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Escola Superior de Educação 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Desporto 

 

Unidade Curricular: 956303  - Psicologia da Atividade Física e do Desporto 

Ano 1 Semestre 1 Área CNAEF: 813 ECTS: 4,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: José Pereirinha Ramalho 

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 15 15                                     70 

 
Pré-requisitos (se aplicável): Não aplicável 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

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

- Conheçam as principais condicionantes psicológicas da actividade física e da prática desportiva; 

- Identifiquem as principais estratégias tendentes à promoção da actividade física; 

- Conheçam os principais efeitos psicológicos do exercício e da actividade desportiva; 

- Conheçam os principais factores psicológicos associados às lesões desportivas; 

- Compreendam a importância de identificar e avaliar as necessidades e competências psicológicas dos praticantes; 

- Descrevam compreensivamente algumas das principais estratégias e técnicas específicas susceptíveis de promover o 
desenvolvimento de competências psicológicas associadas à actividade desportiva; 

- Conheçam os fenómenos de natureza interpessoal que podem afectar os praticantes no desempenho individual ou em grupo. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

• Determinantes da atividade física e da prática desportiva 

• Promoção da atividade física 

• Factores psicológicos associados à prática e ao rendimento desportivo 

• Variáveis psicológicas relacionadas com as lesões desportivas 

• Efeitos psicológicos do exercício e da atividade desportiva 

• Factores psicossociológicos 

• Preparação psicológica no desporto 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Pretendese, com esta unidade curricular, dotar os formandos de conhecimentos e hábitos de reflexão sobre as particularidades 
psíquicas inter e intra individuais suscitadas pela actividade física e pela prática desportiva. Pretendese, também, estimular nos 
alunos a capacidade para se inserir em programas de aperfeiçoamento de competências psicológicas dos desportistas quer em 
situações de treino quer em situações de  competição. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 



Página 2 de 2 

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

• Exposições breves (método expositivo-dialógico), feitas à turma, com o objectivo de introduzir ou situar os conteúdos 
programáticos e/ou documentar um aspecto particular dos trabalhos em curso; 

• Chuva de ideias; espaço aberto; debates; 

• Apresentação de trabalhos individuais e/ou colectivos por parte dos alunos, tendo em conta suportes mediatizados diversos, 
seguindo-se o debate acerca dos seus aspectos relevantes. 

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

• Exposições breves (método expositivodialógico) (objetivos 1 a 7) 

• Chuva de ideias (objetivo 2) 

• Espaço aberto (objetivo 4) 

• Debates (objetivos 1 a 7) 

• Apresentação de trabalhos individuais e/ou coletivos por parte dos alunos (objetivos 3 e  7) 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

Teste escrito individual 

Trabalho de grupo (inclui a apresentação e defesa do mesmo) 

Exame escrito  
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