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Escola Superior de Educação 
Descritor de Unidade Curricular 
 
Nível de ciclo de estudos:  
Mestrado 
Curso:  
Mestrado em Educação Especial - domínio 
Cognitivo e Motor 

 
Unidade Curricular: 629306 b  - Problemáticas Cognitiva e Motora (módulo de 

Problemática Motora) 
Ano 1 Semestre 2 Área CNAEF: 142 ECTS: 5 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Adelaide Pereira Jacinto do Espírito Santo (40h) 

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 

HORAS 
TOTAIS 

Horas de Contacto 
Horas de 
Trabalho 

Autónomo 

Ensino 
teórico 

(T) 

Ensino 
teórico-
prático 
(TP) 

Ensino 
prático e 

laboratorial 
(PL) 

Trabalho 
de campo 

(TC) 

Seminário 
(S) 

Estágio 
(E) 

Orientação 
tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

125       35                         5       85 

 
Pré-requisitos (se aplicável): <<Máximo 500 caracteres>> 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

1) Identificar  conceitos atuais relacionados com a problemática motora; 

2) Caracterizar os diferentes tipos de deficiência motora; 

3) Compreender os problemas e necessidades destas pessoas ao longo do seu ciclo de vida; 

4) Conhecer o enquadramento legislativo sobre os direitos da pessoa com problemática motora; 

5) Identificar diferentes instrumentos e técnicas suscetíveis de serem adotados no domínio da avaliação da problemática 
motora; 

6) Reconhecer as tendências atuais da intervenção com pessoas com problemática motora; 

7) Conceber serviços e programas de qualidade com vista à inserção plena na vida familiar, escolar, profissional e social destas 
pessoas. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Clarificação de noções e de conceitos relacionados com a problemática motora 

1.1. Evolução dos conceitos ao longo das últimas décadas 

1.2. Caracterização dos diferentes tipos de deficiência motora 

2. Qualidade de vida da pessoa com problemática motora 

2.1.Necessidades decorrentes da situação de incapacidade 

2.2. Legislação de apoio à integração da pessoa com problemática motora 

3. Condicionantes da situação de problemática motora de origem congénita e adquirida 

3.1. Imagem corporal 

3.2. Relação com os outros 

3.3. Carência de experiência e funcionalidade 

4. Avaliação do perfil de funcionalidade da pessoa com problemática motora 

4.1. Metodologias e instrumentos de avaliação 
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5. Intervenção na problemática motora 

5.1. Atuação segundo o modelo transdisciplinar 

5.2. Organização de contextos e ajudas técnicas 

5.3. Atividade física adaptada 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1. Clarificação de noções e de conceitos relacionados com a problemática motora (Obj. 1 e 2) 

1.1. Evolução dos conceitos ao longo das últimas décadas 

1.2. Caracterização dos diferentes tipos de deficiência motora 

2. Qualidade de vida da pessoa com problemática motora (Obj.3 e 4) 

2.1.Necessidades decorrentes da situação de incapacidade 

2.2. Legislação de apoio à integração da pessoa com problemática motora 

3. Condicionantes da situação de problemática motora de origem congénita e adquirida (Obj. 3) 

3.1. Imagem corporal 

3.2. Relação com os outros 

3.3. Carência de experiência e funcionalidade 

4. Avaliação da pessoa com problemática motora (Obj. 5) 

4.1. Metodologias e instrumentos de avaliação 

5. Intervenção na problemática motora (Obj. 6 e 7) 

5.1. Atuação segundo o modelo transdisciplinar; 

5.2. Organização de contextos e ajudas técnicas 

5.3. Atividade física adaptada 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

As metodologias de ensino, comportando embora, alguns momentos de exposição a cargo da docente, apontam para o  

envolvimento ativo dos formandos através da realização de pequenos trabalhos nas sessões, estudo de casos, da resolução  

conjunta de problemas, da dinamização de debates e momentos de reflexão, em pequeno e grande grupo, com base na leitura  

de textos e no visionamento de vídeos. 

 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

- Momentos de exposição a cargo da docente (Obj. 1 a 4 e 6) 

- Realização de pequenos trabalhos nas sessões (Obj. 2, 3, 5, 7) 

- Estudo de casos (Obj. 5 a 7) 

- Resolução conjunta de problemas (Obj. 3 a 7) 

- Dinamização de debates e momentos de reflexão, em pequeno e grande grupo, com base na leitura de textos e no 
visionamento de vídeos (Obj. 1 a 7) 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação comporta: 

1. A participação nos trabalhos desenvolvidos nas sessões (50%) 

Inclui a assiduidade, o envolvimento nas actividades propostas e os produtos realizados. 

2. Um trabalho escrito individual (50%): 

Este trabalho, deverá aprofundar um dos conteúdos programáticos do módulo, será constituído por uma componente teórica que 
serve de fundamentação a uma parte prática  (investigação aplicada, ou seja, orientações para aplicação de um programa de 
intervenção num determinado contexto – ex: sala de aula; casa; comunidade a um caso concreto). 
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