
                                                                    

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS

Planificação Anual da Disciplina Área de Integração – 12º ano
Ano Letivo de 2021/2022

Manual adotado: Sem manual adotado                                

Domínios / Temas Aprendizagens Essenciais
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MÓDULO 5

 Área III – O Mundo 

Tema-problema 8.3 – De Alexandria à era
digital: a difusão do conhecimento através
dos seus suportes

 Escrita – noção e história.

 A importância da imprensa como meio de di-
fusão do livro – o início da galáxia de Guten-
berg.

 Difusão  da  informação  e  do  conhecimento
nos séculos XIX e XX.

 A sociedade contemporânea enquanto socie-
dade da informação.

 Assimetrias sociais face ao acesso aos meios
e conteúdos de informação.

MÓDULO 6

Área I - A Pessoa 

Tema-problema 2.3 – A construção da de-
mocracia

 O Homem - «animal político

 Modelos de organização política – das tribos à

- Compreender a importância do registo escrito na fixa-
ção e difusão do conhecimento.

- Conhecer  alguns dados fundamentais  da história  da
escrita.

- Conhecer a importância da imprensa como meio de
multiplicação e difusão do Livro.

- Relacionar os meios científico-tecnológicos dos sécu-
los XIX e XX com a difusão da informação e do conhe-
cimento.

- Caracterizar  a  sociedade  contemporânea  enquanto
sociedade da informação.

- Analisar a problemática das assimetrias sociais face ao
acesso aos meios e conteúdos de informação.

-Reconhecer a coexistência política como facto huma-
no: o Homem é um “animal político”. 

-Compreender a  sociedade humana como constituída
por grupos politicamente organizados.

-Identificar  os  seguintes  momentos  de construção da
democracia e suas crises: Igualdade, Liberdade, Frater-



democracia

 Construção dos regimes democráticos

 O regime democrático Português

 Os direitos humanos nas sociedades atuais.

nidade como valores estruturantes da ética moderna
ocidental; os utopistas românticos e o movimento polí-
tico-sindical no século XIX; o século XX – nacionalismo
e  internacionalismo,  movimentos  partidários,  movi-
mentos laborais, movimentos em prol dos direitos e li-
berdades. 

-Refletir sobre a democracia portuguesa

-Conhecer a Declaração Universal  dos Direitos Huma-
nos, a sua génese e as instituições internacionais que
lhe dão corpo.

Elementos Avaliativos:  Em cada módulo, prevê-se a realização de trabalhos de grupo e/ou individuais; a 
apresentação oral (individual e/ou em grupo) de pelo menos 1 trabalho; e a realização de 1 ou 2 teste 
escritos.

 1º
e   

 2º

S
E
M
E
S
T
R
E

1
6
T

2º

S
E
M
E
S
T
R
E

16 t

Área II – A Sociedade 

Tema-problema 4.3 - Desequilíbrios Regi-
onais

 Crescimento  económico e  desenvolvimen-
to.

 Indicadores  de  crescimento  económico  e
de desenvolvimento humano.

 Indicadores  de  crescimento  económico  e
de desenvolvimento humano.

 Desequilíbrios regionais. 

 Propostas de solução para os desequilíbrios
regionais do território português.

Área III – O Mundo 

Tema problema: 7.2 - Um desafio global: o
desenvolvimento sustentável

 Problemas ambientais: a situação mundial.

 Desigualdades no desenvolvimento.

- Compreender as diferenças entre crescimento e de-
senvolvimento. 

- Distinguir diferentes tipos de indicadores. 
- Compreender as diferenças entre crescimento e de-

senvolvimento. 
- Distinguir diferentes tipos de indicadores. 
- Comparar indicadores de desenvolvimento de diferen-

tes regiões portuguesas. 
- Identificar tendências comuns na distribuição de indi-

cadores de desenvolvimento. 
- Explicar os desequilíbrios regionais encontrados. 

Tomar contacto com propostas de solução para os de-
sequilíbrios regionais do território português.

- Identificar problemas ambientais que se coloquem à
escala global. 

- Identificar problemas de desenvolvimento que se co-
loquem à escala global. 

  - Debater o conceito de desenvolvimento sustentável. 
- Identificar o papel de organizações internacionais na

procura de modelos de desenvolvimento sustentável.



 Conceito  de  desenvolvimento  sustentável
e sua evolução. 

 Organizações  internacionais  de  coopera-
ção.

 Organizações Não-governamentais
Internacionais.

Elementos Avaliativos:  Em cada módulo, prevê-se a realização de trabalhos de grupo e/ou individuais; a 
apresentação oral (individual e/ou em grupo) de pelo menos 1 trabalho; e a realização de 1 ou 2 teste 
escritos.
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Formação em Contexto de Trabalho (estágio)

Evidências: 

46 horas = 62 tempos                                                                                                                                            outubro de 2021



DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS

Planificação Anual da Disciplina GESTÃO E CONTROLO (UFCD 7853) 

12º ano – C.P.T. Cozinha/Pastelaria

Ano Letivo de 2021/2022

Manual: Sem manual adotado 

Domínios / Temas Aprendizagens Essenciais

UFCD 7853- Ideias e Oportunidades de Negócio

1
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 Criação e desenvolvimento de ideias/oportu-

nidades de negócio

– Noção de negócio sustentável

– Identificação e satisfação das necessidades

 Sistematização, análise e avaliação de ideias

de negócio

– Conceito básico de negócio

– Das oportunidades às ideias de negócio

 Recolha de informação sobre ideias e oportu-

nidades de negócio/mercado

– Formas de recolha de informação

– Tipo de informação a recolher

 Análise de experiências de criação de negóci-

os

– Contacto  com  diferentes  experiências  de

empreendedorismo

– Modelos de negócio

 Definição do negócio e do target

– Definição sumária do negócio

– Descrição sumária das atividades

– Target a atingir

 Identificar  os  desafios  e  problemas  como oportuni -

dades.

 Identificar  ideias  de criação  de  pequenos  negócios,

reconhecendo as  necessidades  do público-alvo e do

mercado.

 Descrever,  analisar  e  avaliar  uma ideia  de  negócio

capaz de satisfazer necessidades.

 Identificar e aplicar as diferentes formas de recolha

de  informação  necessária  à  criação  e  orientação  de

um negócio.

 Reconhecer a viabilidade de uma proposta de negó-

cio, identificando os diferentes  fatores de sucesso e

insucesso.

 Reconhecer  as  características  de  um  negócio  e  as

atividades inerentes à sua prossecução.

 Identificar  os  financiamentos,  apoios  e  incentivos

ao  desenvolvimento  de  um  negócio,  em  função  da

sua natureza e plano operacional.
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Domínios / Temas Aprendizagens Essenciais
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 Financiamento, apoios e incentivos à criação

de negócios

– Meios e recursos de apoio à criação de ne-

gócios

– Serviços  e  apoios  públicos  –  programas e

medidas

– Banca, apoios privados e capitais próprios

– Parcerias

 Desenvolvimento e validação da ideia de ne-

gócio

– Análise do negócio a criar e sua validação 

prévia

– Análise crítica do mercado

– Análise crítica do negócio e/ou produto

– Economia de mercado e economia social 

 Tipos de negócio

– Natureza e constituição jurídica do negócio

 Contacto com entidades e recolha de infor-

mação no terreno

– Contactos com diferentes tipologias de en-

tidades 

– Documentos a recolher

EVIDÊNCIAS: - - Ao longo da UFCD as evidências são recolhidas através de técnicas e de instrumentos de

avaliação sumativa diversificados, nomeadamente: observação direta e registos do professor, testes/provas e

instrumentos específicos.

Prevê-se a realização de trabalhos individuais/grupo e a realização de duas ou três fichas de avaliação.
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DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS 
 

Planificação Semestral – 1º semestre 
Disciplina: Comunicar em Inglês – 12.º ano               Curso Profissional – Cozinha e Pastelaria                              Ano Letivo: 2021/2022 
Manual adotado: Booklet organizado pelas docentes                                                                                                                                                  
Professoras: Alice Rocha e Mª João Martins  
 

CONTEÚDOS TEMÁTICOS  CONTEÚDOS GRAMATICAIS  
(funcionamento da língua)                                            

ATIVIDADES TEMPO AVALIAÇÃO 

 
Unit 1 

Introduction and basic structures 
 Comunicação verbal 
 Comunicação não verbal 
 Identificação pessoal 

 

Unit 2 
Baking, Cooking and Pastry – routines and 

arrangements 
Vocabulário técnico específico inerente à 
profissão (cozinheiro/pasteleiro) 
 equipamentos e utensílios; 
 nomenclaturas relacionadas com 

comida/bebida/ingredientes; 
 staff e respetivas funções; 
 planeamento e organização do trabalho 

de cozinha/pastelaria; 
 execução dos diferentes serviços de 

cozinha/pastelaria; 
 processos de confeção de alimentos; 

 Expressões básicas de comunicação 

 
 Bases gramaticais para a leitura, 

interpretação de texto técnico e 
estabelecimento de comunicação 
elementar 

 Adequação discursiva 
 Unidades significativas: 

parágrafos, estrutura frásica, 
tipos de frase, … 

 Pronúncia 
 Regras gramaticais de sintaxe e 

semântica: 
 Verbos no presente simples 
 Pronomes pessoais (sujeito, 

complemento 
 Determinantes 

demonstrativos 
 Artigos definidos e indefinidos 
 Números ordinais e cardinais 
 Adjetivos e pronomes 

possessivos 
 Pronomes interrogativos 

 
-Leitura e 
compreensão de 
textos de tipologia 
variada 
  
-Exercícios de 
tipologia variada: 
verdadeiro/falso, 
escolha múltipla, 
ligação… 
 
-Fichas de trabalho 
 
-Audição e 
compreensão de 
textos 
 
-Descrição de 
imagens 
 
-Visionamento de 
pequenos 

 
+- 18 
Segmentos 
de 45’ 

  Avaliação FORMATIVA: 
 
Domínio A (10%) – Atitudes e 
valores 
 
A1 - Comportamento; 
A2 - Sociabilidade;  
A3 - Responsabilidade;  
A4 - Empenho;  
A5 - Autorregulação.  
 
Domínio B (90%) –
Conhecimentos, Comunicação e 
Práticas: 
 
B1- Oralidade / Gestual (25%) 
B2- Leitura / Educação Literária 
(25%) 
B3- Escrita (25%) 
B4- Gramática (15%) 
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Planificação Semestral – 2º semestre 

Disciplina: Comunicar em Inglês – 12.º ano               Curso Profissional – Cozinha e Pastelaria                          Ano Letivo de 2021/2022 
 

e frasemas utilizados 
quotidianamente, nos contextos 
social e profissional 

 Serviço ao cliente 
 documentação técnica; 

 primeiros socorros e aplicação de 
técnicas básicas de emergência. 

 Plurais irregulares 
 Números ordinais  
 Verbos modais 

 

videogramas. 
 
-Interação 
prof./aluno; 
aluno/prof. e 
aluno/aluno 

CONTEÚDOS TEMÁTICOS  CONTEÚDOS GRAMATICAIS  
(funcionamento da língua)                                          

ATIVIDADES TEMPO AVALIAÇÃO 

   
Unit 3 

Baking, Cooking and Pastry – 
Show what you can do 

  Apresentação da 
confeção de uma 
receita 

 Unidades de medida 
internacional (e a sua 
conversão para o 
sistema inglês): peso, 
volume, tempo, 
temperatura,…  

 Expressões idiomáticas 
 

Unit 4 
 Baking, Cooking and 

 Adequação discursiva 
 Unidades significativas: parágrafos, 

estrutura frásica, tipos de frase, … 
 Pronúncia 
 Regras gramaticais de sintaxe e semântica: 

 Verbos no presente e no pretérito 
 Conectores discursivos 
 Preposições de lugar 
 Quantificadores de contagem 
 Present Continuous 
 Formas de futuro e condicional I (If you 

love to cook, you’ll probably become a 
chef.) 

 Present Continuous 
 Formas de futuro e condicional I (If you 

cook this, it will be great.) 
 

-Leitura e compreensão 
de textos de tipologia 
variada 
  
-Exercícios de tipologia 
variada: 
verdadeiro/falso, escolha 
múltipla, ligação… 
 
-Fichas de trabalho 
 
-Audição e compreensão 
de textos 
 
-Descrição de imagens 
 
-Visionamento de 

 
 +- 16 
Segmentos 
de 45’ 

  Avaliação FORMATIVA: 
 
Domínio A (10%) – Atitudes e 
valores 
 
A1 - Comportamento; 
A2 - Sociabilidade;  
A3 - Responsabilidade;  
A4 - Empenho;  
A5 - Autorregulação.  
 
