
PERFIL DE DESEMPENHO 

Participar no planeamento, na organização e no desenvolvimento do treino de modalidades 
desportivas  individuais ou colectivas, bem como organizar e dinamizar actividades físicas e 
desportivas em contexto de ocupação de tempos livres, animação e lazer.   

Elaborar o plano anual de preparação em colaboração com os técnicos de grau superior 
responsáveis pela modalidade desportiva.  

Coadjuvar na preparação e organização das sessões de treino. 

Orientar, com supervisão de um técnico de grau superior, as sessões de treino com vista ao 
aperfeiçoamento dos praticantes na modalidade desportiva, promovendo o cumprimento das 
regras da modalidade e das regras de disciplina.  

Organizar a participação e orientar os praticantes em competição, com supervisão de um 
técnico de grau superior.  

Colaborar na avaliação dos resultados das sessões de treino em função da sua adequação aos 
objetivos estabelecidos sob supervisão de um técnico de grau superior.  

Participar, sob supervisão de um técnico de grau superior, no planeamento e coadjuvar na 
implementação de actividades, individuais ou de grupo, de melhoria da aptidão física, no 
âmbito do treino desportivo.  

Participar na conceção e implementação de programas de actividades físicas e desportivas em 
contexto de animação e de ocupação de tempos livres.  

Coadjuvar o técnico superior no aconselhamento aos praticantes na adopção de hábitos 
saudáveis e de cuidados de higiene na sua vida quotidiana 

CURSO PROFISSIONAL TÉCNICO DE DESPORTO 
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CLUBES NÁUTICOS
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CLUBE FERROVIÁRIO DE PORTUGAL

NÁUTICO CLUBE BOA ESPERANÇA

SPORT ALGÉS E DAFUNDO
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ATIVIDADE - VELA
Aulas de 3 horas, uma vez por semana e durante 11 semanas

(11 aulas), na Doca de Belém e Cais do Sodré e incluem o

acesso a aulas teóricas e práticas.

CONDIÇÕES DE ACESSO
O programa é gratuito.

Os alunos terão de ser devidamente inscritos pelas escolas.

É obrigatório que todos os alunos inscritos saibam nadar.

Para tal, terão que realizar previamente um teste de natação.

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO
Equipamento individual:

O participante tem que utilizar obrigatoriamente o

seguinte equipamento no tempo total da aula:

- Colete salva-vidas, fato isotérmico e blusão corta-

vento, fornecidos pelo clube;

- Ténis de desporto e protetor solar, a cargo de cada

participante.

É expressamente obrigatório:

a) Respeitar e ouvir com atenção as orientações dos pro-

fessores;

b) Usar sempre o colete salva-vidas;

c) Não sair para a atividade ou utilizar qualquer material

sem a presença e autorização do professor;

d) Respeitar os horários estabelecidos;

e) Zelar pelo material utilizado e pelas embarcações;

f) Sinalizar a existência de qualquer falta ou dano no equi-

pamento;

g) Todos os alunos/as com o cabelo comprido realizar a

aula com o cabelo apanhado;

h) Após a atividade, tomar banho e deixar o espaço limpo

de objetos.

É expressamente proibido:

a) O uso de brincos, pulseiras, fios, relógios, pastilhas

elásticas, etc…

b) Andar descalço na atividade;

c) O uso de chinelos na atividade;

d) Correr nas zonas de transporte da embarcação.

CLUBES DE MAR
A cidade de Lisboa está a recuperar a sua vocação

marítima e a democratizar o acesso ao Tejo através do

Programa Municipal de Desenvolvimento dos Despor-

tos Náuticos em Lisboa, que promove a prática de

Remo e Vela no rio.

O programa teve início em 2015 eCLUBES DE MAR

pretende contribuir para o desenvolvimento das com-

petências formativas dos alunos do ensino básico que

frequentam as escolas públicas do concelho de Lisboa.

É integralmente gratuito para os alunos e desenvolvido

em parceria com as juntas de freguesia, os agrupa-

mentos de escolas e os clubes náuticos da cidade.
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ATIVIDADE - REMO
Aulas de 2 horas, uma vez por semana e durante 11 semanas

(11 aulas), na Doca de Santo Amaro e incluem o acesso a aulas

práticas em terra e na água.

CONDIÇÕES DE ACESSO
O programa é gratuito.

Os alunos terão de ser devidamente inscritos pelas escolas.

É obrigatório que todos os alunos inscritos saibam nadar.

