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Escola Superior de Educação 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Desporto 

 

Unidade Curricular: 956317 - Propedêutica e Metodologias das Atividades 
Físicas e Desportivas II: Ginástica 

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: Vânia Azevedo Ferreira Brandão 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 

Os objetivos gerais desta unidade curricular relacionamse com a necessidade de dotar os alunos de conhecimentos 
teóricopráticos suficientes, específicos das atividades gímnicas, de modo a capacitálos para a execução e ensino das técnicas 
elementares e básicas, quer no âmbito escolar, quer no âmbito do treino dos escalões etários mais baixos. 

Apetrechar os alunos de vivências práticas para que aperfeiçoem os gestos técnicos; promover e exercitar técnicas básicas das 
actividades gímnicas em estudo;  promover a aquisição de conhecimentos sobre técnicas de ajuda em ginástica; desenvolver as 
capacidades de observação para o ensino da  Ginástica; 

Promover a aquisição de conhecimentos teóricopráticos relativos ao processo de ensino/aprendizagem dos elementos básicos 
das áreas de estudo; 

Domínio básico e comum do ajuizamento das áreas de estudo; 

Adquirir conhecimentos gerais sobre a estrutura técnica da actividade  gímnica. 

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Enquadramento da Ginástica (origem, regulamentação, noções básicas de ajuizamento,  formas jogadas e componente lúdica, 
perfil do treinador, aparelhos gímnicos e nomenclatura); 

Ativação Geral e Específica e Preparação Física (Metodologia da ativação geral e específica; componentes da aptidão física; 
preparação física geral e específica adaptada aos escalões iniciais);  

Fundamentos da Ginástica (Biomecância; Padrões estacionários, lineares e rotacionais; padrões motores gímnicos: receções) 

Planeamento da sessão e Controlo de treino (carat.  geral da prep. desportiva; diferentes níveis de planeamento; aplicação dos 
conteúdos de treino e avaliação e controlo do treino) 

Noções básicas de segurança (Componentes de Segurança, Ajudas, Particularidades etárias e prevenção de lesões) 

Músicas e Coreografia (técnica corporal; música/movimento; coreografia e construção de rotinas; dança criativa) 

Elementos Técnicos Gerais e Gin. Acrobática, Artística: Fem. e Masc., Trampolins, Rítmica, Aeróbica e Para Todos 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Com a unidade curricular de Ginástica pretendese dotar os alunos de uma perspectiva de   desenvolvimento que permita 
rentabilizar as condições materiais e pedagógicas existentes nas instituições, implementar uma actividade física e desportiva 
saudável, gratificante e culturalmente significativa. Procurase que o aluno conheça a realidade gímnica, domine os 
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fundamentos teóricos e metodológicos das modalidades gímnicas e aprenda a implementar esses fundamentos numa realidade 
particular e contextual de formação técnica inicial. De acordo com exposto, os conteúdos apresentados em seguida estão 
ajustados a um âmbito de intervenção concreto: a formação desportiva inicial.  

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

O trabalho consistirá de uma participação efetiva dos alunos no processo de aprendizagem. As técnicas utilizadas serão 
individuais e de grupo por meio de aulas práticas, análise e discussão de filmes, estudo de programas e regulamentos, pesquisa 
bibliográfica, frequência e orientação de trabalhos. Será dada importância à assiduidade, pontualidade, atitude e empenho dos 
alunos face às tarefas propostas. Pretendese desenvolver o gosto pela prática da modalidade através da participação (ator/ 
espetador) em Saraus e Festivais gímnicos. 

 

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

A natureza teóricoprática da UC justifica a utilização, de forma complementar, de metodologias ativas com uma forte 
componente prática e experiencial associada à exposição teórica frequentemente utilizada com suporte a meios áudiovisuais, 
assim como com recurso a pesquisa bibliográfica. É recorrente a prática de apresentação por parte dos alunos ao grupoturma 
e à comunidade académica dos resultados. 

 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação é composta por uma componente prática e uma componente teórica. Na avaliação prática os alunos preparam 
apresentações públicas em grupo (Ginástica Acrobática, Aeróbica e Para Todos) e individuais (Artística - diferentes aparelhos, 
Trampolim, Rítmica). A avaliação teórica consiste num teste escrito. Na época de recurso será realizado um teste escrito e uma 
avaliação  prática. 
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