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Escola Superior de Educação  
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Desporto 

 

Unidade Curricular: 956349 - Opção V- Didática Específica do Fitness 

Ano 3 Semestre 5 Área CNAEF: 813 ECTS: 4,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Opcional 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Vânia Brandão de 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) 

100 5 30 10                               55 

 
Pré-requisitos (se aplicável):       
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Conhecer o enquadramento legal, os princípios, os pressupostos e os conceitos associados aos profissionais do exrcício físico 
(Fitness); 

Aprofundar as aptidões em diversas metodologias de actividades de grupo; 

Conhecer as várias formas de Avaliação de Saúde e da Condição Física aplicadas aos diversos contextos existentes nos 
Ginásios, Health and Welness Clubs; 

Adquirir competências específicas para a promoção de exercício físico e adoção de estilos de vida saudáveis, através de uma 
intervenção ajustada e obtenção de resultados. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Ginásios, Academias e Centros de Lazer  - Conceitos, legislação e tendências; 

Comportamento Pedagógico do Instrutor de Fitness; 

Avaliação postural e funcional em contexto de ginásio e health clubs; 

Análise de Exercícios 3D; 

Novas tendências de mercado - abordagem prática. 

Aplicação prática e estudos de caso 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

As várias solicitações da área profissional do Exercício Físico requerem uma formação especializada e aprofundada, no sentido 
de dar resposta a diversos objectivos de diferentes populaçõesalvo. Estes objectivos prendemse essencialmente com a 
necessidade de desenvolver competências específicas ao nível da melhoria das componentes da Aptidão Física, do BemEstar, 
e da Saúde, quer no âmbito da intervenção primária, como da intervenção secundária. 

Deste modo, pretendese com esta UC que os alunos aprofundem e dominem os processos de planear e conduzir programas 
de exercício físico (em grupo e individualizados); dominem o processo de prescrição e realizem avaliações avançadas da 
aptidão física e do estado de saúde. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Método expositivo, utilizando a interacção com os alunos; 
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 Estudos de caso; 

Seminários com entidades externas;  

Trabalhos individuais e de grupo;  

Autoscopia 

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

A natureza da UC justifica a utilização de metodologias ativas com uma forte componente teórico - prática e laboratorial 
associada à exposição teórica através de recursos audiovisuais e 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 

Elaboração e apresentação de trabalho (50%) e Frequência (50%).A avaliação de recurso é realizada através de prova escrita. 
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