: Psicologia do Desporto – Aprendizagem e Desenvolvimento Humano  
 

Conteúdos: 
● Fatores psicológicos e psicossociais da prestação desportiva 

o Fatores intrínsecos 

o Fatores extrínsecos 

o Comportamento como resultado dos fatores intrínsecos e 

extrínsecos 

o A relação treinador-pais-atleta 

● Motivação e processo de treino 

o Componentes da motivação 

o Motivação intrínseca 

o Motivação extrínseca 

o Orientação motivacional 

o Orientação para a tarefa 

o Evolução da motivação para a prática desportiva 

o Formação da atitude do praticante 

o Estratégias de motivação 

● Relação treinador-atleta 

o Treinador como líder 

o Competências de comunicação 

o Dimensões instrumental e socioemocional da intervenção 

o Componente situacional da relação treinador-atleta 

o Educação para a autonomia do atleta 

o Treinador e carreira do atleta 

● Aprendizagem e desenvolvimento humano 

Data de início 

Janeiro 

Data de conclusão 

Junho 

Nº Aulas Previstas (50 min) 

30 
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o Desenvolvimento, maturação, crescimento e 

aprendizagem 

o Dimensões de análise do desenvolvimento humano 

o Principais fases do desenvolvimento humano 

o Pirâmide do desenvolvimento motor 

o Períodos sensíveis e períodos críticos de desenvolvimento 

● Aprendizagem 

o Aprendizagem e desempenho 

o Aprendizagem e memória 

o Curvas de aprendizagem 

o Aquisição, retenção e transfer 

o Retorno sobre o resultado 

o Motivação para aprender 

 

Nota: Avaliação - ver documento relativo aos critérios de avaliação das 

UFCDs 

  

Total: 60 aulas (50h) 
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                                                  Critérios de avaliação – Desporto Geral 2ºPD 

 

 Avançado Intermédio Elementar Inicial 

Área 
dos 

Conheci
mentos 

Conhece, compreende, relaciona e 

utiliza conceitos e terminologias 

específicas das diversas áreas do 

saber. 

 

Aplica de forma consistente conceitos 

provenientes das várias áreas do 

saber a novas situações. 

 

Revela regularmente capacidade de 

resolução de problemas práticos e 

teóricos. 

 

Elabora trabalhos de pesquisa que 

contemplam a recolha de 

informações de diversas fontes, a 

organização e o tratamento das 

mesmas. 

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 e teóricos. 

 

Elabora trabalhos de pesquisa que 

contemplam a recolha de 

informações, organização e o 

tratamento das mesmas. 

Conhece e utiliza conceitos e 

terminologias específicas das diversas 

áreas do saber 

 

 Utiliza conceitos provenientes das 

várias áreas do saber. 

 

Analisa problemas práticos e teóricos 

nas diversas áreas. 

 

Elabora trabalhos de pesquisa e 

organiza  o tratamento das mesmas. 

 

 Utiliza conceitos específicos das 

diversas áreas do saber. 

 

 Identifica conceitos provenientes das 

várias áreas do saber. 

 

 

 

 

Estrutura  com dificuldade  os 

trabalhos a partir de  tratamento de 

dados. 

 

 

Área 
das 

Compet
ências 
Sociais 

 

Relaciona-se com cordialidade e 

respeito quer com o professor quer 

com os seus  companheiros. 

 

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. 

 

Relaciona-se com cordialidade e 

respeito quer com o professor quer 

com os seus  companheiros. 

 

Revela autonomia e coopera  nas 

situações de aprendizagem e de 

organização, escolhendo as ações 

favoráveis ao êxito e bom  ambiente 

relacional, na atividade da turma. 

 

Assume compromissos e 

responsabilidades de organização e 

preparação das atividades individuais 

Relaciona-se com respeito pelo 

professor e pelos 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. 
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Assume de forma constante 

compromissos e responsabilidades 

de organização e preparação das 

atividades individuais e/ou de grupo, 

cumprindo com empenho as tarefas 

inerentes. 

 

 

e/ou de grupo, cumprindo com 

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