Domínio B (90%) –
Conhecimentos, Comunicação e 
Práticas: 
 
B1- Oralidade / Gestual (25%) 
B2- Leitura / Educação Literária 
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Data: Ílhavo, ____ de __________ de 2021 

Pastry – dealing with 
complaints 

 Letter of complaint 
 Deal with/Handle 

complaints 
 Cause/Grounds for 

complaint 
 Complaint book 

pequenos videogramas 
 
-Interação prof./aluno; 
aluno /prof. e 
aluno/aluno 
 

(25%) 
B3- Escrita (25%) 
B4- Gramática (15%) 
 
 



	

																																										 	 																				

 
DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES  

Curso Profissional Técnico de Desporto 
 

Planificação Anual - Disciplina de Estudo do Movimento – 12º ano 
Ano Letivo 2021-2022  

 
Sem Manual Adotado 

 

 Objetivos Conteúdos 
   

1º
 e

 2
º  S

em
es

tr
e 

 

 

A - Compreender as diferentes formas de manifestação da força 
• Explicar o conceito de força máxima. 
• Identificar os fatores nervosos e musculares condicionantes da força 

máxima. 
• Explicar o conceito de força máxima absoluta e relativa. 
• Descrever justificadamente a curva força máxima / tempo, máxima / 

alongamento, máxima / velocidade. 
• Identificar a força máxima enquanto forma de manifestação da força que 

influencia todas as outras componentes de força. 
• Explicar o conceito de força rápida. 
• Explicar o conceito de taxa inicial e máxima de produção de força. 
• Identificar os fatores nervosos e musculares condicionantes da força 

rápida. 
• Definir as relações entre força máxima e força rápida e como se 

manifestam em diferentes ações motoras. 
• Explicar o conceito de força recativa. 
• Identificar a importância da força recativa em ações caracterizadas por 

ciclos musculares de alongamento – encurtamento. 
• Identificar os fatores nervosos e musculares condicionantes da força 

recativa. 
• Distinguir a forma como a força recativa se manifesta em ações com ciclos 

musculares de alongamento – encurtamento longos e em ações com 
ciclos musculares de alongamento – encurtamento curtos. 

• Explicar o conceito de força de resistência. 
• Explicitar a influência da força máxima na força de resistência. 
• Relacionar força de resistência e a fadiga neuromuscular. 

 
B - Conhecer as diferentes formas de manifestação da flexibilidade 
• Identificar os tipos de flexibilidade e as suas formas de manifestação. 
• Explicar a importância da flexibilidade na eficiência dos movimentos. 
• Explicar o conceito de flexibilidade estática e o de flexibilidade dinâmica. 
• Identificar as formas de manifestação da flexibilidade estática e da 

flexibilidade dinâmica. 
• Identificar os fatores osteoarticulares, musculares e nervosos 

condicionantes da flexibilidade. 
• Comparar, de forma crítica, as vantagens e desvantagens dos métodos 

estáticos e dos métodos dinâmicos no desenvolvimento da flexibilidade. 
• Comparar, de forma crítica, as vantagens e desvantagens dos métodos 

passivos e dos métodos ativos no desenvolvimento da flexibilidade. 
• Relacionar a flexibilidade e a força muscular e entendê-las como 

capacidades complementares e não contraditórias. 
 

 

A – Força 
1. Diferentes formas de manifestação da 
força. 
2. Força máxima – absoluta e relativa. 
3. Curva força máxima / tempo. 
4. Curva força máxima / alongamento. 
5. Curva força máxima / velocidade. 
6. Força rápida – taxa inicial e taxa 
máxima de produção de força. 
7. Força recativa: 
7.1. Em ações com ciclos musculares de 
alongamento – encurtamento longos 
7.2. Em ações com ciclos musculares de 
alongamento – encurtamento curtos. 
8. Força de resistência – força de 
resistência e fadiga neuromuscular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B – Flexibilidade 
1. Diferentes formas de manifestação da 
flexibilidade – estática e dinâmica. 
2. Importância da flexibilidade na 
eficiência dos movimentos. 
3. Fatores osteoarticulares, musculares e 
nervosos condicionantes da flexibilidade. 
4. Métodos estáticos e dinâmicos para o 
desenvolvimento da flexibilidade. 
5. Métodos passivos e ativos para o 
desenvolvimento da flexibilidade. 
6. Flexibilidade e força muscular. 
 
 
 
 
 
 
 



	

																																										 	 																				

 

C - Conhecer as diferentes formas de manifestação da velocidade 
• Caracterizar as diferentes formas de manifestação da velocidade. 
• Explicar o conceito de velocidade de reação e de execução. 
• Relacionar velocidade de execução e força. 
• Identificar os fatores nervosos e musculares condicionantes da velocidade 

de reação e de execução. 
• Explicitar a relação entre os percentuais dos diferentes tipos de fibras 

musculares e a capacidade de produzir contração rápida. 
• Distinguir a velocidade cíclica e a velocidade acíclica. 
• Explicar a importância dos fatores mecânicos na velocidade de execução. 
• Explicar a importância da aceleração nos diferentes tipos de velocidade. 

 
D - Conhecer as diferentes formas de manifestação da resistência 
• Explicar o conceito de resistência. 
• Distinguir as diferentes formas de manifestação da resistência. 
• Caracterizar os fatores fisiológicos condicionantes das diferentes formas 

de manifestação da resistência. 
• Enumerar as adaptações agudas e crónicas no treino da resistência ao 

nível metabólico, circulatório, respiratório e muscular. 
• Explicitar o conceito de limiar anaeróbio. 
• Explicar a ativação da via anaeróbia láctica e a sua relação com o limiar 

anaeróbio. 
• Explicitar o conceito de limiar aeróbio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C – Velocidade 
1. Diferentes formas de manifestação da 
velocidade – reação e execução. 
2. Velocidade cíclica e acíclica. 
3. Curva de aceleração e velocidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D – Resistência 
1. Diferentes formas de manifestação da 
resistência – aeróbia, anaeróbia láctica e 
anaeróbia aláctica. 
2. Fatores fisiológicos condicionantes das 
diferentes formas de manifestação da 
resistência. 
3. Limiar anaeróbio, aeróbio e fadiga. 
4. Adaptações agudas e crónicas no 
treino da resistência. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domínios A - Avaliação suportada na observação de atitudes e valores. 

Domínio B - Avaliação dos desempenhos teórico-  práticos: exercícios questões- aula, trabalhos, fichas de 
avaliação de conhecimentos, planos de aula. 
 
	



 

 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

ENSINO SECUNDÁRIO - CURSO PROFISSIONAL Técnico de Gestão 

 e Programação de Sistemas Informáticos 

Ano Letivo 2021-2022  

Planificação Anual Simplificada da Disciplina de AC – 12º ano  

 

Manual adotado: NA 

 

 Módulo/Objetivos  Conteúdos 

 

1º
 e

 2
º 
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E

S
T

R
E

  (
32
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MÓDULO 4 – Arquitetura de 

Microprocessadores  

  

Conhecer as arquiteturas de 

microprocessadores;  

 

Identificar as principais 

características de um 

microprocessador;  

 

Identificar como são atendidas 

interrupções pelo 

microprocessador;  

 

Identificar de que forma o 

microprocessador comunica 

com o exterior nomeadamente 

com os dispositivos de entrada 

e saída, e a memória;  

 

• Evolução dos microprocessadores  

• Processo de fabrico de microprocessadores  

• Arquitetura de Von Neumann  

• O CPU  

• Execução de um programa residente em memória  

• Arquitetura de um microprocessador  

• Memória cache  

• Técnicas de processamento paralelo  

• Processadores de vários núcleos  

• FSB  

• Tipo de microprocessadores  

• Organização do Sistema de E/S  

• Hierarquia da memória  

 

Para avaliar os conhecimentos e capacidades dos alunos prevê-se recolher dados através dos seguintes desempenhos: 
Participação na aula, trabalhos individuais/grupo/ testes de avaliação. 

 
 

Outubro de 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                               

 

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 
  

Curso Técnico de Cozinha/Pastelaria 
Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos 

 
Planificação Anual Simplificada da Disciplina de Educação Física – 12º ano 

Ano Letivo 2021-2022  

 

Sem Manual Adotado 

 

Competências Essenciais 

• O aluno demonstra que é capaz de desenvolver capacidades motoras evidenciando aptidão muscular e aptidão 
aeróbia, enquadradas na Zona Saudável de Aptidão Física do programa FitEscola para a sua idade e género. 

• O aluno demonstra competências quando: a) relaciona a Aptidão Física e Saúde; b) interpreta a dimensão sociocultural 
dos desportos e da atividade física na atualidade e ao longo dos tempos; c) realiza a prestação de socorro a uma 
vítima de paragem cardiorrespiratória, no contexto das atividades físicas ou outro e interpretá-la como uma ação 
essencial, reveladora de responsabilidade individual e coletiva. 
 

 

 Objetivos Conteúdos 
   

1
º 

e
 2

º 
S

e
m

e
s

tr
e
 

 

 
 
Futebol (nível elementar): 
1. Cooperar com os companheiros, quer nos exercícios quer no jogo, escolhendo as 
ações favoráveis ao êxito pessoal e do grupo, admitindo as indicações que lhe dirigem 
e aceitando as opções e falhas dos seus colegas. 
2. Aceitar as decisões da arbitragem, identificando os respetivos sinais e trata com 
igual cordialidade e respeito os companheiros e os adversários, evitando ações que 
ponham em risco a sua integridade física, mesmo que isso implique desvantagem no 
jogo. 
3. Conhecer o objetivo do jogo, a função e o modo de execução das principais ações 
técnico-táticas e as suas principais regras: a) início e recomeço do jogo; b) marcação 
de golos; c) bola fora lançamento pela linha lateral; d) canto e pontapé de canto; e) 
principais faltas e incorreções e f) marcação de livres e de grande penalidade; g) bola 
pela linha de fundo e reposição da bola em jogo, adequando as suas ações a esse 
conhecimento. 
4. Em situação de jogo 5x5 ou 7x7: 
4.1. Recebe a bola, controlando-a e enquadra-se ofensivamente; simula e/ou finta, se 
necessário, para se libertar da marcação, optando conforme a leitura da situação: 
4.1.1. Remata, se tem a baliza ao seu alcance. 
4.1.2. Passa a um companheiro em desmarcação para a baliza, ou em apoio, 
combinando o passe à sua própria desmarcação. 
4.1.3. Conduz a bola, de preferência em progressão ou penetração para rematar ou 
passar. 
4.2. Desmarca-se utilizando fintas e mudanças de direção, para oferecer linhas de 
passe. 
5. E, na direção da baliza e/ou de apoio (de acordo com a movimentação geral), 
garantindo a largura e a profundidade do ataque: 
5.1. Aclara o espaço de penetração do jogador com bola e/ou dos companheiros em 
desmarcação para a baliza. 
5.2. Logo que perde a posse da bola (defesa), marca o seu atacante, procurando 
dificultar a ação ofensiva. 
5.3. Como guarda-redes, enquadra-se com a bola para impedir o golo. Ao recuperar 
a bola, passa a um jogador desmarcado. 
6. Realiza com oportunidade e correção global, no jogo e em exercícios critério, as 
ações: a) receção de bola; b) remate; c) remate de cabeça; d) condução de bola; e) 
drible; f) finta; g) passe; h) desmarcação; i) marcação. 
 

