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

 

Unidade Curricular: 956335 – Metodologia do Treino 
Ano 2 Semestre 4 Área CNAEF: 813 ECTS: 5,5 
 
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) 

137,5 20 50 20                               47,5 
 
Pré-requisitos (se aplicável): <<Máximo 500 caracteres>> 
 
OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Através da leccionação deste programa pretende-se que os  alunos: 

Objectivos gerais: 

- Adquirir e aprofundar os conceitos fundamentais da ciência do treino desportivo; 

- Dominar as metodologias e os instrumentos de desenvolvimento da preparação desportiva Objectivos específicos 

- Caracterizar o treino como ciência; 

- Clarificar e caracterizar os conceitos de treino desportivo, preparação desportiva, rendimento desportivo; 

- Dominar as leis de adaptação biológica e princípios estruturais do treino  desportivo; 

- Conhecer os mecanismos de adaptação fisiológica do treino  desportivo; 

- Definir conceptualmente, cada um dos factores de rendimento, dentro da estrutura das diferentes capacidades motoras; 

- Aplicar as leis biológicas e princípios estruturais do  treino; 

- Dominar e instrumentalizar, aplicando, as componentes e características da carga de  treino; 

- Dominar os meios e métodos de treino; 

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Capitulo I – Conceitos do Treino Desportivo 

Capitulo II – Bases Conceptuais para a Construção dos Exercícios de Treino  

Capitulo III – Organização e Condução do Processo de Treino  

Capitulo IV – As Capacidades Motoras Bloco 

Capitulo V - Capacidades Coordenativas 

Capitulo VI – Treino da técnica e da táctica desportiva 
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DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Esta disciplina, prevê na sua organização a sistematização dos conhecimentos relativos aos fundamentos da processologia que 
se alicerça todo o conhecimento desta disciplina no fenómeno do treino e da preparação desportiva. 

De acordo com Lehnert (1989), a disciplina científica Treino desportivo, tem de investigar os fundamentos teóricos da prestação 
desportiva, mas também aperfeiçoar a metodologia deles resultantes, para o seu desenvolvimento. Por fundamentos teóricos, 
compreende-se a preparação, desenvolvimento e generalização  de forma integrativa, de conhecimentos, conceitos e 
categorias, sociológicas, psicológicas, pedagógicas, metodológicas do desporto, médico desportivas, biológicas e 
biomecânicas, que representam a base científica para o processo complexo de desenvolvimento da prestação desportiva, na 
sua unidade de educação e formação 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

No decorrer das sessões o trabalho poderá revestir as seguintes dimensões: 

- Aulas expositivas 

- Trabalhos individuais 

- Trabalhos em grupo 

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 suporte a meios áudio-visuais, 
assim como com recuso a pesquisa bibliográfica. 

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

 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação desta UC será realizada da seguinte forma: época normal - prova escrita e  trabalhos em grupo Na época de 
recurso será realizado uma prova escrita 
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