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Escola Superior de Educação  
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Desporto 

 

Unidade Curricular: 956346 - Atividade Física  para Populações Especiais 

Ano 3 Semestre 1 Área CNAEF: 813 ECTS: 4,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Carla Malveiro Raposo 

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 15 20 10                               55 

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

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Descrever o conceito de populações especiais. 

Caraterizar os diferentes grupos de populações especiais (fases especiais da vida e condições clínicas) 

Identificar os diversos meios de avaliação da aptidão física, selecionando os melhores instrumentos e técnicas para os vários 
grupos de populações especiais 

Ser capaz de prescrever , orientar e supervisionar sessões de treino para as populações especiais 

Identificar e aplicar as diferentes recomendações/considerações especiais, na avaliação da aptidão física e na prescrição dos 
programas de exercício, nos vários grupos da população 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Indivíduos em fases Especiais da Vida 

1.1. Crianças, idosos e grávidas 

       - Caraterização, avaliação da aptidão física, prescrição de exercício e principais recomendações 

2. Indivíduos com condições clínicas associadas: 

2.1. Doenças Metabólicas (obesidade, diabetes e dislipidémia) 

       - Caraterização, avaliação da aptidão física, prescrição de exercício e principais recomendações 

2.2. Doenças Cardiovasculares (Doença das artérias coronárias, doença cerebrovasculares e hipertensão) 

        -Caraterização, avaliação da aptidão física, prescrição de exercício e principais recomendações 

2.3. Doenças Pulmonares (asma) 

        - Caraterização, avaliação da aptidão física, prescrição de exercício e principais recomendações 

2.4. Doenças Músculo-esqueléticas (Osteoporose) 

        -Caraterização, avaliação da aptidão física, prescrição de exercício e principais recomendações 

 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Os conteúdos programáticos pretendem dotar o estudante de conhecimento na caraterização, avaliação e prescrição de 



Página 2 de 2 

exercício físico nos diferentes grupos de populações especiais (fases especiais da vida, doenças metabólicas, doenças 
cardiovasculares, doenças pulmonares e doenças músculo-esqueléticas). 

Os conteúdos programáticos estipulados vão permitir adquirir competências de avaliação da aptidão física nas populações 
especiais enunciadas, dando resposta aos objetivos propostos. Consequentemente, saber interpretar os dados das avaliações 
físicas possibilitando uma prescrição correta do exercício físico, não descurando as principais precauções (quer na avaliação 
quer na prescrição), permite atender à totalidade dos objetivos propostos. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Método expositivo (utilizando a interacção com os alunos) 

Estudos de caso 

Trabalhos individuais e de grupo 

Autoscopia 

 

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

A natureza teóricaprática da UC justifica a utilização, de forma complementar, de metodologias activas com uma forte 
componente prática associada à exposição teórica frequentemente utilizada com suporte a meios áudiovisuais, assim como 
com recurso a pesquisa bibliográfica. 

É recorrente a prática de apresentação por parte dos alunos ao grupoturma dos resultados da pesquisa realizada de forma 
autónoma e supervisionado pelo docente. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação é composta por uma avaliação teórica, através da realização (60%) e avaliação teórico-prática, através da 
realização de um estudo de caso em grupo (40%). A avaliação de recurso é realizada através de prova escrita. 

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

AACVPR - American Association of Cardiovascular & Pulmonary Rehabilitation (2013). Guidelines for cardiac rehabilitation and 
secondary prevention programs (5th ed.). Champaign: Human Kinetics  

ACSM (2016). ACSM’s Exercise Management for Persons with Chronic Diseases and Disabilities (4rd ed.). Champaign IL: 

Human Kinetics. 

ACSM (2018). ACSM’s Guidelines for Exercise Testing and Prescription (10th edition). Baltimore: Williams & Wilkins. 

Mil-Homens, P.; Correia, P. P. & Mendonça, G. V. (Eds) (2017). Treino da Força: Avaliação, Planeamento e Aplicações. Volume 
2. Cruz Quebrada: Faculdade de Motricidade Humana. 

NSCA (2018). NSCA’s Essentials of Training Special Populations. Champaign, IL: Human Kinetics. 
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