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SAÍDAS PROFISSIONAIS
Os clubes despor� vos, as escolas do Ensino Básico - Educação Pré Escolar e 1º Ciclo 
(no âmbito das ac� vidades de enriquecimento curricular), as escolas de formação 
despor� va, os ginásios, health clubs, as autarquias, as federações e associações 
despor� vas, bem como empresas privadas, cons� tuem o mercado de trabalho 
preferencial para os profi ssionais provenientes do curso de licenciatura em desporto. 
Nessas ins� tuições poderão desempenhar um conjunto de funções:
- Orientação e gestão do treino em diversas modalidades despor� vas; - Avaliação 
da capacidade de rendimento dos atletas, e prescrição de programas de treino, na 
especialidade despor� va; - Intervenção técnica nos departamentos de especialidade  
despor� va das federações, associações, clubes e escolas de formação despor� va; - 
Organização e desenvolvimento de ac� vidades de enrequecimento curricular (educação 
pré escolar e 1º ciclo do ensino básico); - Organização de eventos despor� vos; - Direcção 
e gestão de instalações despor� vas; - Intervenção ao nível da prevenção da doença e na 
sua recuperação, planeando, organizando e desenvolvendo ac� vidades em colaboração 
com os técnicos de saúde; - Promoção e dinamização de ac� vidades � sicas e de lazer 
em ins� tuições de carácter social - lares, ATL’s - APPCDMs etc; - Organização, gestão e 
prescrição de ac� vidades em centros e clubes de condição � sica e saúde (academias, 
ginásios, health clubs, entre outros); - Dinamização e orientação de ac� vidades em 
associações e empresas de ac� vidades ao ar livre, parques naturais, autarquias, clubes, 
escolas, entre outros; - Criação de associações e/ou empresas, ou dinamização das 
existentes e interagindo com os parceiros sociais determinantes no seu sucesso.

OBJETIVOS
Desenvolver as competências cien� fi cas e técnicas fundamentais para uma futura 
intervenção como profi ssional do desporto, enquanto técnico de exercício � sico ou 
treinador despor� vo.

Coordenador de Curso
Luís Murta | desporto@ipbeja.pt

QR Code acesso
ao site do Curso

https://www.ipbeja.pt/cursos/ese-des

PROVAS DE INGRESSO
Uma das seguintes:
02 Biologia e Geologia;
17 Matemá� ca Aplicada às Ciências
Sociais; 18 Português.

LICENCIATURA EM
DESPORTO
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1º Ano  | 2º Semestre                     ECTS

PLANO DE ESTUDOS
Licenciatura em Desporto

1º Ano  | 1º Semestre                     ECTS

Anatomia Funcional do Aparelho Locomotor   3,0

Desenvolvimento e Aprendizagem Motora  5,0

Esta� s� ca Aplicada                                     5,0

Opção I a) Comunicação e Mul� média; b) Língua

Estrangeira/Inglês                                                  3,0

Propedêu� ca e Metodologias das 
A� vidades Físicas e Despor� vas I
a) Andebol; b) Basquetebol; c) Futebol; d) Voleibol  10,0

Psicologia da A� vidade Física e Desporto   4,0

Desporto Infanto-Juvenil                  4,0

Fisiologia do Exercício I                  4,0

Metodologias de Inves� gação em
A� vidade Física e Desporto                   4,0 

Opção II - a) Educação para os Es� los de

Vida A� vos; b) É� ca no Desporto                 4,0 

Propedêu� ca e Metodologias das
A� vidades Físicas e Despor� vas  II
a) Atle� smo b) Ginás� ca; c) Natação; d) Ténis          10,0

Traumatologia e Socorrismo                 4,0

2º Ano  | 2º Semestre                     ECTS2º Ano  | 1º Semestre                     ECTS

Exercício, Nutrição e Saúde                   4,0

Fisiologia do Exercício II                 4,0

Gestão e Marke� ng em A� vidade Física
e Desporto                                                         4,0

Observação e Análise das Habilidades
Despor� vas                                     3,0

Opção III - a) Animação Despor� va; b) Modelos de

Organizações Despor� vas                                        4,0

Pedagogia das A� v. Físicas e Despor� vas  4,0

Propedêu� ca e Metodologias das A� vidades 
Físicas e Despor� vas III - Fitness                   7,0

Análise do Movimento                 4,0

Didá� ca das A� vidades Físicas e
Despor� vas                                       5,0

Iniciação à Prá� ca Profi ssional em
Ac� vidade Física e Desporto                  5,5

Metodologia do Treino                5,5

Opção IV - a) A� vidade Física e Desporto

Adaptado; b) Reeducação Funcional                4,0

Propedêu� ca e Metodologias das
A� vidades Físicas e Despor� vas IV - 
Fitness                                                        6,0

3º Ano  | 2º Semestre                     ECTS3º Ano  | 1º Semestre                     ECTS

A� vidade Física Adaptada a Populações 
Especiais                                                        4,0

A� vidade Física e Património                  4,0

Avaliação e Prescrição do Exercício          4,0

Estágio I                                                         7,0

Opção V - a) Didá� ca especifi ca - Fitness; Didá� ca

especifi ca - Treino despor� vo                                      4,0

Propedêu� ca e Metodologias das A� vidades
Físicas e Desportivas V - Desportos de Natureza        7,0

Estágio II                                                          23,0

Projeto de Intervenção em A� vidade
Física e Desporto                                       7,0


