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Escola Superior de Educação  
Descritor de Unidade Curricular	
 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Desporto 

 

Unidade Curricular: 956318 - Propedêutica e Metodologias das Actividades 
Físicas e Desportivas II -  Atletismo 

Ano 1 Semestre 2 Área CNAEF: 813 ECTS: 2,5 
 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Nuno Eduardo Marques 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) 

62.5 10 35                                     17.5 
 
Pré-requisitos (se aplicável): <<Máximo 500 caracteres>> 
 
OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

a) Conhecer as origens históricas da modalidade; 

b) Identificar as diferentes disciplinas da modalidade e as suas técnicas; 

c) Realizar os diferentes gestos técnicos das disciplinas atléticas, associando as capacidades de observação/correção; 

d) Promover o conhecimento do regulamento técnico da modalidade e sua aplicação; 

e) Abordar didática e metodologicamente o ensino do atletismo; 

f) Identificar as principais componentes críticas das diferentes disciplinas técnicas abordadas; 

g) Conhecer as normas regulamentares associadas às diferentes especialidades; 

h) Perceber a importância da modalidade no desenvolvimento motor; 

i) Promover a participação ativa, empenhada, e cooperante nas aulas e nas atividades nelas desenvolvidas; 

j) Cumprir as regras que garantam as condições de segurança, preparação, arrumação e preservação do material; 

K) Experienciar as diferentes tarefas específicas (corridas, saltos e lançamentos); 

l) Garantir as progressões pedagógicas adotadas para o ensino das disciplinas.     

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Introdução ao ensino do atletismo 

1.1 O atletismo como elemento cultural e histórico. 

1.2 As provas oficiais do atletismo. 

1.3 O atletismo como meio educativo. 

1.4 A importância dos jogos, brincadeiras e materiais adaptados ao ensino das técnicas 

1.5 A técnica de corrida (Estrutura Cinemática; Análise Biomecânica): exercícios de assimilação e desenvolvimento; 

1.6 O Aquecimento Dinâmico e a Mobilidade: condições de realização, pertinência e organização técnica; 

1.7 Fundamentos do atletismo: Técnicas Específicos e Regras Fundamentais 

2. Corridas de velocidade 
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3. Corridas de barreiras 

4. Corridas de meio-fundo 

5. Corridas de estafetas  

6. Salto em comprimento 

7. Triplo salto 

8. Salto em altura 

9. Lançamento do peso 

10. Lançamento do dardo 

11. Lançamento do disco 

12. Lançamento do martelo 

13. Corrida de obstáculos 

14. Treino da Marcha Atlética 

15. Provas combinadas. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

O Atletismo é a modalidade desportiva mais antiga que se conhece. A história do Atletismo, confunde-se com o da própria 
humanidade. Correr, saltar e lançar são atividades que constituem padrões motores básicos que utilizamos no nosso dia-a-dia. 
O atletismo, para o Homem, não é, portanto, mais que a utilização natural do seu património motor. Esta Unidade Curricular 
pretende transmitir no decorrer das suas aulas um conhecimento teórico e prático dos fundamentos técnicos e regulamentares 
básicas do atletismo, nas suas diferentes disciplinas objetivando o conhecimento efetivo, o domínio motor e a capacidade de 
transmissão das suas características em contextos de aprendizagem desportiva.  

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

- utilização de modelos esquemáticos com movimento; 

- visionamento de vídeos sobre as temáticas abordadas; 

- análise critica dos gestos técnicos e a sua correção através de visualização de vídeos;  

- visionamento de fotografias alusivas aos conteúdos; 

- debates sobre as problemáticas inerentes; 

- reflexão e analise conjunta de excertos de livros; 

- utilização da plataforma moodle e as suas funcionalidades; 

- distribuição de tarefas na organização e operacionalização dos exercícios em campo; 

- abordagem prática de todos os conteúdos tratados teoricamente. 

- mobilização inicial especifica para cada disciplina abordada; 

- exercícios com carater progressivo de complexidade até à experimentação do contexto oficial. 

- utilização de “Drills” técnicos para promover uma eficiência na execução do gesto em contexto de prova. 

- promover momentos competitivos intra-turma em cada conteúdo abordado.   

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

A natureza teórica-prática da UC justifica a utilização, de forma complementar, de metodologias activas com uma forte 
componente prática e experiencial associada à exposição teórica frequentemente utilizada com recurso a meios áudio-visuais, 
assim como com suporte da pesquisa bibliográfica. É recorrente a análise crítica do movimento com base na técnica específica, 
procurando um "saber fazer" para melhor "saber ensinar". A prática vivênciada é insubstituível na evolução do aluno mas deve 
ser assente num conhecimento teórico das componentes críticas do gesto e nos parâmetros regulamentares.  

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação desta UC é composta das seguintes vertentes: desempenho prático em situação de prova com características 
oficiais nas diferentes disciplinas técnicas; um trabalho de grupo com a análise crítica ao gesto técnico de uma disciplina do 
Atletismo com base num vídeo proposto pelo professor. Na época de recurso os alunos tem a possibilidade de realizar um 
exame prático com todas as disciplinas abordadas e um exame teórico com base nos conteúdos das aulas, descrições técnicas 
e regulamentares.  

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

Federação Portuguesa de Atletismo (2012). Atletismo: Dossier do Professor. Fundamentos: correr, saltar, lançar.  
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Federação Portuguesa de Atletismo (2016). Referenciais de Formação, Atletismo – Grau I e Grau II. Instituto Português do 
Desporto e Juventude, I.P. 

Matthisen, S. Q. (2007). Atletismo: teoria e prática. Educação Física no Ensino Superior. Guanabara Koogan. Rio de Janeiro. 

Pereira, A., Caldas, M., Graça, A., Molfetta, D., Rocha, P., Augusto, J. e Capsir, T.P. (2009). O Treino com Jovens. Edição 
Especial: Dossier de Treino, Revista Técnica da Federação Portuguesa de Atletismo. Linda-a-Velha.   
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