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Escola Superior de Educação 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Desporto 

 

Unidade Curricular: 956304 - Anatomia Funcional do Aparelho Locomotor 

Ano 1 Semestre 1 Área CNAEF: 421 ECTS: 4 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: José Morais 

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) 

75 10 10 10                               45 

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

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Pretendese que o aluno seja capaz de 

• Conhecer a anatomia externa e interna do corpo humano aparelho locomotor 

• Interpretar os processos fisiológicos específicos dos órgãos e sistemas do corpo humano, em particular do aparelho  
locomotor 

• Explicar os processos fisiológicos específicos de cada estrutura orgânica   estudada 

• Relacionar, de forma integrada, a estrutura e a fisiologia do organismo humano, tendo como referência central o 
aparelho locomotor 

• Desenvolver as capacidades de interpretação, de análise e de intervenção nos fenómenos fisiológicos inerentes ao 
exercício físico. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Sistema Esquelético 

Organização anatómica e funcional do sistema esquelético. Tecidos do sistema esquelético. Esqueleto 

Sistema articular: Tipos de articulação e movimentos articulares. Estudo do sistema   articular. 

Sistema Muscular 

.Organização anatómica e funcional do sistema muscular; tecido muscular estriado  esquelético. 

Estruturae fisiologia da fibra muscular esquelética: o sarcómero; contracção muscular; produção e consumo de energia; tipos de 
fibras; fadiga  muscular. 

Participação muscular no movimento  unidade motora e unidade músculoesquelética. Inervação sensitiva do músculo 
esquelético. Vias nervosas somatomotoras. Tónus muscular. Manutenção da postura e do  equilíbrio. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

visa proporcionar formação básica em anatomia e fisiologia humanas, perspetivada no sentido do estudo das estruturas, das 
funções e do funcionamento integrado dos sistemas biológicos, com especial incidência nos processos relacionados com a 
Motricidade e a Atividade Física. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
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• Exposição oral de conteúdos, com recurso a meios audiovisuais (projector de vídeo ligado a computador) 

• Visionamento, análise e discussão de videogramas 

• Observação, interpretação e manipulação de modelos anatómicos 

• Questionamento 

• Leitura de documentos 

• Pesquisa de informação 

• Redacção de trabalho escrito 

• Trabalho cooperativo  

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

esta unidade curricular constituise como uma base fundamental de conhecimento para o futuro licenciado da área da atividade 
física e desporto, uma vez que lhe permite conhecer funcionamento e a estrutura das componentes do corpo humano sobre as 
quais deverá trabalhar. Assim esta unidade curricular apresenta metodologias de caracter expositivo e teórico prático por forma 
a abranger a informação básica sobre estes temas. Ao nível da seleção dos conteúdos verificase uma preocupação continuada 
em focar fundamentalmente temas relevantes para a área do  desporto 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

Exames escritos e trabalhos cooperativos 
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