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PROJETO DE ORGANIZAÇOM DUMHA ACTIVIDAD FÍSICO-DEPORTIVA (A.F-D)

INTRODUÇOM
Neste projeto busca-se desenvolver nos estudantes a capacidade de organizar atividades e 

resolver  as  tomas  de  decissóns  associadas  às  dificultades  que  adoitan  jurdir  no  seu 
desenvolvimento. 

Para  isto  propom-se  o  desenho  e  posta  em  prática  dumha  atividade  relacionada  coa 
motricidade, já seja coma escola de aprendizagem, excursom, competiçom, etc.... do listado anexo 
ou outras do gosto dos próprios estudantes negociadas previamente com o professor da matéria.

Do mesmo jeito, procura-se umha implicaçom e responsabilidade no trabalho colaborativo, 
de  tal  maneira  que  para  desenvolvemento  deste  projeto  será  necessário  estabelecer  grupos  de 
trabalho de 4 ou 5 componhentes (a elegir livremente pelos estudantes).

OBJECTIVOS
 Desenhar umha proposta de atividade físico-deportiva por grupos.
 Diferenciar as diferentes fases no desenho e posta em prática dum projeto de atividade, assim coma os documentos 

associados a cada umha delas.
 Respeitar umhas normas de seguridade básicas
 Eleger o material em funçom das necessidades que precise cada atividade
 Participar ativamente nas práticas com independência do seu nível
 Desenvolver a competéncia de aprender a aprender.
 Desenvolver a competéncia lingüística no eido da leitura e redaçom de documentos oficiais.
 Desenvolver competéncia digital, especialmente as que facilitam o trabalho colaborativo.
 Desenvolver as competéncias associadas ao tratamento da informaçom, afundando nas competéncias relacionadas 

coa búsqueda de informaçom, a sua seleçom de síntese.
 Desenvolver as competéncias de autonomia e iniciativa persoal.
 Analisar criticamente as ofertas de actividades físico-deportivas do contorno.

ATIVIDADES:
 Composiçom  do  grupo:  ENVIAR  UM  CORREIO  ELECTRÓNICO  AO  PROF.  A 

SEMANA SEGUINTE À ENTREGA DESTE DOCUMENTO. No assunto deverá figurar 
“composiçom do grupo do Projeto de Atividade Físico-Deportiva”, e no texto deverá figurar 
o  nome,  apelidos,  correio electrónico,  nº  de teléfono de cada um dos componhentes  do 
grupo e umha breve descriçom da atividade a realizar (máximo 4 linhas).

 Búsqueda de informaçom básica  sobre as atividades físicas a desenvolver.
 Búsqueda da informaçom necessária  para  o  desenho do projeto  de AF-D que se  deseja 

desenvolver.
 Entrega de documentos de “Projeto” e “Memória” (ver mais adiante).
 Posta em prática do projeto desenhado.
 Avaliaçom dos resultados.

DOCUMENTOS A ENTREGAR:

PLANEAMENTO DO PROJETO (máximo 5 folhas sem Anexos)

• Identifiçom da atividade: 
▪ descriçom da atividade a desenvolver: Que quero fazer?
▪ programa de atividades: Como o vou fazer?



▪ características das persoas às que vai dirigida a atividade: Quen o vai fazer?
▪ lugar onde se desenvolveria: Onde o vou fazer?
▪ datas de realizaçom e horários da atividade: Cando o vou fazer?

• Desenho da organizaçom:
▪ Reparto de responsabilidades: Organigrama. De que se vai a responsabilizar cada 

componhente?
▪ Listagem de tarefas a realizar cada componhente do grupo: Que tem que fazer cada 

um dos  componhentes  do  grupo?  Ej:  Buscar  material,  conseguir  subvençóns  ou 
formas  de  financiamento,  chamar  a  empresas  que  ofertem  a  atividade,  buscar 
informaçom sobre a atividade, levantar actas das juntanças de trabalho, etc...

▪ Temporalizaçom do trabalho a desenvolver: Cando vou fazer cada umha das tarefas 
anteriores? OLHO: nom é cando se realiza a atividade!!!

• Material necessário: Que necessitamos e de onde o sacamos?
• Recursos económicos:

▪ Orçamento: Canto nos vai a custar?
▪ Formas de financiamento: De onde sacamos o dinheiro?

