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Escola Superior de Educação  
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Desporto 

 

Unidade Curricular: 956351 – Estágio II 

Ano 3 Semestre 6 Área CNAEF: 813 ECTS: 23 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Luis Murta 

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) 

575                         10 320             245 

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

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

a) Enriquecer a componente profissional da formação; 

b) Conhecer e identificar as principais metodologias do treino  aplicadas; 

d) Proporcionar experiência da prática profissional em contexto organizacional; 

e) Promover a articulação entre os conhecimentos e a  realidade; 

f) Conhecer os comportamentos tipo, fundamentais que suportam a construção e operação do processo. 

g) Conhecer o modo de funcionamento, na área seleccionada e no nosso contexto específico; 

h) Dominar as terminologias e léxico da área; 

i) Desenvolver no aluno a necessidade de uma constante actualização nos domínios da invest. e do conhecimento 
científico, técnico e pedagógico; 

j) Possibilitar, em contexto de aprendizagem, a reflexão crítica sobre a realidade e o desenvolv. de um projecto de 
intervenção em contexto real de trabalho; 

l) Desenvolver no aluno a necessidade de uma constante actualização e domínio da utilização das novas tecnologias; 

m) Descrever de uma forma crítica de construção as observações   realizadas. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

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

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): apresentação 
detalhada dos atletas/clientes em forma de percentagem; 

Planeamento, organização, prescrição e avaliação de atividades/serviços desportivos;  

Caraterização dos 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.) 

Reflexão fundamentada do processo desenvolvido e dos resultados obtidos. 
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DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

A unidade curricular (UC) Estágio II enquadrase na área científica das Ciências do Desporto e pretende estender e diversificar 
a formação profissional do aluno, começada na UC Estágio I, numa ligação estreita com o contexto real de trabalho. 

O Estágio II constitui um momento igualmente privilegiado para as entidades acolhedoras e para a Escola Superior de 
Educação de Beja, entidade formadora, atendendo às relações que o desenvolvimento do Estágio possibilita. 

Nas áreas de vocação profissionalizante no domínio das relações humanas, a aprendizagem teórica em  situação de autonomia 
apresenta limitações ao nível do desenvolvimento das capacidades de integração organizacional e de relacionamento 
interpessoal, capacidades que necessitam de experimentação em contexto apoiado e com supervisão. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

O Estágio II tem um funcionamento durante o segundo semestre do 3º ano lectivo. 

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

As actividades desenvolvidas pelos alunos bem como todo o acompanhamento prático da sua intervenção, deverão resultar 
num relatório escrito, no qual estará todo o planeamento e consequente evolução teórico prática do aluno. 

a avaliação desta UC é composta por os seguintes elementos: Relatório Final de Estágio e Documento avaliação da entidade 
receptora do Estagiário. 

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

As vivências e experimentações práticas anteriores realizadas na UC Estágio I, possibilitarão agora aos alunos uma intervenção 
mais específica nas organizações desportivas, através da aplicação de métodos e técnicas específicas inerentes a cada área de 
intervenção. Apesar de supervisionado, pretende-se que o trabalho realizado no terreno pelo aluno, acarrete desde o inicio, uma 
autonomia pessoal, tendo em conta o desenvolvimento das competência adquiridas até este momento.. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

Documento "Relatório de Estágio II" 

Avaliação do desempenho prático (responsabilidades assumidas, planeamento, autonomia e capacidade de intervenção) 
demonstrado na entidade recetora do éstágio.  
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