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CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE APOIO À GESTÃO DESPORTIVA 

Disciplinas de: 

Gestão de Programas e Projetos do Desporto 

Gestão de Instalações Desportivas 

Práticas de Atividades Físicas e Desportivas 

Organização e Gestão do Desporto 

CRITÉRIOS  
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

Conhecimentos e Capacidades (70%) 

• Adquire e aplica conhecimentos, articulando numa dimensão inter e 

transdisciplinar, os saberes teóricos e práticos com o objetivo de 

produzir, gerir e executar projetos de natureza desportiva diversa. 

• Adquire e aplica conhecimentos, articulando numa dimensão inter e 

transdisciplinar os saberes teóricos e práticos com o objetivo de 

participar, dinamizar e organizar atividades desportivas diversificadas 

• Mobiliza e integra saberes e competências. 

• Demonstra iniciativa, resolve problemas e toma decisões adequadas.  

• Demonstra capacidade de trabalho em equipa e coopera com os outros 

na obtenção de objetivos comuns. 

• Utiliza corretamente a Língua Portuguesa para comunicar, por escrito e 

oralmente. 

• Utiliza terminologia adequada ao contexto em que se encontra 

• Utiliza suportes diversificados, principalmente as tecnologias da 

informação. 

 

 Atitudes (30%) 

·     Responsabilidade (10%) 
(Pontualidade, cumprimento de normas e instruções estabelecidas, respeito por 

materiais e equipamentos, apresentação do material necessário, cumprimento 

de tarefas e prazos, participação.) 
·     Autonomia (10%) 

(Realização das atividades escolares, curiosidade e iniciativa, espírito de 

observação e sentido crítico, capacidade de se auto e heteroavaliar) 
·     Trabalho colaborativo (10%) 

(Contributo para a concretização de tarefas comuns, respeito pelas opiniões e 

ações dos outros, espírito de entreajuda, defesa dos seus pontos de vista, 

reflexão sobre o trabalho desenvolvido.) 

• Produção, gestão e 

execução de projetos de 

natureza desportivos 

• Organização de atividades 

desportivas  

• Participação e colaboração 

na organização de 

atividades desportivas   

• Testes escritos 

• Relatórios 

• Trabalhos de grupo com 

apresentação oral e escrita  

• Trabalhos individuais com 

apresentação oral e escrita  

• Portefólio  

• Participação oral na aula  

• Registos de observação 

 

 

 
 


