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Escola Superior de Educação  
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Desporto 

 

Unidade Curricular: 956336 – Iniciação à Prática Profissional em Actividade 
Física e Desporto  

Ano 2 Semestre 4 Área CNAEF: 813 ECTS: 5,5 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Vânia Loureiro 

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) 

137,5                   25 20                   92,5 

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

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Proporcionar um primeiro contato com o mercado de trabalho, na área especifica do Desporto 

Conhecer e caraterizar uma organização desportiva nos seus diversos âmbitos de intervenção 

Analisar a Organização/Gestão dos Clubes, Associações Desportivas, Autarquias, Empresas, Ginásios e Health Clubs  ou 
outras instituições que desenvolvam actividades no âmbito do fenómeno desportivo; 

Conhecer o modo de funcionamento da modalidade escolhida, no seu contexto específico; 

Conhecer as terminologias e léxico da modalidade e da área; 

Descrever de uma forma crítica e reflexica as observações realizadas; 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

As situações reais de trabalho, assentes numa adequada e actualizada fundamentação teórica, devem desenvolver os 
seguintes conteúdos: 

Análise da Lei de Bases da Atividade Fisica e do Desporto 

Caracterização da Organização Desportiva (Infraestruturas e recursos materiais, temporais, espaciais e humanos, estruturação 
das organizações desportivas e planeamento da época desportiva); Caracterização do(s) grupo(s) de trabalho(S) 

Avaliação dos eventos desportivos onde participaram;  

Procedimentos utilizados para a recolha dos elementos de avaliação; 

Descrição de outras actividades e documentos complementares (participação em provas, convívios, formações, organização de 
actividades, etc.) 

 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

A presente UC pretende promover a formação profissional numa ligação estreita com o contexto real de trabalho. Através de um 
planeamento antecipado, são programadas visitas técnicas dos grupos de trabalho, com vista à recolha de informações, tendo 
como objetivo a aquisição de competências em que os alunos possam evoluir ao longo de todo o Plano de Estudos. 
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MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

A UC Iniciação à Prática Profissional em Atividade Fisica e Desporto tem um funcionamento regular durante o segundo 
semestre do 2º ano lectivo. 

O trabalho consistirá de uma participação efectiva dos alunos no processo de aprendizagem. As reuniões semanais dos grupos 
de trabalho com o orientador na ESEB, serão preponderantes para o planeamento e intervenção final para recolha de dados na 
instituição acolhedora. 

Esse trabalho de terreno, deverá culminar na construção de um relatório escrito por grupo, onde são apresentadas todas as 
actividades desenvolvidas pelos alunos, tendo em vista a recolha de informação para a caraterização da entidade desportiva 
escolhida. 

A avaliação desta UC é composta por os seguintes elementos: Relatório Final de Iniciação à Prática Profissional em Atividade 
Fisica e Desporto. 

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

A UC Iniciação à Prática Profissional em Atividade Fisica e Desporto, possibilita aos alunos uma primeira interação direta com o 
mercado de trabalho, na área especifica do Desporto. Através da formação de grupos de trabalho, preparam-se visitas a 
organizações desportivas, para puder recolher informações sobre o perfil geral de intervenção dessa organização, bem como a 
caraterização e descrição das suas atividades/serviços.O trabalho junto de diversas organizações desportivas, possibilita aos 
alunos uma constante adaptação e aplicação de conhecimentos, que poderão ser postos em prática no 3º ano da licenciatura, 
nas UC´S Estágio I e II. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

Documento "Relatório de Iniciação à Prática Profissional em Atividade Fisica e Desporto" 

Avaliação do desempenho prático (reuniões semanais, planeamento, autonomia e capacidade de recolha de dados).  
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