Para tal, terão que realizar previamente um teste de natação.

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO
Equipamento individual:

O participante tem que utilizar obrigatoriamente o

seguinte equipamento no tempo total da aula:

- Colete salva-vidas e blusão corta-vento, fornecidos

pelo clube;

- T'shirt neoprene (recomendado), calção, ténis de des-

porto e protetor solar, a cargo de cada participante.

É expressamente obrigatório:

a) Respeitar e ouvir com atenção as orientações dos

professores;

b) Usar sempre o colete salva -vidas;

c) Não sair para a atividade ou utilizar qualquer material

sem a presença e autorização do professor;

d) Respeitar os horários estabelecidos;

e) Zelar pelo material utilizado e pelas embarcações;

f) Sinalizar a existência de qualquer falta ou dano no equi-

pamento;

g) Após a atividade, tomar banho e deixar o espaço limpo

de objetos.

É expressamente proibido:

a) O uso de brincos, pulseiras, fios, relógios, pastilhas

elásticas, etc…

b) Andar descalço na atividade;

c) O uso de chinelos na atividade;

d) Correr nas zonas de transporte da embarcação.

CLUBES DE MAR
A cidade de Lisboa está a recuperar a sua vocação marítima

e a democratizar o acesso ao Tejo através do Programa

Municipal de Desenvolvimento dos Desportos Náuticos em

Lisboa, que promove a prática de Remo e Vela no rio.

O programa teve início em 2015 e pretendeCLUBES DE MAR

contribuir para o desenvolvimento das competências for-

mativas dos alunos do ensino básico que frequentam as

escolas públicas do concelho de Lisboa. É integralmente

gratuito para os alunos e desenvolvido em parceria com as

juntas de freguesia, os agrupamentos de escolas e os clubes

náuticos da cidade.



TÉCNICO DE DESPORTO 

HORAS TEMPOS HORAS TEMPOS HORAS TEMPOS

5 4 4

(2+2+1) (2+1+1) (2+1+1)

3 3 3

(2+1) (2+1) (2+1)

(2+1) (2+1) (2+1)

2 2 2
(2) (2) (2)

(2+2)

1000 450 17 275 12 275 12

3 3 2

(2+1) (2+1) (2)

3 3 3

(2+1) (2+1) (2+1)

2 2 -

(2) (2)

500 200 8 200 8 100 5

5 4 6

(2+2+1) (2+2) (2+2+2)

4 4 4

(2+2) (2+2) (2+2)

4 3

(2+2) (2+1)

3 3 2

(2+1) (2+1) (2)

1200

600 50 - 250 - 300 - 600 GR620

1800 450 16 675 14 675 12 1800

400 425 375

1100 1150 1050

Formação em 
Contexto de

Sub-total

3300

Sub-total

150 GR620

Componente 
de formação 

técnica

125 100

Desportos de 
Natureza e 
Aventura

100 50

9459, 9460,7245

GR620

9440, 9441, 
9445, 9446,9492

9439, 9443, 
9417, 9449

9448,9434, 9435, 
9438, 9436,9437

450

9496, 9500, 
9499, 9444

GR620

225

100

9456, 9442

325

9453

GR620

9450, 9452,4289

7250, 8628, 
9516

50

9454, 9457, 
9455, 9458

9451

150

UFCD

UFCD

UFCD

UFCD

Componente 
de formação 
sócio-cultural

320 140 90

100

Desportos 
Individuais e 

Coletivos
325

Atividades de 
Ginásio

275 75 150

Desporto 450 125 100

Componente 
de formação 

científica

Estudo do 
Movimento

200 75 75

50 45

220

Educação Física 140

GR400/G
R620

Matemática 200 75 75 50 200 GR500

50 200

GR510

Sub-total

Psicologia

Tecnologias da 
Informação e 
Comunicação

100 100
4 - - - -

100

50 50 - 100

GR550

Sub-total

90

Área de Integração

Componentes de 
Formação/Disciplinas

TOTAL DE 
HORAS (a) 
(ciclo de 

formação)

CARGA ANUAL/SEMANAL
10º ANO - 35 SEMANAS
11º ANO - 29 SEMANAS
12º ANO - 28 SEMANAS

TOTAL GRUPO

10º 11º 12º

GR300

Língua Estrangeira I 
ou II b) 220

320

220

GR330

70
3

70

Português c)

GR400/4
10/420

80 70 70 220

45 140 GR620

80
3 3
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