• Valoraçom da atividade a realizar:
▪ critérios para valorar o éxito da atividade: Que vou avaliar?
▪ ferramentas para avaliar o éxito da atividade: Como vou avaliar?

MEMÓRIA (máximo 10 folhas sem Anexos)

• Descriçom da tarefa realizada:
▪ descriçom da actividade desenvolvida: Qué se fizo?
▪ programa de atividades desenvolvidas: Como se fizo?
▪ persoas que participarom na atividade: Quen o fizo?
▪ lugar onde se desenvolveu: Onde se fizo?
▪ datas de realizaçom e horarios da atividade: Cando se fizo?
▪ modificaçóns do Projeto desenhado inicialmente. Que se modificou?
▪ justificaçom  das  modificaçóns  do  Projeto  desenhado  inicialmente.  Por  que  se 

modificou?
• Avaliaçom da atividade:

▪ resultados da avaliaçom.
▪ aspetos positivos a manter.
▪ aspetos negativos a melhorar.

• ANEXOS:
▪ Actas das juntaças de trabalho realizadas
▪ Outros

NORMAS DE PRESENTAÇOM:
• Língua a empregar:   O texto deverá estar escrito em galego cumprindo a norma ortográfica 

da Real Academia Galega.
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• Formato do texto  : O texto será justificado às margens cum tamanho da fonte nom poderá 
exceder de 12 pontos, cum interliñado de 1,5.

• Estrutura  : É obrigado incluir umha “Introduçom”.
• Extensom  : 

▪ O documento inicial, o “Projeto”, nom pode exceder das 5 páginas (sem Anexos). 
▪ O  documento  final,  a  “Memória”,  nom  poderá  exceder  das  10  páginas (sem 

Anexos). As  Actas das Juntanças de Trabalho incluiran-se coma Anexo final, 
cum límite de extensom de umha página por acta.

• Forma de Entrega  : O documento será enviado em formato PDF ao endereço eletrónico do 
professor da matéria (inhaqui@hotmail.com) antes das 00:00 h. da data límite de entrega 
marcada mais abaixo.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇOM DO PROJETO
♦ Desenha um projeto de atividades físico-deportiva de jeito autónomo em colaboraçom cos seus companheiros

♦ Desenvolve  um  projeto  de  atividades  físico-deportiva  de  jeito  autónomo  em  colaboraçom  cos  seus 
companheiros

♦ Diferencia os distintos momentos no desenvolvento dun projeto (desenho, desenvolvento e avaliaçom)

♦ Diferencia cada um dos documentos a entregar e os assócia aos distintos momentos do projeto.

♦ Realiza um organigrama de reparto de tarefas dentro da organizaçom do grupo.

♦ Redata de modo ajeitado ao registro formal e sen erros lingüísticos os documentos a entregar.

♦ Utiliza  ferramentas  TIC  para  o  desenvolvemento  do  trabalho,  especialmente  as  que  faciliten  o  trabalho 
colaborativo.

♦ Avalia a atividade desenvolvida de acordo co estabelecido no projeto inicial.

CRITÉRIOS DE CORREÇOM DO PROJETO:
 Desenha um projeto de atividades físico-deportivas
 Desenvolve um projeto de atividades físico-deportivas
 Diferencia cada um dos documentos a entregar e os assócia aos distintos momentos do projeto.
 Contextualiza o projeto a desenvolver.
 Realiza um organigrama de reparto de tarefas dentro da organizaçom do grupo e as temporaliza
 Apresenta um orçamento do custo da atividade a realizar
 Busca fontes de financiamento alternativo
 Especifica o material preciso
 Temporaliza a atividade a desenvolver.
 Apresenta os criterios a ter em conta na avaliaçom da atividade.
 Utiliza ferramentas TIC, especialmente para o trabalho em grupo (G-Drive, DropBox, etc...)
 Avalia a atividade desenvolvida.
 Especifica os aspetos positivos e negativos da atividade desenvolvida.
 Redata actas de cada juntança de trabalho.
 Cumple os aspetos formais estabelecidos.
 Envia por correio electrónico e apresenta em formato PDF.
 Desenvolve os texto correctamente dende o punto de vista lingüístico no registro formal.
 Desenvolve umha redaçom clara e concisa.

DATAS DE ENTREGA: 
PROJETO: 15 DÍAS ANTES DO COMEZO DO DESENVOLVEMENTO

MEMÓRIA: Se nom se concreta outra individualmente, 1 DE JUNHO