A. Atividades Físicas 
 

A1. Jogos Desportivos 
Coletivos 

 

• Módulo: JDC III 
- Futebol 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                               

Ginástica Acrobática (nível introdução): 
1. Cooperar com os companheiros nas ajudas e correções que favoreçam a melhoria 
das suas prestações, preservando sempre as condições de segurança. 
2. Compreende e desempenha corretamente as funções, quer como base quer como 
volante, na sincronização dos diversos elementos acrobáticos e coreográficos. 
3. Conhece e efetua com correção técnica as pegas, os montes e desmontes do tipo 
simples ligados aos elementos a executar. 
4. Combina numa coreografia (com música e sem exceder dois minutos), a par, 
utilizando diversas direções e sentidos, afundos, piruetas, rolamentos, passo-troca-
passo, tesouras (saltos), posições de equilíbrio e outras destrezas gímnicas, com os 
seguintes elementos técnicos: 
4.1. O base em posição de deitado dorsal com os membros superiores em elevação, 
segura o volante pela parte anterior das sua pernas que, em prancha facial, apoia as 
mãos na parte anterior das pernas do base, mantendo o corpo em extensão. 
4.2. O base sentado, com pernas afastadas e estendidas, segura pelas ancas o 
volante que executa um pino, com apoio das mãos entre as coxas do base, mantendo 
o alinhamento dos segmentos. O desmonte deve ser controlado e com os braços em 
elevação superior. 
4.3. O base com um joelho no chão e outra perna fletida (planta do pé bem apoiada 
no solo e com os apoios colocados em triângulo), suporta o volante que, de costas, 
sobe para a sua coxa e se equilibra num dos pés. Utilizam a pega simples (de apoio), 
mantendo-se com o tronco direito e evitando afastamentos laterais dos braços. O 
desmonte deve ser controlado e com os braços em elevação superior. 
4.4. Cambalhota à frente a dois (tank), iniciando o movimento com o volante a segurar 
os tornozelos do base, colocando de seguida a cabeça entre os pés do base que, 
segurando-o da mesma forma, executa a cambalhota, voltando à posição inicial. 
Movimento contínuo, harmonioso e controlado. 
4.5. Com o base de joelhos sentado sobre os pés, o volante faz um monte lateral com 
o primeiro apoio na face interna do terço superior da coxa do base (braço contrário à 
entrada, estendido na vertical) e realiza um equilíbrio de pé nos ombros do base, que 
o segura pelas pernas, ao nível do terço superior dos gémeos. 
5. Em situação de exercício em trios, realizam os seguintes elementos técnicos com 
coordenação e fluidez: 
5.1. Dois bases em posição de deitado dorsal em oposição e os membros superiores 
em elevação, com um dos bases a segurar o volante nas omoplatas e o outro a 
segurá-lo nos gémeos, suportando assim o volante que se encontra em prancha 
dorsal, com o corpo em extensão. 
5.2. Dois bases, frente a frente, em posição de afundo com um dos joelhos em 
contacto, segurando o volante nos gémeos que realiza um equilíbrio em pé nas coxas 
dos bases junto aos seus joelhos. 
5.3. Dois bases, frente a frente, de joelhos sentados sobre os pés, sustentam o 
volante em pino sobre as suas coxas, segurando-o pela bacia e auxiliando-o a manter 
o alinhamento dos seus segmentos. O desmonte deve ser controlado e com os braços 
em elevação superior. 
5.4. Dois bases, com pega de cotovelos, suportam o volante em prancha facial que 
mantém a tonicidade necessária para evitar oscilações dos seus segmentos 
corporais. Após impulso dos bases, o volante efetua um voo, mantendo a mesma 
posição, para receção equilibrada nos braços dos bases. 
 
Danças Sociais (nível elementar): 
1. Cooperar com os companheiros, incentivar e apoiar a sua participação na 
atividade, apresentando sugestões de aperfeiçoamento e considerando, por seu lado, 
as propostas que lhe são dirigidas. 
2. Em situação de “Line Dance”, com a organização espacial definida, ou dança a 
pares, fazendo coincidir os passos aos 1º,2º e 3º tempos do compasso e o “Tap” ao 
4º tempo do compasso, com o ritmo 1,2,3, “Tap”, realiza sequências de três passos 
e um “Tap”: 
2.1. No lugar e progredindo à frente e atrás; 
2.2. Laterais à direita e à esquerda alternados com junção de apoios; 
2.3. Cruzados pela frente ou por trás; 
2.4. Atrás ou à frente alternados com transferências de peso do outro apoio no lugar 
e junção de apoios; 
2.5. Realizando voltas à direita e à esquerda; 
2.6. Executando agrupamentos de passos/figuras em número previamente definido; 
 
 
 

A2. Ginástica 
 

• Módulo: GIN III 
- Ginástica Acrobática 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A5. Dança 

 

• Módulo: DANÇA III 
- Danças Sociais (Salsa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                               

 
 
 
 
Aptidão Física 
- Desenvolver as capacidades motoras evidenciando aptidão muscular e aptidão 
aeróbia, enquadradas na Zona Saudável de Aptidão Física do programa FitEscola 
para a sua idade e género: 

• Resistência; 

• Força; 

• Velocidade; 

• Flexibilidade; 

• Destreza Geral. 
 
 
 
 
 
 

Atividades Físicas / Contextos de Saúde III (objetivos 6 e 7): 
6. Identificar o tipo de atividade (desportiva ou outra) cuja prática pode, face à 
especificidade do esforço solicitado, contribuir para a melhoria da sua aptidão física, 
tendo em vista a sua saúde e bem-estar. 
7. Analisar criticamente aspetos gerais da ética na participação nas Atividades Físicas 
Desportivas, relacionando os interesses sociais, económicos, políticos e outros com 
algumas das suas “perversões”, nomeadamente: 
7.1. A especialização precoce e a exclusão ou abandono precoces; 
7.2. A dopagem e os riscos de vida e/ou saúde; 
7.3. A violência (dos espectadores e dos atletas) vs espírito desportivo; 
7.4. A corrupção vs verdade desportiva. 
 

B. Desenvolvimento das 
Capacidades Motoras 
Condicionais e Coordenativas 

 

• Módulo: APTIDÃO FÍSICA 
(FitEscola) 

 
 
 
 
 
 
 
C. Conhecimentos sobre 
Desenvolvimento da 
Condição Física e  
Contextos onde se realizam 
as Atividades Físicas 

 

• Módulo: ATIVIDADES 
FÍSICAS / CONTEXTOS E 
SAÚDE III 

 

 

 
Domínio A - Avaliação suportada na observação de atitudes e valores. 
Domínio B - Avaliação dos desempenhos práticos: situação jogo, exercícios-critério e coreografias; desempenhos teóricos: 
questões- aula, trabalhos, fichas de avaliação de conhecimentos, planos de aula. 
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DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 
Curso Profissional Técnico de Desporto 

 
Planificação Anual da Disciplina de EF – 12º ano 

Ano Letivo de 2021/2022 
 

 
Manual adotado: S/ manual 
 
 Objetivos Conteúdos 

   

1º
 e

 2
º S

em
es

tr
es

 

 
MÓDULO  – Basquetebol 
 
Módulo 3 – Jogos Desportivos Coletivos III 
Cooperar com os companheiros para o 
alcance do objectivo do Jogo Desportivo 
Coletivo, realizando com oportunidade e 
correção as ações técnico-táticas elementares 
em todas as funções, conforme a oposição em 
cada fase do jogo, aplicando as regras, não só 
como jogador, mas também como árbitro. 
 
-------------------------------------------------------------- 
Módulo 6 – Ginástica III 

Compreende e desempenha corretamente as 
funções, quer como base quer como volante, na 
sincronização dos diversos elementos 
acrobáticos e coreográficos.  

Conhece e efetua com correção técnica as 
pegas, os montes e desmontes do tipo simples 
ligados aos elementos a executar. Realiza uma 
coreografia 

-------------------------------------------------------------
. 

Módulo 10 – Dança III 
Interpretar sequências de habilidades 
específicas elementares da dança, em 
coreografias individuais ou em grupo, 
aplicando os critérios de expressividade 
considerados de acordo com os motivos das 
composições. 
------------------------------------------------------------- 

Módulo 14 – Atividades Físicas/Contexto de 
Saúde III 
Conhece processos de controlo do esforço e 
identifica sinais de fadiga ou inadaptação à 
exercitação praticada, evitando riscos para a 
Saúde, tais como: dores, mal estar, 
dificuldades respiratórias, fadiga e 

 
 
 
 
 
Basquetebol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ginástica 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------- 
 
Dança 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Aptidão Física e Saúde 
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recuperação difícil.  

Compreende, traduzindo em linguagem 
própria, a dimensão cultural da Atividade 
Física na atualidade e ao longo dos tempos:  

− Identificando as características que lhe 
conferem essa dimensão;  
− Reconhecendo a diversidade e variedade 
das atividades físicas, e os contextos e 
objetivos com que se realizam;  
− Distinguindo Desporto e Educação Física, 
reconhecendo o valor formativo de ambos, na 
perspetiva da educação permanente. 
 
-------------------------------------------------------------- 

Módulo 16 – Aptidão Física 

Elevar o nível funcional das capacidades 
condicionais e coordenativas gerais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------- 
 
 
 
§ Força; 
§ Flexibilidade; 
§ Resistência; 
§ Velocidade. 

 

Domínios A - Avaliação suportada na observação de atitudes e valores. 

Domínio B - Avaliação dos desempenhos práticos: situação jogo, exercícios-critério e coreografias; 

desempenhos teóricos: questões- aula, trabalhos, fichas de avaliação de conhecimentos, planos de aula. 

 
 

 

                                                               
 



 

 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

ENSINO SECUNDÁRIO - CURSO PROFISSIONAL DE Gestão e Programação de Sistemas Informáticas 

Ano Letivo 2021-2022  

Planificação Anual Simplificada da Disciplina de Matemática – 12º ano  

 

Manual adotado: Matemática A7, A8, A9 e A10, Maria Augusta Neves – Porto Editora 

 

Introdução  

– A7: A modelação de fenómenos que, não sendo passíveis de ser descritos por leis deterministas, encontram nos modelos 

de probabilidades uma boa alternativa à sua descrição. Para além do revisitar da noção de acontecimento (e de algumas das 

suas propriedades: união, complementar e diferença) e da apresentação da Regra de Laplace, adquiridos no 3.º ciclo do 

ensino básico, é importante a noção de Probabilidade Condicional. Inclui-se igualmente, dada a sua relevância, um breve 

estudo do modelo Normal. 

- A8: Pretende-se que os alunos desenvolvam a capacidade de modelar e de resolver situações envolvendo sequências 

numéricas. Para tal, o recurso aos modelos de crescimento linear ou não linear resultará das diversas abordagens 

decorrentes de situações realistas. O computador e a calculadora gráfica, devem ser utilizados como meios organizadores 

dos dados e dos cálculos necessários para a previsibilidade dos modelos de crescimento a utilizar. 

 -A9: Noutras situações, os alunos resolveram problemas de otimização, estimando ou calculando extremos de funções (em 

tabelas e representações gráficas das funções), tomaram igualmente contacto com a taxa de variação e a taxa de variação 

instantânea, interpretando geometricamente estes conceitos. Pretende-se, agora, que os alunos possam abordar outras 

formas de otimização, com especial importância para a programação linear. 

-A10: Noutras situações, os alunos resolveram problemas de otimização, estimando ou calculando extremos de funções (em 

tabelas e representações gráficas das funções), tomaram igualmente contacto com a taxa de variação e a taxa de variação 

instantânea, interpretando geometricamente estes conceitos. Pretende-se, agora, que os alunos possam abordar outras 

formas de otimização, com especial importância para a programação linear. 

Aprendizagens essenciais transversais - caso existam/ estejam definidas. 

As Aplicações e Modelação Matemática constituem um grande tema transversal a todos os módulos. A modelação e os 

problemas relacionados com as diferentes áreas profissionais constituem, tanto a metodologia de trabalho privilegiada na 



 

 

construção dos conceitos matemáticos, como uma competência a desenvolver que é imprescindível para os alunos que vão 

enfrentar no seu trabalho profissional problemas concretos muito variados e que terão de saber selecionar as ferramentas 

matemáticas relevantes para cada situação. Aplicações e Modelação Matemática, enquanto tema transversal, não pode 

nem deve ser localizado temporalmente na lecionação, e muito menos num determinado módulo, antes deve ser utilizado à 

medida que for sendo pertinente, necessário e que for aumentando a compreensão sobre os assuntos em si, considerando 

sempre o sentido de oportunidade, as vantagens e as limitações.  

 Módulo / Organizador  
Aprendizagens essenciais / CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES / 

Objetivos 

1º
 S

E
M

E
S

T
R

E
 

Probabilidades 

12x90’ = 27 horas 

20/09/2021 a 27/10/2021 

FENÓMENOS 

ALEATÓRIOS  

 

REGRA DE LAPLACE  

 
MODELOS DE 

PROBABILIDADE  

 
RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS 

ENVOLVENDO 

PROBABILIDADE  

 
RACIOCÍNIO 

MATEMÁTICO  

 

COMUNICAÇÃO 

MATEMÁTICA 

 

 

 
 
 
 
 
 
Recorrendo a situações e contextos variados, incluindo a utilização de materiais diversificados 
e tecnologia, os alunos devem resolver tarefas que requeiram a resolução de problemas, o 
raciocínio e a comunicação matemáticos, por forma a que sejam capazes de:  
 

o distinguir fenómenos determinísticos de fenómenos aleatórios, a partir de 
situações reais; compreender as aproximações conceptuais para a 
probabilidade: aproximação frequencista e definição clássica (regra de Laplace) 
de probabilidade; ...................................................................................2,5 x 90’ 
 

o compreender a noção de probabilidade condicionada; construir modelos de 
probabilidade em situações simples e usá-los para calcular a probabilidade de 
alguns acontecimentos; reconhecer as vantagens em encontrar modelos 
matemáticos apropriados para estudar fenómenos aleatórios; .............2,5 x 90’ 

 
o resolver problemas envolvendo a noção de probabilidade, em diferentes 

contextos, recorrendo à regra do produto e à representação esquemática 
(árvores, tabelas, entre outras) e avaliar a razoabilidade dos resultados obtidos; 
exprimir, oralmente e por escrito, ideias e explicar e justificar raciocínios, 
procedimentos e conclusões; ...............................................................2,5 x 90’ 
 

o desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos e 
na capacidade de analisar o próprio trabalho, regulando a sua aprendizagem; 
desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que 
envolvam a Matemática no percurso escolar e na vida em sociedade; 
desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu papel no 
desenvolvimento das outras ciências e domínios da atividade humana e 
social.......................................................................................................2,5 x 90’ 

 

Para avaliar os conhecimentos e capacidades dos alunos prevê-se recolher dados através dos seguintes desempenhos: 
Participação na aula, realização de 1 trabalho de projeto, 1 teste de avaliação, 1 questão aula.                 

