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Escola Superior de Educação  
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Desporto 

 

Unidade Curricular: 956316 - Desporto Infanto-Juvenil 

Ano 1 Semestre 2 Área CNAEF: 813 ECTS: 4,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Ana Ruivo Alves 

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) 

100 20 15 10                               55 

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

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

- Perceber os pressupostos ecológicos do desenvolvimento motor; 

- Compreender o ciclo de vida, relacionando aquisições ou habilidades no domínio motor; 

- Adquirir recursos essenciais para o estudo da variabilidade humana; 

- Adquirir competências de modo a saber aplicar estratégias de intervenção técnico-científica adequadas ao desporto infanto-
juvenil. 

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Organização do Desporto de Crianças e Jovens; 

2. Deteção, Seleção e Orientação de Talentos; 

3. O Jovem Atleta; 

4. Especialização Precoce vs Preparação Desportiva Precoce; 

5. Treino de Capacidades Motoras; 

6. Estratégias de Intervenção no Desenvolvimento de Capacidades Motoras; 

 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Os conteúdos programáticos adequam-se aos objetivos de aprendizagem na medida em que habilitam o aluno a compreender e 
a avaliar os parâmetros do desporto infanto-juvenil e a considerá-los domínios complementares do comportamento motor 
humano. Desde uma fundamentação teórica sobre as questões de desenvolvimento, aprendizagem e controlo motor, 
direcionadas em especial para o atleta infanto-juvenil. Existe a preocupação para desenvolver nos alunos um espírito crítico e 
uma atitude reflexiva face aos conteúdos teóricos lecionados. Pretende-se ainda dotar os alunos de competências para a 
aplicação, no terreno, de instrumentos de avaliação física e motora. 

 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

A tipologia de aulas nesta UC é fundamentalmente de cariz teórico-prático, com exposição dos conteúdos pelo docente com 
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intenção de criar um debate sobre os assuntos abordados. Pretende-se criar um ambiente de aprendizagem explorativo, em 
que haja interação entre professor-aluno e aluno-aluno, pelo que os conteúdos mais teóricos serão apresentados com recurso a 
exemplos práticos e concretos no âmbito do Desporto. Neste sentido, privilegiar-se-á a pesquisa, exposição e discussão de 
temas, promovendo o debate em sala de aula. Ferramentas como vídeos, plataformas de discussão, bases de dados científicas 
sobre os temas serão incentivados. 

 

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

As metodologias de ensino apresentam-se coerentes com os objetivos de aprendizagem da UC. A respeito do domínio teórico, 
os conteúdos programáticos são transmitidos através de metodologias com recurso a meios multimédia, a fichas de leituras e a 
exemplos práticos que permitem aos alunos compreender a contextualização, na prática, dos fundamentos teóricos lecionados. 
No domínio prático, os alunos são habilitados a trabalhar e a familiarizarem-se com diferentes instrumentos e metodologias 
aplicadas na avaliação de capacidades motoras, adquirindo capacidade de intervenção no desporto infanto-juvenil. Adquirem 
também metodologias de avaliação relativas a conteúdos abordados nas aulas teóricas através da observação de vídeos sobre 
situações ecológicas. No sentido de complementar a vivência nas aulas práticas, os alunos são incentivados a ter maior 
autonomia no seu processo de conhecimento, participando em fóruns de discussão, criados na plataforma on-line Moodle. 

 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

Avaliação contínua:  

- Teórica: frequência para aferir a aquisição dos conhecimentos teóricos que incidirá nos conteúdos programáticos específicos 
da UC; 

- Prática: trabalho de grupo; ficha de resolução de problemas. 

 A nota final corresponderá à média aritmética ponderada dos momentos de avaliação. 
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