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Competências Gerais Módulos Competências/Descritores 
Aulas 

Previstas 
 Capacidades 

Domínio e compreensão de terminologia, 
conceitos, factos científicos, princípios, leis e 
teorias associados ao estudo do 
funcionamento do corpo humano e da sua 
capacidade de produção de movimento. 

 

 

 

 Conhecimentos 

Desenvolve a capacidade de análise, 
interpretação e intervenção nos fenómenos 
biológicos associados ao movimento 
humano, a capacidade de utilizar meios 
audiovisuais e informáticos na observação e 
descrição de movimentos realizados em 
contextos específicos, a capacidade de 
pesquisar do ponto de vista bibliográfico, 
quer em documentos impressos, quer por 
pesquisa na internet e as capacidades de 
questionar e de justificar de forma 
fundamentada. 

 

 

 

 Atitudes 

Contribui para a formação de um sujeito 
responsável, rigoroso, autónomo, com 
sentido crítico, capaz de trabalhar em equipa 
e interessado em manter-se atualizado do 
ponto de vista científico. 

5 
Análise da 

participação 
muscular no 
movimento 

 

Analisa funcionalmente a musculatura do tronco, membros superiores e inferiores: 

• Identifica as características da musculatura postural; 

• Explica os princípios fundamentais que devem orientar o desenvolvimento dos músculos; 

• Relaciona as características dos diferentes músculos do corpo; 

• Observa tarefas motoras diversas; 

• Identifica os principais músculos responsáveis pelos movimentos do corpo; 

• Identifica de forma autónoma os grupos musculares solicitados, os respetivos tipos de ação 
muscular e os padrões de coordenação neuromuscular. 
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6  
Constituição e 

funcionamento 
dos sistemas de 

vida orgânica 
interna 

 

Compreende a organização geral e funções dos sistemas de regulação da vida orgânica interna: 
• Define o conceito de homeostasia; 
• Identifica os efetuadores onde atua o sistema Nervoso Autónomo; 
• Relaciona os conceitos de glândula endócrina, hormona e órgão alvo; 
• Refere as funções do aparelho circulatório; Distinguir grande circulação e pequena circulação; 
• Descreve genericamente as fases do ciclo cardíaco; 
• Explica as adaptações cardíacas ao esforço físico; 
• Enumera os diferentes componentes do sangue; 
• Enuncia as funções do aparelho respiratório; 
• Explica as alterações respiratórias durante o esforço físico; 
• Descreve a constituição geral do aparelho urinário; 
• Conhece o processo de regulação térmica. 
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7 
Qualidades 

Físicas 

 

Conhece as diferentes formas de manifestação da força, flexibilidade, velocidade e resistência: 
• Explica o conceito de força máxima, força rápida, força reativa e de força de resistência; 
• Identifica os tipos de flexibilidade e as suas formas de manifestação; 
• Explica o conceito de flexibilidade estática e o de flexibilidade dinâmica; 
• Caracteriza as diferentes formas de manifestação da velocidade; 
• Relaciona velocidade de execução e força; 
• Explica o conceito de resistência e o conceito de limiar aeróbio e anaeróbio; 
• Caracteriza os fatores fisiológicos condicionantes das diferentes formas de manifestação da 
resistência; 
• Explica a ativação da via anaeróbia lática e a sua relação com o limiar anaeróbio. 
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