 
 
 



 

 

 

 Módulo / Organizador  
Aprendizagens essenciais / CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES / 

Objetivos 

1º
 S

E
M

E
S

T
R

E
  

Modelos Discretos 

18x90’ = 27 horas 

27/10/2021 a 20/12/2021 

 

 

SUCESSÕES 

 RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS 

ENVOLVENDO 

PROGRESSÕES 

ARITMÉTICAS E 

GEOMÉTRICAS  

RACIOCÍNIO 

MATEMÁTICO  

COMUNICAÇÃO 

MATEMÁTICA 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Recorrendo a situações e contextos variados, incluindo a utilização de materiais diversificados 
e tecnologia, os alunos devem resolver tarefas que requeiram a resolução de problemas, o 
raciocínio e a comunicação matemáticos, por forma a que sejam capazes de: 
 

o identificar sucessões e definir sucessões de diferentes modos; procurar 
padrões e regularidades e formular generalizações em situações diversas, 
nomeadamente em contextos numéricos e geométricos; .......................4 x 90’ 
 

 
o distinguir crescimento linear de crescimento exponencial; investigar 

propriedades de progressões aritméticas e geométricas, numérica, gráfica e 
analiticamente; determinar a soma de n termos consecutivos de progressões 
aritméticas e de progressões geométricas; .............................................4 x 90’ 
 

o resolver problemas simples, usando propriedades de progressões aritméticas 
e de progressões geométricas; resolver problemas simples de modelação 
matemática, no contexto da vida real; exprimir, oralmente e por escrito, ideias 
e explicar e justificar raciocínios, procedimentos e conclusões; .............4 x 90’ 
 

o desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos e 
na capacidade de analisar o próprio trabalho, regulando a sua aprendizagem; 
desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que 
envolvam a Matemática no percurso escolar e na vida em sociedade; 
…………...................................................................................................4 x 90’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Para avaliar os conhecimentos e capacidades dos alunos prevê-se recolher dados através dos seguintes desempenhos: 
Participação na aula, realização de 1 trabalho de projeto, 1 teste de avaliação, 1 questão aula.                 

 
 
 
 
 
 



 

 

 Módulo / Organizador  
Aprendizagens essenciais / CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES / 

Objetivos 

1º
 S

E
M

E
S

T
R

E
  

Funções de Crescimento 

17,5x90’ = 26,25 horas 

20/12/2021 a 09/02/2022 

RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS 

ENVOLVENDO 

FUNÇÕES 

EXPONENCIAL E/OU 

LOGARÍTMICA  

 

RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS 

ENVOLVENDO A 

FUNÇÃO LOGÍSTICA  

 

RACIOCÍNIO 

MATEMÁTICO  

 

COMUNICAÇÃO 

MATEMÁTICA 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
Recorrendo a situações e contextos variados, incluindo a utilização de materiais diversificados 
e tecnologia, os alunos devem resolver tarefas que requeiram a resolução de problemas, o 
raciocínio e a comunicação matemáticos, por forma a que sejam capazes de: 
 

o reconhecer e dar exemplos de situações em que os modelos exponenciais, de 
base superior a um, sejam bons modelos, quer para o observado, quer para o 
esperado; usar a tecnologia para interpretar uma função e esboçar o gráfico 
resultante das possíveis mudanças dos parâmetros na família de funções 
y=a(bx), b>1; descrever regularidades e diferenças entre os padrões lineares, 
quadráticos, exponenciais, logarítmicos e logísticos; ...............................4 x 90’ 

 
 

o definir o número e o logaritmo natural; reconhecer o logaritmo como solução de 
equações exponenciais e a função logarítmica como inversa da exponencial; 
resolver, pelo método gráfico, equações e inequações, usando as funções 
exponenciais e logarítmicas, com base superior a um, no contexto da resolução 
de problemas; ..........................................................................................4 x 90’ 

 

o associar a função logística como modelo de fenómenos reconhecíveis em 
aplicações a estudos feitos em outras áreas; resolver problemas simples de 
modelação matemática, no contexto da vida real; ..................................3,5 x 90’ 

 

o exprimir, oralmente e por escrito, ideias e explicar raciocínios, procedimentos e 
conclusões, recorrendo ao vocabulário e linguagem próprios da matemática 
(convenções, notações, terminologia e simbologia); desenvolver confiança nas 
suas capacidades e conhecimentos matemáticos e na capacidade de analisar 
o próprio trabalho, regulando a sua aprendizagem; desenvolver persistência, 
autonomia e à-vontade em lidar com situações que envolvam a Matemática no 
percurso escolar e na vida em sociedade; desenvolver interesse pela 
Matemática e valorizar o seu papel no desenvolvimento das outras ciências e 
domínios da atividade humana e social. ..................................................4 x 90’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para avaliar os conhecimentos e capacidades dos alunos prevê-se recolher dados através dos seguintes desempenhos: 
Participação na aula, realização de 1 trabalho de projeto, 1 teste de avaliação, 1 questão aula.                 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

 Módulo / Organizador  
Aprendizagens essenciais / CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES / 

Objetivos 

2º
 S

E
M

E
S

T
R

E
 

 

Otimização  

17,5x90’ = 26,25 horas 

09/02/2022 a 28/03/2022 

 

RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS 

ENVOLVENDO TAXAS 

DE VARIAÇÃO DE 

FUNÇÕES POLINOMIAIS 

E RACIONAIS  

PROGRAMAÇÃO LINEAR  

RACIOCÍNIO 

MATEMÁTICO  

COMUNICAÇÃO 

MATEMÁTICA 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Recorrendo a situações e contextos variados, incluindo a utilização de materiais diversificados 
e tecnologia, os alunos devem resolver tarefas que requeiram a resolução de problemas, o 
raciocínio e a comunicação matemáticos, por forma a que sejam capazes de: 
 

o utilizar os estudos gráfico, numérico e analítico de funções; reconhecer, 
numérica e graficamente, a relação entre o sinal da taxa de variação e a 
monotonia de uma função; .......................................................................4 x 90’ 
 

o reconhecer, numérica e graficamente, a relação entre os zeros da taxa de 
variação e os extremos de uma função; resolver problemas simples que 
envolvam a determinação de extremos de funções racionais, exponenciais, 
logarítmicas e trigonométricas no contexto da vida real; .........................4 x 90’ 

 

o utilizar sistemas de eixos coordenados para obter equações e inequações que 
representam retas e domínios planos; resolver problemas simples de 
programação linear; exprimir, oralmente e por escrito, ideias e explicar e 
justificar raciocínios, procedimentos e conclusões; ...............................3,5 x 90’ 

 

o  desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos e 
na capacidade de analisar o próprio trabalho, regulando a sua aprendizagem; 
desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que 
envolvam a Matemática no percurso escolar e na vida em sociedade; 
desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu papel no 
desenvolvimento das outras ciências e domínios da atividade humana e social. 
..................................................................................................................4 x 90’ 

 

 

 

 

 

 

 
 

Para avaliar os conhecimentos e capacidades dos alunos prevê-se recolher dados através dos seguintes desempenhos: 
Participação na aula, realização de 1 trabalho de projeto, 1 teste de avaliação, 1 questão aula.                 

 
 
 
 
 
 
 
 

Outubro de 2021 
 



	
	
	
	

																																											 																				

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 
Curso Profissional Técnico de Desporto 

 
Planificação Anual da Disciplina de Modalidades Individuais - Ginástica Aeróbica 

Montagem Coreográfica 12º ano  
UFCD 9456 

Ano Letivo de 2021/2022 
 

Manual adotado: S/ manual 
 
 Objetivos Conteúdos 
   

1º
 e

 2
º S

em
es

tr
es

 

 
Aplicar as regras básicas utilizadas na 
construção de sequências coreográficas e as 
diferentes formas de comunicação (verbal e 
gestual) e a sua utilização nos exercícios com 
música. 
 
 
 
Preparar os equipamentos e instalações para 
a sessão de ginástica aeróbica de acordo com 
as diretrizes em vigor. 
 
 
 
Aplicar as normas de segurança de forma a 
assegurar que os praticantes realizam as 
atividades de forma segura 
 

Passos básicos e estrutura musical 
 
Caraterísticas primárias de uma aula de ginástica 
aeróbica 

• Eficácia 
• Segurança 
• Acessibilidade 

 
Princípios orientadores para a montagem 
coreográfica na aula de ginástica aeróbica 

• Simetria 
• Perna Pronta 
• Fluidez 

 
Sequência coreográficas na ginástica aeróbica 

• Elemento, segmento, frase e bloco 
coreográfico 

• Junção coreográfica 
• Liderança, dimensão e deslocamentos 

 
Métodos de montagem coreográfica na ginástica 
aeróbica 

• Associativismo; pirâmide; adição  
• Split; espelho 
• Tipologia de exercícios 

 
Estratégias de ensino 

• Adição / subtração  
• Insert; progressão 
• Tipologia de exercícios 
•  

Frases cruzadas na ginástica aeróbica 
 
Planos de aula 

• Normas de elaboração  
• Princípios de aplicação  
• Normas de correção  

Domínios A - Avaliação suportada na observação de atitudes e valores. 

Domínio B - Avaliação dos desempenhos práticos: exercícios-critério e coreografias; desempenhos teóricos: questões- 
aula, trabalhos, fichas de avaliação de conhecimentos, planos de aula. 
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DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 
Curso Profissional Técnico de Desporto 

 
Planificação Anual da Disciplina de Modalidades Individuais - Ginástica 

Localizada 12ºano 
UFCD 9457 

Ano Letivo de 2021/2022 
 

Manual adotado: S/ manual 
 
 Objetivos Conteúdos 

   

1º
 e

 2
º S

em
es

tr
es

 

 
• Identificar as vantagens do uso da 

música na ginástica localizada, o 
efeito da velocidade da música na 
postura do praticante, no 
alinhamento e intensidade da aula. 

• Explicar a estrutura de uma aula de 
ginástica localizada. 

• Reconhecer os exercícios que são 
utilizados na aula de ginástica 
localizada. 

• Explicar quais os cuidados a ter 
quando se utilizam pesos livres. 

 

• Ginástica localizada 

o História da modalidade 

o Objetivos e benefícios da ginástica 
localizada 

o Materiais e formas de variar a aula 
de ginástica localizada 

• Estrutura da aula de ginástica localizada 

o Aquecimento 

o Fase aeróbia 

o Fase localizada 

o Retorno à calma e alongamento 

• Tipologia de exercícios na aula de 
ginástica localizada 

• Normas de prevenção numa aula de 
ginástica localizada 

  
Domínios A - Avaliação suportada na observação de atitudes e valores. 

Domínio B - Avaliação dos desempenhos práticos: exercícios-critério e coreografias; desempenhos teóricos: 

questões- aula, trabalhos, fichas de avaliação de conhecimentos, planos de aula. 
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DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 
Curso Profissional Técnico de Desporto 

 
Planificação Anual da Disciplina de Modalidades Individuais - Ginástica Localizada 

Metodologia 12º ano   
UFCD 9458 

Ano Letivo de 2021/2022 
 

Manual adotado: S/ manual 
 
 Objetivos Conteúdos 
   

1º
 e

 2
º S

em
es

tr
es

 

 
• Explicar as técnicas de progressão dos 

exercícios e as estratégias de correção da 
execução dos praticantes de ginástica 
localizada. 

• Planificar as aulas para cada tipo de 
atividade de ginástica localizada. 

• Aplicar os princípios do treino na aula de 
ginástica localizada. 

• Definir os conceitos básicos na 
organização do treino em ginástica 
localizada. 

