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

 

Unidade Curricular: 956334  - Análise do Movimento 
Ano 2 Semestre 4 Área CNAEF: 813 ECTS: 4,0 
 
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) 

100 25       20                               55 
 
Pré-requisitos (se aplicável):       
 
OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

- Reconhecer a importância da análise do movimento no treino desportivo;  

- Identificar as etapas fundamentais dessa análise;  

- Conhecer e saiba utilizar alguns dos equipamentos de registo, tratamento e análise utilizados atualmente;  

- Conhecer alguns dos princípios da Física e da biomecânica que fundamentam os gestos técnicos aconselhados para a boa 
prática de vários desportos;  

- Saber utilizar as técnicas da análise do movimento e os princípios da biomecânica para justificar ou corrigir gestos técnicos em 
terceiros.  

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

- Fundamentos da análise do movimento no desporto.  

- Equipamentos e métodos.  

- Posição, velocidade e aceleração lineares.  

- Posição, velocidade e aceleração angulares.  

- Movimento de projécteis.  

- Leis de Newton.  

- Impulso e momento linear.  

- Torque e centro de massa.  

- Cinética angular.  

- Trabalho, potência e energia.  

- Colisões.  

- Atrito.  

- Hidrodinâmica: arrasto.  

- Hidrodinâmica: propulsão. 

- Análise da marcha e da corrida.    
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DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

A disciplina de Análise do Movimento visa preparar o aluno, a um nível introdutório, para planificar e executar o registo de 
movimentos em contexto desportivo e para, através do subsequente tratamento e interpretação desses registos, prescrever e 
justificar alterações à execução técnica dos desportistas a seu cuidado, conducentes a um melhor desempenho destes. 

Como, actualmente, a análise do movimento a nível desportivo se faz principalmente por cinemetria, técnicas, instrumentos e 
software apropriados nesta área serão utilizados pelos alunos em contexto prático em particular na analise da marcha e da 
corrida.   

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

- Exposição com suporte multimédia.  

- Discussão de casos práticos relacionados com os princípios teóricos.  

- Resolução de exercícios.  

- Trabalhos de pesquisa sobre aplicações práticas na área da disciplina.  

- Utilização de equipamento de registo e software dedicado na análise de exercícios físicos.  

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 com suporte de meios áudio-visuais, e consolidada através de 
questionamentos, debate e exercícios envolvendo cálculos de grandezas escalares e vectoriais. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

Componente teórica e teórico-prática avaliada por dois testes ou por exame final. 

Componente prática avaliada por trabalho de grupo. 
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