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Escola Superior de Educação 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Desporto 

 

Unidade Curricular: código 956327  - Exercício, Nutrição e Saúde 

Ano 2 Semestre 3 Área CNAEF: 813 ECTS: 4,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: João Alberto Mendes Leal 

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 10 20                               55 

 
Pré-requisitos (se aplicável): Não existem pré-requisitos 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Reconhecer a importância da atividade física regular e do exercício na saúde;  

Conhecer algumas das teorias que explicam o processo de adesão à prática da atividade física;  

Conhecer os vários grupos e tipos de alimentos e nutrientes, classificação e análise biológica e a sua utilização pelo homem;  

Estabelecer as relações mais significativas e actuais entre a alimentação e a saúde, com particular destaque para as desordens 
do metabolismo energético e da composição corporal;  

Utilizar de forma adequada várias técnicas de avaliação da composição corporal;  

Aplicar métodos para cálculo do dispêndio energético. Avaliação.  

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Conceitos de exercício, nutrição e saúde;  

•A importância da atividade física para a saúde. Fatores de adesão; Índices de prática;  

•Visão integrada da nutrição humana. Recomendações diárias de nutrientes; Grupos de alimentos;  

•Carboidratos, Lípidos e Proteínas: Tipo, ingestão recomendada. Relação com o exercício; 

Fibra, Vitaminas, Minerais e Água: Importância e funções; 

•Ingestão calórica e dispêndio energético;  

•Principais métodos de avaliação da composição corporal. Distribuição da gordura;  

•Excesso de peso e obesidade: Índice de massa gorda, percentagem de massa corporal, massa muscular e  

massa celular;  

•Metabolismo basal: Avaliação; perda e controlo do peso; papel do exercício no controlo do peso;  

•Dispêndio energético da Actividade Física; 

•Suplementação para os diferentes tipos de população e objectivos a atingir;  

•Efeito ergogénico dos diferentes suplementos e eventuais efeitos secundário. 
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DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Após uma abordagem sucinta aos conceitos relacionados com a saúde, o exercício e a nutrição procuramos numa primeira 
parte, demonstrar a importância da atividade física para a saúde e a fraca adesão a uma prática regular da mesma, referindo 
algumas teorias explicativas da  mesma. 

Seguidamente procedese a uma abordagem aos vários tipos de nutrientes e outros elementos fundamentais para o equilíbrio 
funcional do corpo, relacionando a sua ingestão com a atividade física. 

Por último, desenvolveremos técnicas de intervenção conducentes à avaliação da composição corporal e do metabolismo basal. 

 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Abordagem de temas de forma interativa com participação dos alunos após análise de textos fornecidos antecipadamente; 

Realização de trabalhos práticos em sala de aula; 

Seminários com entidades externas; 

Pesquisa de documentos através de bibliotecas on-line de referência internacional > 

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

As várias metodologias utilizadas e descritas anteriormente permitem, não só a abordagem teórica dos conteúdos abordados, 
como também a pesquisa, aplicação dos conhecimentos e aquisição das competências consideradas fundamentais. Para que a 
abordagem dos vários conteúdos não seja apresentada quase exclusivamente através de um método expositiva, procuraremos 
a participação dos alunos através de pesquisa antecipada sobre os temas a abordar e ainda contar com a participação de 
atletas de alta competição em várias modalidades desportivas, permitindo uma maior perceção sobre os planos nutricionais 
utilizados por cada um. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

<Trabalho individual decorrente da análise de documentos científico, de referência, no âmbito da bibliografia específica 
recomendada para a unidade curricular e da análise de dados recolhidos no âmbito da temática escolhida; 

 Teste de Frequência. 
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