 

 

• Conceitos básicos 

o Duração, volume e intensidade 

o Carga, densidade e frequência 

• Princípios do treino 

o Individualização - sobrecarga 

o Progressão / adaptação, especificidade 

o Continuidade, reversibilidade, ciclicidade 

• Força e resistência muscular 

o Força dinâmica e força estática 

o Resistência muscular aeróbia e 
resistência muscular anaeróbia 

• Tipologia de exercícios na aula de ginástica 
localizada 

o Planificação da aula em ginástica 
localizada 

o Escolha dos exercícios mais adequados 
à população alvo 

• Formas de trabalho utilizadas na aula de ginástica 
localizada 

o Treino em circuito 

o Treino intervalado 

o Treino em uníssono 

Domínios A - Avaliação suportada na observação de atitudes e valores. 

Domínio B - Avaliação dos desempenhos práticos: exercícios-critério e coreografias; desempenhos teóricos: questões- 

aula, trabalhos, fichas de avaliação de conhecimentos, planos de aula. 

	



 

 

                                                                     
  

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 
 

Curso Profissional de Técnico de Desporto 
Planificação Anual da Disciplina Animação e Lazer - Canoagem 12ºano  

UFCD 9522 
Ano Letivo de 2021/2022 

 
 
Manual adotado: S/ manual 
 
 
 
 Objetivos Conteúdos 

   

1º
 e

 2
º S

em
es

tr
es

 

Descrever a metodologia para o ensino da 
Canoagem. 
 
 
 
 
 
 
 
Identificar os riscos da prática das 
atividades náuticas. 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicar as técnicas específicas numa 
atividade em ambiente aquático 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Enquadramento das atividades náuticas e da 
canoagem no contexto de formação. 

Escolha e preparação de equipamentos; 

Locais de acesso ao plano de água; 

Entradas no plano de água; 

Informação para a gestão da atividade; 

Recuperação das embarcações. 

 

 

Mudanças das condições atmosféricas; 

Verificação dos equipamentos; 

Perda progressiva de capacidades físicas devido à 
prática prolongada. 

 

 

 

Técnicas para a utilização de embarcações na 
canoagem; 
Atividades de animação em ambiente náutico. 

Domínios A - Avaliação suportada na observação de atitudes e valores. 

Domínio B - Avaliação dos desempenhos práticos: exercícios-critério e coreografias; desempenhos teóricos: 

questões- aula, trabalhos, fichas de avaliação de conhecimentos, planos de aula. 
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DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 
Curso Profissional de Técnico de Desporto 

 
Planificação Anual da Disciplina de Modalidades Coletivas– 12º ano  

 
Ano Letivo de 2021 / 2022 

 
 

 Objetivos Conteúdos 
   

 

 
9499 – Futebol (Metodologia do 
Treino) 
 

1. Caraterizar o conceito de treino 
2. Distinguir os aspetos que 
intervêm no processo de adaptação 
às exigências do jogo de futebol 
3. Aplicar os métodos de 
aprendizagem da ação técnica/tática. 
4. Distinguir superação, 
principalmente nos jovens jogadores, 
no que se refere à sua evolução, 
ritmo e significado em diferentes 
contextos de treino e competição 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Conceito de treino 

a. Treino versus níveis de 
especificidade 

b. Treino versus fadiga 

c. Treino versus destreino 

2. Metodologia específica do treino em 
futebol 

2.1 Modelar a complexidade do jogo 

2.2 Criar contextos do jogo 

2.3. Direcionar numa dimensão colectiva 

3. Processo de adaptação ao esforço em 
futebol 

3.1 Definição de adaptação 

3.2 Natureza da adaptação 

3.3 Objetivos da adaptação 

3.4 Níveis de adaptação 

4.5 Fatores dinâmicos da adaptação 

3.6 Noções fundamentais da adaptação - 
transadaptação, desadaptação e 
readaptação 

3.7 Modelo teórico da adaptação: síndroma 
geral de adaptação 

4. Métodos de aprendizagem da ação técnica 
e tática 

4.1 Ação como expressão pessoal e 

1º
 e

 2
º S

em
es

tr
es
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9442 – Hóquei em Patins (Metodologia 
da Patinagem) 

1. Distinguir os diferentes tipos de 
patins e componentes. 

2. Aplicar as regras de segurança na 
patinagem. 

3. Aplicar as técnicas de patinagem. 

 
 

4. Identificar os erros mais comuns 
na patinagem. 

5. Identificar progressões 
pedagógicas para o ensino das 
técnicas de patinagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

evolutiva 

4.2 Inseparabilidade da ação técnica das 
intenções táticas 

4.3 Método analítico e integral das 
situações de jogo 

4.4 Fases da aprendizagem da ação 
técnica e tática 

5. Superação desportiva em futebol 

     5.1 Evolução, ritmo e futuro da superação 

1.2 Significado da superação nos jovens 
 

1.Conceitos gerais da patinagem 

1.1 Definição 

1.2 Descrição técnica especifica 

2.História da patinagem 

2.1 Origem da patinagem 

2.2 Material da patinagem 

3 Regras de segurança 

3.1 Equipamento 

3.2 Ajudas e pegas 
 

4 Didática da patinagem 

4.1 Posição básica 

4.2 Quedas 

4.3 Levantar 

4.4 Marcha 

4.5 Primeiros passos 

4.6 Técnicas de iniciação à 
patinagem 

4.7 Componentes críticas e 
erros comuns 

5 Noções de equilíbrio, centro de gravidade e 
base de sustentação 

6 Progressões pedagógicas para o ensino das 
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9500 – Futebol (Técnico-
Tática) 

1. Caracterizar as origens do jogo de 
Futebol, a sua evolução 
regulamentar e do processo de 
desenvolvimento do jogo. 

2. Aplicar os princípios específicos 
do jogo de Futebol ofensivo e 
defensivo. 

3. Descrever as características das 
diferentes ações técnico-táticas 
ofensivas e defensivas enquanto 
fatores do jogo de futebol. 

4. Caracterizar as ações individuais 
e coletivas específicas do jogo de 
futebol. 

5. Caracterizar as especificidades da 
intervenção do guarda-redes no 
quadro regulamentar e no âmbito 
da organização dinâmica da 
equipa. 

 

principais técnicas de patinagem 
 
 
 

1. História do jogo de futebol 

1.1 Origens do jogo de futebol 

1.2 Evolução do jogo de futebol 

1.3 Desenvolvimento do jogo de futebol 

2 Fases do jogo de futebol 

2.1 Processo ofensivo 

2.1.1 - Objetivos do processo ofensivo 

2.1.1.1 - Manutenção da posse de bola 

2.1.1.2 - Progressão no terreno 

2.1.1.3 - Finalização 

2.1.2 - Etapas do processo ofensivo 

2.1.2.1 - Construção do processo ofensivo 

2.1.2.2 - Situações de finalização 

2.1.2.3 - Finalização 

2.2 Processo defensivo 

2.2.1 - Objetivos do processo defensivo 

2.2.1.1 - Defesa da baliza 

2.2.1.2 - Recuperação de bola 

2.2.2 - Etapas do processo defensivo 

2.2.2.1 - Equilíbrio defensivo 

2.2.2.2 - Recuperação defensiva 

2.2.2.3 - Defesa (propriamente dita) 

3 Princípios específicos do jogo de futebol 

3.1 Bases racionais do jogo de futebol 

3.2 Unidades estruturais fundamentais: 
estruturas de cooperação e oposição que 
derivam do centro do jogo 

3.3 Princípios específicos do jogo ofensivo 

3.4 Princípios específicos do jogo defensivo 

4 Fatores do jogo de futebol 

4.1 Ações individuais ofensivas 

4.1.1 - Simulação 
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4.1.2 - Receção da bola 

4.1.3 - Condução da bola 

4.1.4 - Proteção da bola 

4.1.5 - Drible 

4.1.6 - Passe 

4.1.7 - Cabeceamento 

4.1.8 - Remate 

4.2 Ações individuais defensivas 

4.2.1 - Desarme 

4.2.2 - Interceção da bola 

4.3 Ações coletivas ofensivas 

4.3.1 - Desmarcações 

4.3.2 - Combinações táticas 

4.4 Ações coletivas defensivas 

4.4.1 - Marcações 

4.4.2 - Compensações 

4.4.3 - Dobras 

5 Jogo de Futebol de 7 

5.1 Etapas pedagógicas no ensino / 
aprendizagem no futebol de 7- das ações 
básicas ao trabalho coletivo 

5.2 Colocação de base dos jogadores no 
terreno de jogo - análise dos diferentes 
sistemas táticos 

5.3 Observação e análise - manipulação de 
meios de observação e análise do jogo 

5.4 Observação - da análise ao processo de 
treino 

6 Treinador de Futebol 

6.1 Dimensões básicas 

6.2 Competências técnicas 

7 Construção e elaboração da sessão de treino 
de futebol 

7.1 Operações de preparação e transcrição da 
sessão de treino 

7.2 Construção de objetivos e conteúdos 
temáticos da sessão 

7.3 Avaliação da sessão de treino 

8 Aspetos da análise do jogo por parte do 
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treinador durante a competição 

8.1 Controlo da bola versus controlo do jogo 

8.2 Organização de jogo no ataque e na defesa 

8.3 Transições de fase - defesa / ataque e 
ataque / defesa 

8.4 Tendências do jogo - utilização do espaço 
interior ou exterior 

8.5 Jogadores predominantes no 
desenvolvimento da organização ofensiva e 
defensiva 

8.6 Situações de bola parada - esquemas 
táticos a favor e contra 

9 Treino do guarda-redes 

9.1 Especificidade da posição de guarda-redes 
no quadro do regulamento do jogo de 
Futebol 7 

9.2 Ação técnico-tática do guarda-redes no 
quadro da organização dinâmica da equipa 

9.3 Métodos de ensino/treino das ações 
técnicas de base do guarda-redes no 
contexto do processo defensivo e ofensivo 

9.4 Etapas na formação dos jovens guarda-
redes 

 

Domínios A - Avaliação suportada na observação de atitudes e valores. 

Domínio B - Avaliação dos desempenhos práticos: situação jogo, exercícios-critério e coreografias; 

desempenhos teóricos: questões- aula, trabalhos, fichas de avaliação de conhecimentos, planos de aula. 
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DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 
Curso Profissional de Técnico de Desporto 

 
Planificação Anual da Disciplina de Modalidades Individuais – 12º D 

 
Ano Letivo de 2021 / 2022 

 
 

 Objetivos Conteúdos 
   

1º
 E

 2
º S

EM
ES

TR
ES

 

 

9449 - Ténis de mesa 
 

• Descrever as principais regras. 
• Diferenciar os tipos de pega e os determinantes 

da posição-base. 
• Aplicar o princípio de aceleração / amplitude do 

movimento e a zona ideal de contacto 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. 

 

• Ténis de mesa: Regras básicas; Pegas da raquete; 
Posição – base (Equilíbrio da bola na raquete, Batimento 
da bola com a raquete, Batimentos contra alvos, 
Batimentos parceiros) 

• Ações sobre a bola: Rotação para trás; Rotação para a 
frente; Rotação lateral; Batimento;  

• Princípios do movimento da técnica gestual: Técnica 
gestual dos diferentes golpes (Batimento, Corte de 
direita e de esquerda, Bloco, Top-spin, Side spin, Flip, 
Smash) 

• Deslocamentos: Passo simples; Passo lateral; Passo 
saltado; Passo cruzado 

• Serviço: Serviço cortado; Serviço liftado; Serviço com 
efeito; Serviço batido 

• Organização de competições de ténis de mesa 
 

9452 - Remo 
 

• Reconhecer as principais características do 
gesto de remar. 

• Reconhecer a técnica-base 
• para a prática do remo indoor. 
• Reconhecer o protocolo de correção técnica e 

a sua aplicação aos erros mais comuns. 
• Distinguir as principais diferenças entre o remo 

indoor e o remo na água. 
 
 
 
 

 

• Simulador de remo Indoor: Montagem e desmontagem 
do simulador; Segurança e rotinas; Remo em banco 
móvel e fixo; Computador de bordo; Organização 
espacial 

• Modelo Técnico: Água e simulação; Problema técnico da 
remada; Componentes técnicas prioritárias da remada; 
Modelo técnico-experimentação 

• Observação e erros técnicos: Posicionamento; Protocolo 
de observação; Diagnóstico de erros comuns; 
Comunicação e correção básica 

• Remo na água: Manobras básicas; Segurança; Iniciação 
na água; Organização da equipa 

 
 

 

 

Domínios A - Avaliação suportada na observação de atitudes e valores. 

