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Escola Superior de Educação 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Desporto 

 

Unidade Curricular: 956322 -  Educação para os Estilos de Vida Ativos 

Ano 1 Semestre 1 Área CNAEF: 813 ECTS: 4 

 
Tipo de Unidade Curricular: Opcional 

 
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 20 10                                     70 

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

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

- Conhecer os principais processos de interação social, psicológica e biológica no âmbito da promoção dos estilos de vida 
ativos.  

- Desenvolver programas de promoção da atividade física considerando: os modelos explicativos da adoção de estilos de vida 
ativa, a caracterização da população alvo e do contexto.  

- Avaliar programas de promoção da atividade física nos adolescentes estabelecendo os critérios e indicadores mais relevantes. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

As interações entre o envolvimento físico, o envolvimento social, o comportamento e a adaptação biológica no âmbito da 
promoção da atividade física. 

Modelos associados com a adoção de um estilo de vida ativa.  

Caracterização do modelo transteórico e ecologico e fatores que influenciam a transição entre diferentes níveis. Identificação 
dos diferentes níveis do modelo transteórico e do modelo ecologico no âmbito do atividade física. 

 Segmentação da população alvo.  

Os fatores determinantes de um estilo de vida ativa nos jovens: práticas de atividade física; imagem do corpo; hábitos 
alimentares, higiene e sono; tempos livres e novas tecnologias; uso de substâncias; violência; família e ambiente familiar; escola 
e ambiente escolar; saúde e bem estar/comportamentos sexuais.  

Promoção de um estilo de vida ativo: reforço da motivação para evitar o sedentarismo; promoção de competências necessárias 
para estabelecer e manter um comportamento ativo; 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

os primeiros conteudos apresentados pretendem desenvoler os objectivos mais gerais, sendo que os restantes conteúdos mais 
dirigidos para os objectivos relacionados com os jovens 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Priviligia-se situações expositas complentadas com trabalhos de grupo que visam a procura diferenciada de conhecimentos e 
da capacidade de reflectir sobre as aprendizagens 

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

Atendendo que se trata de objectivos relacionados com a capacitação do profissional como promotor de mudança de 



Página 2 de 2 

comportamentos procura-se expor as bases estruturais do conhecimento da area complentadas com o trabalho em grupo de 
forma a estimular a reflexão e a individualização das estrategias de implementação. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

Frequência e trabalhos 
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