Domínio B - Avaliação dos desempenhos práticos: situação jogo, exercícios-critério e coreografias; 

desempenhos teóricos: questões- aula, trabalhos, fichas de avaliação de conhecimentos, planos de aula. 

 
 

 



 

 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

ENSINO SECUNDÁRIO - CURSO PROFISSIONAL Técnico de Gestão 

 e Programação de Sistemas Informáticos 

Ano Letivo 2021-2022  

Planificação Anual Simplificada da Disciplina de PSI – 12º ano  

 

Manual adotado: NA 

 

 Módulo/Objetivos  Conteúdos 
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Módulo 13 - Técnicas de 
Modelação de Dados 

 

• Conceitos básicos 

• Planificar a estrutura de 
bases de dados 
relacionais 

• Representar 
graficamente as 
relações existentes na 
base de dados 

• Utilizar um programa 
de gestão de bases de 
dados para a 
organização da 
informação 

• Os modelos como 
métodos de conceção 
de sistemas 

• Relações entre tabelas 

• O modelo ER 
(entidade-relação) para 
representação gráfica 
de bases de dados: 

• Integridade e 
consistência de bases 
de dados 

• O papel da 
normalização no 
desenho de bases de 
dados 

• Normalização 
 

 
 
 
1. Bases de dados relacionais 

1.1. Conceito de tabela (linhas representando registos e colunas 
representando campos) 
1.2. Conceito de índice. Chaves de indexação simples e compostas 
1.3. Chaves candidatas. Chaves primárias. Chaves externas 

2. Relações entre tabelas. De um para um. De um para muitos. De muitos para 
muitos 
3. O modelo ER (entidade-relação) para representação gráfica de bases de dados 

3.1. Entidades 
3.2. Atributos 
3.3. Relações 

4. Integridade e consistência de bases de dados 
5. O papel da normalização no desenho de bases de dados 

5.1. Vantagens e desvantagens da normalização 
5.2. 1ª, 2ª e 3ª formas de normalização 
5.3. “Desnormalizar” para atingir melhor performance 

 

Para avaliar os conhecimentos e capacidades dos alunos prevê-se recolher dados através dos seguintes desempenhos: 
Participação na aula, trabalhos individuais/grupo/ testes de avaliação. 
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Módulo 14 – Linguagem 
de manipulação de 
dados 

 

• No final deste módulo 
os alunos devem ter 
adquirido 
conhecimentos, 
procedimentos e 

• atitudes que lhe 
permitam: 

• Utilizar uma linguagem 
de manipulação de 
dados 

• Pesquisar informação 
numa base de dados 

• Inserir, remover e 
atualizar dados numa 
base de dados 

• Produzir pesquisas 
complexas recorrendo 
aos mecanismos 
próprios do SQL 

 

 
 

 
 
1. SQL como linguagem “universal” para pesquisas sobre bases de dados 
2. Apresentação da linguagem SQL 
3. Pesquisas (“queries”) simples sobre a base de dados (estrutura básica do 
comando SELECT): 
4. Predicados ALL e DISTINCT 
5. Pesquisas complexas. Agregação de dados com a instrução SELECT 
6. Lógica e funções de grupo 
7. JOIN como forma de extrair informação de tabelas diferentes com base em 
critérios de 
comparação de valores em colunas comuns (INNER JOIN, LEFT JOIN e RIGHT 
JOIN) 
8. Utilização de sub pesquisas (ou pesquisas encadeadas) 
9. Uniões 

 

Para avaliar os conhecimentos e capacidades dos alunos prevê-se recolher dados através dos seguintes desempenhos: 
Participação na aula, trabalhos individuais/grupo/ testes de avaliação. 
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Módulo 15 – Linguagem de 
definição de dados 
 

• Criação, alteração e 
eliminação de tabelas e 
índices em SQL; 

• Criação e eliminação 
de tabelas; 

• Alteração de tabelas; 

• Criação e eliminação 
de índices; 

• Conceito de transação; 

• Privilégios e controlo 
de acessos. 

 

 
 
 
 
1. Criação, alteração e eliminação de tabelas e índices em SQL 

1.1. Criação de tabelas (comando CREATE TABLE) 
1.2. Alteração de tabelas (comando ALTER TABLE) 
1.3. Criação de índices (comando CREATE INDEX) 
1.4. Eliminação de tabelas e índices (comandos DROP TABLE e DROP 
INDEX) 

 
2. Atualização de dados 

2.1. Inserção de linhas (comando INSERT INTO) 
2.2. Alteração de valores nas linhas (comando UPDATE) 
2.3. Eliminação de linhas (comando DELETE FROM) 

 
3. Conceito de transação (comandos COMMIT e ROLLBACK) 
 
4. Privilégios e controlo de acessos (comandos GRANT e REVOKE 

Para avaliar os conhecimentos e capacidades dos alunos prevê-se recolher dados através dos seguintes desempenhos: 
Participação na aula, trabalhos individuais/grupo/ testes de avaliação. 
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Op1 – Tecnologias de 
Acesso a bases de dados 
 

• Conhecer e aplicar os 
diferentes mecanismos 
de acesso a base de 
dados  

• Utilizar componentes 
específicos de acesso 
a base de dados  

• Construir uma interface 
de acesso a uma base 
de dados  

• Inserir, Apagar, 
Atualizar e Procurar 
informação numa base 
de dados  

• Utilizar técnicas 
avançadas de 
consultas numa base 
de dados 

 

 
 
 
1. Métodos de Ligação a bases de dados usando para tal a linguagem Java e o 

Visual Basic 
1. Arquitetura de Componentes de Acesso BD  
2. Construção de Interface de acesso a dados  
3. Manipulação de Registos  
4. Adicionar  
5. Remover  
6. Atualizar  
7. Procurar  
8. Consultas Avançadas em Linguagens Programação Orientada a Objetos (Java e 

Visual Basic) 
 

Para avaliar os conhecimentos e capacidades dos alunos prevê-se recolher dados através dos seguintes desempenhos: 
Participação na aula, trabalhos individuais/grupo/ testes de avaliação. 

 

 

 Módulo/Objetivos  Conteúdos 

 

1º
  S

E
M

E
S

T
R

E
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34
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L)
 

 
Op2 – Técnicas de deteção 
e tratamento de erros 
 

• Utilizar as ferramentas 
de tratamento de erros 
disponíveis  

• Tratamento de erros 
em diversos contextos 
de programação  

• Mecanismos 
avançados de deteção 
e tratamento de erros 

 

 
 
 
 

1. Conceitos básicos  
2. Utilização das ferramentas de tratamento de erros disponíveis  
3. Tratamento de erros em diversos contextos de programação  
4. Mecanismos avançados de deteção e tratamento de erros 
5. Utilização do Java como principal paradigma de programação para estudo do 

tratamento de erros 
 

Para avaliar os conhecimentos e capacidades dos alunos prevê-se recolher dados através dos seguintes desempenhos: 
Participação na aula, trabalhos individuais/grupo/ testes de avaliação. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 Módulo/Objetivos  Conteúdos 

 
2º

 S
E

M
E

S
T

R
E

 (
40

 T
L)

 

 
Op3 – Ferramentas de 
tratamento de imagem 
 

• Efetuar a aquisição e 
impressão de imagens;  

• Efetuar edição de 
imagem para melhoria 
e/ou restauro, 
utilizando os diferentes 
métodos e técnicas;  

• Efetuar composição de 
imagem, utilizando os 
diferentes métodos e 
técnicas. 

 

 
 
 

 
1. Ferramenta de tratamento de imagem  
2. Ambiente de trabalho 
3. Interface, menus, configurações do programa  
4. Principais ferramentas e respetivas funcionalidades  
5. Tratamento de imagem - métodos e técnicas  
6. Seleções  
7. Restauro  
8. Edição e composição  
9. Vetores  
10. Layers e canais  
11. Pintura e correção de cor  
12. Filtros  
13. Aquisição e impressão de imagens 

 

Para avaliar os conhecimentos e capacidades dos alunos prevê-se recolher dados através dos seguintes desempenhos: 
Participação na aula, trabalhos individuais/grupo/ testes de avaliação. 

 

 
 

 Módulo/Objetivos  Conteúdos 

 

2º
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E
M

E
S
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R
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T
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Módulo 16 – Projeto de 
software 
 

• Compreender a 
finalidade do Trabalho 
de Projeto 

• Identificar um tema 

• Definir um subtema ou 
problema parcelar 

• Planear o trabalho 

• Recolher informações e 
executar o trabalho 

• Relatar as dificuldades 
e o andamento do 
processo 

• Tratar os dados, 
organizar os materiais, 
escrever o relatório e 
preparar a 
apresentação 

• Apresentar o projeto 
realizado 

• Debater a nível da 
turma as dificuldades, a 
resolução dos 
problemas, o interesse 
prático do projeto e o 
que aprendeu 

• Reconhecer a 
articulação do projeto 

 
 
 

1. Introdução ao Trabalho de Projeto 
2. Escolha de um tema 
3. Escolha e formulação de problemas parcelares 
4. Preparação e planeamento do trabalho 
5. Trabalho de campo 
6. Tratamento das informações recebidas 
7. Desenvolvimento de um projeto  
8. Preparação do relatório e da apresentação dos trabalhos 
9. Balanço 
10. Articulação do projeto com as restantes unidades 



 

 

com as restantes 
unidades do programa. 

 

Para avaliar os conhecimentos e capacidades dos alunos prevê-se recolher dados através dos seguintes desempenhos: 
Participação na aula, trabalhos individuais/grupo/ testes de avaliação. 

 

Outubro de 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

Ano Letivo 2021-2022 

Planificação Anual Simplificada – Redes de Comunicação – 12º ano  
CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE GESTÃO E PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 

 

Manual adotado : -------------------------- 
 

 Módulos / Objetivos Conteúdos 

 

1
º 

S
E

M
E

S
T

R
E

 

MÓDULO 6 – Programação de Sistemas de 
Comunicação (56TL) 

• Conhecer os modelos de programação 
associados aos protocolos de comunicação 

• Distinguir as funções de um servidor e de um 
cliente num sistema comunicação; 

• Criar sistemas de comunicação com recurso 
ao interface socket. 

 

 

 

1. Modelo de programação cliente-servidor 

a. Servidores mono-clientes e muiticlientes 

b. Resolução e formação de endereços IP 

2. O interface Socket 

a. Sockets UDP e TCP 

b. Criação de sockets 

c. Associação de sockets com a ligação 

d. Envio e receção de informação via socket 

3. Programação de servidores 

4. Programação de clientes 

Para avaliar os conhecimentos e capacidades dos alunos prevê-se recolher dados através dos seguintes desempenhos: 
Participação na aula, trabalhos individuais/grupo/de pesquisa/projeto/ testes de avaliação.  

 

1
 e

 2
º 

S
E

M
E

S
T

R
E

 

MÓDULO 7A (Op1) - Acesso a Bases de Dados via 
Web (56TL) 
 

• Conhecer e aplicar os diferentes mecanismos 
de acesso a base de dados 

• Utilizar componentes específicos de acesso a 
base de dados 

• Utilizar técnicas avançadas de consultas numa 
base de dados 

• Desenvolver páginas dinâmicas 

• Saber elaborar e actualizar páginas Web com 
integração de Bases de Dados e acesso de 
grupos de trabalho 

• Analisar as questões de segurança 

• Distinguir Processamento Server-Side de 
Client-Side 

 

1. Conceitos sobre a programação para a Web 

a. Arquitetura das aplicações para a Web. 

2. Linguagens de Scripting 

a. Diferenças da Linguagem face ao padrão 

b. Validações locais (no cliente) 

c. Animações (no cliente) 

d. Programação Orientada a Eventos 

e. Processamento de informação no cliente: 
Cookies e outras técnicas 

3. Bases de Dados 

a. Utilização de ferramentas de acesso a BDs 

b. Utilização do SQL em consultas; inserção, 
modificação e eliminação de dados 

c. Formatação de saída de B.D.’s num Browser 

 

 



 

 

4. Desenvolvimento de conteúdo dinâmico no servidor 
5. Desenvolvimento de conteúdo ativo no cliente 

Para avaliar os conhecimentos e capacidades dos alunos prevê-se recolher dados através dos seguintes desempenhos: 
Participação na aula, trabalhos individuais/grupo/de pesquisa/projeto/ testes de avaliação. 
 
 

 

2
º 

S
E

M
E

S
T

R
E

 

 
MÓDULO 7B (Op2)-Arquiteturas Cliente-Servidor 
(56TL) 
 

• Conhecer e aplicar os conceitos de protocolo 

• Conhecer e aplicar os conceitos socket 

• Conhecer e aplicar os mecanismos de 
programação utilizados numa arquitetura 
Cliente/Servidor 

 

1. Conceito Básicos 

2. Conceito de protocolo de comunicação numa 
perspetiva de programação 

3. Conceito de Socket 

4. Implementação de protocolos de comunicação 
próprios 

5. Conceitos avançados e problemas na programação 
de servidores. 

Para avaliar os conhecimentos e capacidades dos alunos prevê-se recolher dados através dos seguintes desempenhos: 
Participação na aula, trabalhos individuais/grupo/de pesquisa/projeto/ testes de avaliação. 

Outubro de 2021 
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DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 
Curso Profissional de Técnico de Desporto 

 
Planificação Anual da Disciplina de Modalidades Individuais- Ginástica Aeróbica Aula – 12ºano 

UFCD - 9454 
Ano Letivo de 2021/2022 

 
 
Manual adotado: S/ manual 
 
 Objetivos Conteúdos 

   

1º
 e

 2
º S

em
es

tr
es

 

 
Identificar os passos básicos (técnica de execução), 
exercícios, termos e definições. 
 
Explicar a estrutura de uma aula de ginástica 
aeróbica. 
 
 
 
 
 Reconhecer a estrutura musical utilizada nas aulas 
de ginástica aeróbica e a importância do uso da 
música. 
 
 
 
 
 
 
Explicar o efeito da velocidade da música na 
postura do praticante e no alinhamento e 
intensidade da aula de ginástica aeróbica. 
Recursos Didáticos 
 
 

Ginástica aeróbica 
 
História da modalidade 
 
Passos básicos 
 
Passos de liderança simples e de liderança alternada 
 
Estrutura da aula de ginástica aeróbica 
 
Aquecimento 
 
Fase principal (segmento aeróbio) 
 
Retorno à calma e alongamento final 
 
Música na aula de ginástica aeróbica 
 
Batidas musicais e batidas por minuto (bpm´s) 
 
Compasso quaternário 
 
Oitos musicais 
 
 Frase musical 
 
 
 
 
 

Domínios A - Avaliação suportada na observação de atitudes e valores. 

Domínio B - Avaliação dos desempenhos práticos: exercícios-critério e coreografias; desempenhos teóricos: 

questões- aula, trabalhos, fichas de avaliação de conhecimentos, planos de aula. 
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DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 
Curso Profissional de Técnico de Desporto 

 
Planificação Anual da Disciplina de Modalidades Individuais -Step Montagem Coreográfica – 

12ºano 
UFCD- 9455 

Ano Letivo de 2021/2022 
 

 
Manual adotado: S/ manual 
 
 Objetivos Conteúdos 
   

1º
 e

 2
º S

em
es

tr
es

 

 
Reconhecer os princípios orientadores que 

regem a montagem coreográfica. 

 

 Aplicar as regras básicas utilizadas na 

construção de sequências coreográficas e as 
diferentes formas de comunicação (verbal e 

gestual) nos exercícios com música. 

 

Preparar equipamentos e instalações para a 

sessão de step em conformidade com as 

diretrizes em vigor. 

 

Utilizar a correta colocação do professor na 
sala de aula de step e as mudanças de 

posição para observação dos praticantes em 

diferentes ângulos de forma a tornar as aulas 

eficazes e seguras. 

 

Recursos Didáticos 

 
 
  

Passos básicos e estrutura musical 
 
 Características primárias de uma aula de step 

• Eficácia 
• Segurança 
• Acessibilidade 

 
 Princípios orientadores na montagem coreográfica 
o Simetria 

• “Perna pronta” 
• Fluidez 

 
Sequências coreográficas 

• Elemento, segmento, frase e bloco 
coreográfico 

• Regras básicas na construção de sequências 
coreográficas 

 
 Métodos de montagem coreográfica 

• Associativo; pirâmide (pares e total); adição 
o Split (pares, trios e total); espelho 

• Tipologia de exercícios 
 

Estratégias de ensino 
• Adição / subtração 
• Insert; progressão 

 
Tipologia de exercícios 

• Frases cruzadas 
• Simples 
• Complexas 

 
Planos de aula 

• Normas de elaboração 
• Princípios de aplicação 

 
Normas de correção 

Domínios A - Avaliação suportada na observação de atitudes e valores. 

Domínio B - Avaliação dos desempenhos práticos: exercícios-critério e coreografias; desempenhos teóricos: questões- 
aula, trabalhos, fichas de avaliação de conhecimentos, planos de aula. 
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DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS

Planificação Anual da Disciplina de Serviços de Cozinha e Pastelaria – 12º ano
Ano Letivo de 2021/2022

Manual adotado: Manuais elaborados pelo formador                                       

Domínios / Temas Aprendizagens Essenciais

1
º
S
E
M
E
S
T
R
E

UFCD 8298 
Cozinha criativa
- O aluno deve:
-  Identificar  as  novas  tendências
gastronómicas, as novas técnicas, as novas
tecnologias e utilização de novos produtos na
cozinha.

- Elaborar fichas técnicas de acordo com as
capitações

-  Aplicar  novos processos de preparação e
confeção  de  iguarias,  utilizando  novas
tecnologias de cozinhas

-  Acondicionar  e  conservar  os  produtos
confecionados

-  Reconhecer  a  importância  da  estética  na
apresentação  e  decoração  dos  produtos
gastronómicos.

- Cumprir as normas de higiene e segurança

UFCD 4673 
 Preparação  e  confeção  de  cozinha
tradicional Portuguesa

-  Identificar  a  divisão  geográfica
gastronómica do País;
- Confecionar iguarias da cozinha tradicional
portuguesa.
- Identificar a divisão geográfica do país, 
nomeadamente dos produtos que cada 
região oferece, de modo a contribuir para a 
gastronomia regional e para o cardápio da 
riquíssima gastronomia tradicional 
portuguesa num âmbito mais alargado;
- Reconhecer o inventário do receituário 
gastronómico português, região a região;
- Confecionar iguarias da cozinha tradicional
portuguesa.

- Cozinha criativa -influências gastronómicas, 
benefícios, malefícios
1 1 – A cozinha vegetariana;

2- A cozinha macrobiótica;

3 – A cozinha dietética;

4 – A cozinha biológica;

5  –  Benefícios  e  malefícios  dos  diferentes  tipos  de

cozinhas;

6 – Preparações e confeções de pratos dos vários tipos

de cozinhas;

7 – Tempo de cozedura dos diversos alimentos;

8 – Confeção de alimentos em vácuo;

9 – Cozedura de alimentos a baixas temperaturas;

10 – Pratos de autoria dos alunos.

1 - Diversidade gastronómica do país: utilização dos 
produtos tradicionais de cada região na preparação e 
confeção das receitas da gastronomia tradicional 
portuguesa;

2 - Distribuição geográfica das regiões no espaço
nacional;
3 – Receitas da cozinha tradicional portuguesa (âmbito 
nacional e regional);

- Entradas e acepipes
- Sopas, caldos e cremes
-Peixe e Marisco
- Carne, Caça e aves
Pratos Sazonais
3.1 – Técnicas de preparação
3.2 - Técnicas de confeção
4 – Associações de ingredientes
4.1 – Sabor
4.2 – Textura
4.3 – Aspeto
5 – Pratos regionais a serem confecionados:
5.1 – Entre Douro e Minho – Bacalhau à Zé do Pipo; 

1



UFCD 8293
Preparação e confeção de doçaria 
tradicional portuguesa
-  Confecionar  doçaria  tradicional  e
conventual.
- Identificar a doçaria tradicional ou 
conventual mais importante de cada região;
- Identificar a doçaria que, não pertencendo a
uma região específica, é muito importante no 
contexto da doçaria nacional.

Tripas à Moda do Porto;
5.2 – Trás-os-Montes e Alto Douro – Trutas com 
Amêndoas e Feijoada à Transmontana;

5.3 – Beira Alta – Arroz de Carqueja e Rancho à Moda 
de Viseu;

5.4 – Beira Baixa – Bacalhau à Cobra e Dobrada à 
Moda da Covilhã;

5.5 – Beira Litoral – Raia com Molho de Pitau e 
Chanfana à Moda de Coimbra;

5.6 – Ribatejo – Sopa de Pedra e Ensopado de 
Enguias;

5.7 – Estremadura – Pataniscas de Bacalhau e Bife à 
Marrare;

5.8 – Alentejo – Sopa de Cação e Migas com Carne de 
Porco;

5.9 – Algarve – Amêijoas na Cataplana e Arroz de 
Lingueirão;

5.10 – Madeira – Filetes de Peixe-espada com Milho 
Frito e Espetadas à Madeirense;

5.11 – Açores – Sopa de Espírito Santo e Bifes de 
Atum.

– Regiões Gastronómicas:
1.1 – Identificação:
1.1.1 – Minho;
1.1.2 – Trás-os-Montes e Douro;
1.1.3 – Beiras;
1.1.4 – Ribatejo e Estremadura;
1.1.5 – Alentejo;
1.1.6 – Algarve;
1.1.7 – Ilhas.
1.2 – Doces tradicionais;
1.3 – Doçaria conventual;
1.4 – Confeção da doçaria tradicional.
2 – Fichas técnicas:
2.1 – Minho e Douro Litoral:
2.1.1 – Torta de Viana
2.1.2 – Papos de Anjo
2.1.3 – Pudim Abade de Priscos
2.1.4 – Mexidos
2.1.5 – Rabanadas
2.1.6 – Pão-de-ló Margaride
2.1.7 – Jesuítas
2.2 – Trás-os-Montes e Alto Douro
2.2.1 – Toucinho-do-céu
2.3 – Beira Alta e Beira Baixa
2.3.1 – Castanhas de ovos de Viseu
2.3.2 – Arroz doce à moda de Oliveira
2.3.3 – Leite-creme à Tondela
2.4 – Beira Litoral
2.4.1 – Lampreia de ovos
2.4.2 – Pão-de-ló de Ovar
2.4.3 – Brisas do Lis
2.5 – Ribatejo
2.5.1 – Pastéis de feijão
2.5.2 – Fios de ovos
2.5.3 – Tigelada
2.6 – Estremadura
2.6 1 – Pastéis de nata
2.6.2 – Torta de laranja
2.6.3 – Pão-de-ló de Alfeizerão
2.7- Alentejo

2



UFCD 4662
Preparação e confeção de sopas

- Identificar diferentes tipos de sopas.
- Elaborar fichas técnicas de acordo com as 
capitações.
- Preparar e confecionar sopas regionais e 
internacionais.
- Empratar e decorar sopas.
- Acondicionar e conservar sopas.
- Cumprir as normas de higiene e segurança.

UFCD 8297
Preparações e confeções básicas de 
cozinha

- Executar as principais preparações de base
de cozinha.
- Executar as principais confeções de base 
de cozinha. 

2.7.1 – Barriga de Freira
2.7.2 – Sericá ou Sericaia
2.8 – Algarve
2.8.1 – Morgadinhos de Amêndoa
2.8.2 – Torta Algarvia
2.9 – Madeira
2.9.1 – Queijadinhas da Madeira
2.10 – Açores
2.10.1 – Bolos Lêvedos

1 - Tipos de sopas, cremes, aveludados, caldos e 
consommés

1.1 Regionais

1.2 Internacionais

2 - Tecnologia de matérias-primas

3 - Receitas e fichas técnicas

3.1 Capitações

3.2 Composições

3.3 Utilizações

4 - Operações de quantificação de produtos, 
ingredientes, proporções e pesagens

5 - Técnicas de preparação de sopas, cremes, 
aveludados, caldos e consommés

5.1 Manuseamento e preparação de utensílios e 
material

5.2 Seleção, quantificação e preparação das matérias-
primas, preparados industriais e outros ingredientes

6 - Processo de confeção de sopas, cremes, 
aveludados, caldos e consommés

6.1 Mise-en-place

6.2 Ordem de introdução da matéria-prima

6.3 Tempo de cozedura

7 - Técnicas de regeneração de sopas (preparados 
industriais e pré-cozinhados)

8 - Controlo de qualidade do processo de fabrico

8.1 Preparação

8.2 Confeção

8.3 Produtos finais

9 - Acondicionamento e conservação dos produtos 
confecionados

10 - Empratamento e decoração criativa

11 - Normas de higiene e segurança

1 - Preparações de base
1.1 Descascar e cortar frutas e legumes
1.2 Amanhar e cortar peixes e mariscos
1.3 Desossar e cortar carnes e aves
2 - Confeções de base
2.1 Cozer

3



UFCD 8295
Preparação e confeção de pastelaria 
internacional

-Identificar as diferentes confeções de 
pastelaria internacional.
- Preparar e Confecionar diversas receitas 
aplicando técnicas apropriadas de pastelaria 
internacional.
- Empratar e decorar produtos de pastelaria 
internacional.
- Acondicionar e conservar os produtos 
confecionados.
- Cumprir as normas de higiene e segurança

2.2 Assar
2.3 Fritar
2.4 Grelhar
2.5 Estufar
2.6 Guisar
2.7 Saltear
2.8 Brasear
2.9 Outras

1 - Pastelaria e doçaria internacional
1.1 Tendências de evolução da pastelaria e doçaria
1.2 Evolução dos Receituários
1.4 Tipologias de pastelaria
2 - Confeções de pastelaria
2.1 Com fruta
2.2 Sortido seco
2.3 À base de chocolate
2.4 Unitária
2.5 Outros
3 - Tecnologia de matérias-primas
3.1 Composições
3.2 Utilizações
4 - Receitas e fichas técnicas
5 - Operações de quantificação de produtos, 
ingredientes, proporções e pesagens
6 - Técnicas de preparação e confeção de pastelaria 
internacional
6.1 Manuseamento e preparação de utensílios e 
material
6.2Seleção, quantificação e preparação das matérias-
primas
6.3 Mise-en- place
6.4 Ordem da introdução da matéria-prima
6.5 Tempo de cozedura e temperatura
6.6 Empratamento

2
º
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S
T
R
E

UFCD 8295
Preparação e confeção de pastelaria 
internacional (Continuação)

UFCD 8294
-  Confecionar  doçaria  tradicional  e
conventual.
- Identificar a doçaria tradicional ou 
conventual mais importante de cada região;
- Identificar a doçaria que, não pertencendo a
uma região específica, é muito importante no 
contexto da doçaria nacional.

7 - Controlo de qualidade do processo de fabrico
7.1 Preparação
7.2 Confeção
7.3 Produtos finais
8  Acondicionamento  e  conservação  dos  produtos
confecionados

9 - Empratamento e decoração criativa
10 - Normas de higiene e segurança

1 – Regiões Gastronómicas:
1.1 – Identificação:
1.1.1 – Minho;
1.1.2 – Trás-os-Montes e Douro;
1.1.3 – Beiras;
1.1.4 – Ribatejo e Estremadura;
1.1.5 – Alentejo;
1.1.6 – Algarve;
1.1.7 – Ilhas.
1.2 – Doces tradicionais;
1.3 – Doçaria conventual;
1.4 – Confeção da doçaria tradicional.

4



UFCD 8296
Cozinha/Pastelaria – Serviços 
especiais 

- Identificar os diferentes serviços especiais.
- Elaborar fichas técnicas de acordo com as 
capitações.
- Preparar e Confecionar iguarias para 
serviços especiais.
- Empratar e decorar iguarias para serviços 
especiais.
- Cumprir as normas de higiene e segurança.

2 – Fichas técnicas:
2.1 – Minho e Douro Litoral:
2.1.1 – Torta de Viana
2.1.2 – Papos de Anjo
2.1.3 – Pudim Abade de Priscos
2.1.4 – Mexidos
2.1.5 – Rabanadas
2.1.6 – Pão-de-ló Margaride
2.1.7 – Jesuítas
2.2 – Trás-os-Montes e Alto Douro
2.2.1 – Toucinho-do-céu
2.3 – Beira Alta e Beira Baixa
2.3.1 – Castanhas de ovos de Viseu
2.3.2 – Arroz doce à moda de Oliveira
2.3.3 – Leite-creme à Tondela
2.4 – Beira Litoral
2.4.1 – Lampreia de ovos
2.4.2 – Pão-de-ló de Ovar
2.4.3 – Brisas do Lis
2.5 – Ribatejo
2.5.1 – Pastéis de feijão
2.5.2 – Fios de ovos
2.5.3 – Tigelada
2.6 – Estremadura
2.6 1 – Pastéis de nata
2.6.2 – Torta de laranja
2.6.3 – Pão-de-ló de Alfeizerão
2.7- Alentejo
2.7.1 – Barriga de Freira
2.7.2 – Sericá ou Sericaia
2.8 – Algarve
2.8.1 – Morgadinhos de Amêndoa
2.8.2 – Torta Algarvia
2.9 – Madeira
2.9.1 – Queijadinhas da Madeira
2.10 – Açores
2.10.1 – Bolos Lêvedos

1 - Tipos de serviços especiais

1.1 Banquetes

1.2 Volantes (Buffets, Portos de honra, Coffee-breaks, 
Outros)

2 - Tecnologia das matérias-primas, equipamentos e 
utensílios

2.1 Tipos de iguarias a servir

2.2 Mobiliário, equipamentos e utensílios

3 - Tecnologia de matérias-primas

3.1 Composições

3.2 Utilizações

3.3 Tipos de iguarias a servir

4 - Receitas e fichas técnicas

4.1 Capitações

5 - Operações de quantificação de produtos, 
ingredientes, proporções e pesagens

6 - Organização e articulação do serviço com outras 
secções

7 - Preparação e confeção de iguarias para serviços 
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UFCD 4674
Cozinhas do Mundo

- Reconhecer a gastronomia tradicional de 
diferentes países e os respetivos 
receituários.
- Elaborar fichas técnicas de acordo com as 
capitações.
- Preparar pratos de cozinhas do mundo.
- Confecionar pratos de cozinhas do mundo e
respetivas guarnições.
- Empratar e decorar pratos de cozinhas do 
mundo.
- Cumprir as normas de higiene e segurança

especiais

7.1 Preparação e confeção dos alimentos

7.2 Empratamento das diversas iguarias de acordo com
a tipologia de serviço

7.3 Montagem, disposição e reposição de alimentos 
quando aplicável

8 - Empratamento e decoração criativa

8.1 Corte, empratamento e decoração de peixes, 
mariscos, carnes, frutas, doces e queijos

8.2 Peças montadas

9 - Acondicionamento e conservação dos produtos 
confecionados

10 - Normas de higiene e segurança

1 - Gastronomia internacional
1.1 Tendências de evolução da gastronomia
1.2 Evolução dos Receituários
1.3 Tipologias gastronómicas
2 - Pratos de cozinhas do mundo (Europa, Ásia, países 
lusófonos, América)
2.1 Entradas e acepipes
2.2 Sopas, caldos, cremes e consommés
2.3 Peixe e marisco
2.4 Carne, caça e aves
2.5 Pastelaria e sobremesas
3 - Tecnologia de matérias-primas
3.1 Composições
3.2 Utilizações
4 - Receitas e fichas técnicas
4.1 Capitações
5 - Operações de quantificação de produtos, 
ingredientes, proporções e pesagens
6 - Técnicas de preparação e confeção de pratos de 
cozinhas do mundo
6.1 Manuseamento e preparação de utensílios e 
material
6.2 Seleção, quantificação e preparação das matérias-
primas
6.3 Mise-en-place
6.4 Ordem da introdução da matéria-prima
6.5 Tempo de cozedura
6.6 Empratamento
7 - Preparação e confeção de guarnições
8 - Técnicas de regeneração de pratos de cozinhas do 
mundo
9 - Controlo de qualidade do processo de fabrico
9.1 Preparação
9.2 Confeção
9.3 Produtos finais
10 - Acondicionamento e conservação dos produtos 
confecionados
11 - Empratamento e decoração criativa
12 - Normas de higiene e segurança

Evidências: No 2º semestre prevê-se a realização de investigação sobre a temática. Grande parte das 
evidências serão fruto da aplicação prática dos conteúdos, através de observação, serão ainda retiradas pela 
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participação e envolvimento nos temas e conteúdos a trabalhar, seguindo sempre os critérios de avaliação 
definidos para a disciplina.

Formador: Marco Resende/Jorge Simaria

7



 
 

1 

 
DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 
Curso Profissional Técnico de Desporto 

 
Planificação Anual da Disciplina de  Desporto -12º ano 

 
Ano Letivo de 2021 / 22 

 
 

 Objetivos Conteúdos 
   

1º
 e

 2
º S

em
es

tr
es

 

 

8622 Coaching e 
Comunicação 

• Identificar os princípios 

• fundamentais do 

processo de Coaching. 

• Reconhecer 

a importância 

da comunicação 
para a eficácia 

do processo de 

Coaching. 

• Definir ou 

implementar as 

diversas etapas 

do processo de 

Coaching. 

• Identificar e 

aplicar um 

conjunto de 

modelos e 

práticas 
estruturadas de 

Coaching. 

• Identificar, 

situacionalmente, o 

modelo/técnica mais 

apropriada para facilitar 
o processo de 

Coaching. 

 
• Introdução ao Coaching 
• O processo de Coaching  
• As áreas do Coaching 

• Os papéis do Coach 

• Escuta ativa 

• “Perguntas poderosas” 

• Feedback 

• Sistemas de representação  

• Estabelecimento do rapport 

• Comunicação humana integrada - verbal e não- verbal 

• Necessidades humanas 

• Princípios e práticas de Coaching 

• Identificação e análise das necessidades humanas 

• O Coaching e a satisfação das necessidades humanas 

• Princípios e deontologia  

• O processo de estabelecimento de objetivos   

• Modelo Roda da Vida 

• Modelo GROW 

• Outras práticas de Coaching 

 

 

 
7250 Ética e Deontologia 
 

 
• Princípios fundamentais da ética  

• Ética, doutrina, deontologia e moral  
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• Identificar os princípios 

fundamentais dos 

valores éticos e 

culturais.  

• Aplicar as normas 

deontológicas e 

profissionais na sua 

prática profissional 

articulando-a com a 

responsabilidade 

pessoal 

• Identificar fatores éticos 

de promoção do 

desenvolvimento 

institucional.  

• Reconhecer condutas 
éticas conducentes à 

preservação da 

solidariedade e do 

respeito numa  

• comunidade global. 
Identificar as condutas 

éticas de intervenção 

aplicáveis aos agentes 

desportivos  

 

• Conceitoschave: ética, deontologia, consciência 

• Campos de reflexão/intervenção e suas características comuns e 

diferenciadas  

• O método analítico como fundamentação da ética 

Valores fundamentais de um código de ética 

Ética e liberdade: responsabilidade e intencionalidade  

• Códigos de ética e padrões deontológicos 

• Códigos de ética pessoal e de deontologia profissional:  

• Da “ciência dos costumes” ao conjunto de deveres  

• Princípios e normas específicos de um grupo profissional 

• Conceitoschave: deontologia, códigos de ética, conduta 
profissional 

• Papel das normas de conduta profissional na definição da 

deontologia de uma profissão  

• Relação entre as normas deontológicas e aresponsabilidade 
social de um grupo profissional 

•  Dinâmicas entre a responsabilidade profissional e os diferentes 

contextos sociais  

• Ética e desenvolvimento institucional 

• Relação entre a ética individual e os padrões de ética institucional 

• Conceitos-chave: igualdade, diferença, organização comunitária. 

• Códigos de ética e conduta institucional como elementos de 
identidade e formação de princípios reguladores das relações 

inter- 

• pessoais e socioculturais 

• Papel dos princípios éticos e deontológicos institucionais na 

mediação de conflitos colectivo 

• Comunidade global  

• Globalização e as novas dimensões de atitudes: local, nacional, 

transnacional e global  

•  Conceitoschave: nexo local/global, globalização.  

• Internacionalização, transnacionalidade e os problemas éticos 

colocados pela globalização  

• Ambivalências do processo de globalização  

• Abertura de mercados: ética na competitividade 

• Esbatimento de fronteiras: ética para a igualdade/inclusão  

• A construção de uma cidadania mundial inclusiva  

• Importância da criação de plataformas de convergência e 
desenvolvimento, com vista a uma integração económica mundial  

• Dimensão ética do combate às desigualdades económicosociais, 
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no âmbito da globalização 

• Exigências em relação à organização, em termos de: 

• Participação nos objetivos da organização 

• Promoção do desenvolvimento da imagem da organização 

• Uso correto de materiais e equipamentos 

• Discernimento de julgamento em eventuais situações de conflito  

• Sigilo profissional  

• Exigências em relação ao público externo, em termos de:  

• Respeito e confiança 

• Princípio da livre concorrência 

• Comunicação bilateral  

• A ética no desporto 

• Considerações gerais e princípios organizadores da ética no 
desporto 

• O código de ética desportiva 

• Ética na gestão do desporto e especificidades da gestão do 
desporto 

• Questões éticas na intervenção do técnico de apoio à gestão do 

desporto 
 

Domínios A - Avaliação suportada na observação de atitudes e valores. 

Domínio B - Avaliação dos desempenhos teórico - práticos: exercícios, questões- aula, trabalhos, fichas de 

avaliação de conhecimentos, planos de aula. 
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