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Escola Superior de Educação 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
DESPORTO 

 

Unidade Curricular: 956328 - Pedagogia das Atividades Físicas e Desportivas 

Ano 2 Semestre 1 Área CNAEF: 146 ECTS: 4,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Opcional 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: ANTÓNIO MIGUEL BENTO PEREIRA 

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 25                                     55 

 
Pré-requisitos (se aplicável): s/aplicação 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

- Adquirir competências de análise da atividade física e desportiva numa perspetiva pluridisciplinar; 

- Identificar os princípios estruturais e organizacionais do processo de formação desportiva; 

- Conhecer os conceitos e princípios fundamentais inseridos no âmbito da pedagogia do desporto e da atividade física em geral; 

- Compreender a complexidade do processo ensino-aprendizagem; 

- Conhecer as fases do processo de tomada decisão pedagógica respeitante às situações educativas 

- Observar e analisar em função dos dados obtidos de forma a melhor as aprendizagens dos atletas/alunos/praticantes. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Tema I – A Educação pelo Desporto  

Contribuição da prática desportiva na formação pessoal e social. 

 Tema II- Enquadramento histórico e conceptual  

Abordagem histórica e conceptual da Pedagogia do Desporto e o objeto da Pedagogia do Desporto. 

 Os diversos modelos de estudo e investigação em Pedagogia do Desporto:paradigmas de investigação e produção de 
conhecimentos (nomeadamente, o empírico-analítico, o modelo processo-produto, o paradigma cognitivista e ecológico). O 
currículo e a sua importância para a perceção da pedagogia.  

Tema III - Intervenção Pedagógica em Treino Desportivo e Educação Física. 

Dimensões dede intervenção pedagógica e respetivas técnicas;  

a) Gestão do tempo e dos recursos espaciais, materiais e humanos.  

b) Instrução.  

c) Clima e disciplina.  

d) Gestão da segurança.  

e) Observação/avaliação 

f) O Feedback Pedagógico  

Tema IV - A Competência de Observação/Avaliação em Desporto: Sistemas de observação em Educação Física e Desporto. 
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DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Na presente unidade curricular pretende-se que verificar o objeto da pedagogia e o seu enquadramento com alguns 
paradigmas. Relacionar os vários tipos de currículo e enquadrá-los com a estrutura nacional. Simultaneamente, referem-se as 
dimensões de intervenção pedagógica e as respetivas técnicas associadas de forma a relacioná-las com as aulas e o treino 
desportivo. Neste contexto, o feedback pedagógico e os sistemas de observação de aulas e treino adquirem uma importância 
acrescida. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

- Exposição de conteúdos teóricos; 

-Análise e discussão de princípios, conceções, conceitos e atitudes, em pequeno e grande grupo, 

-Pesquisa, análise, apresentação e debate de documentos escritos e digitais, realizados individualmente e em pequenos 
grupos. 

- Elaboração de portefólios e recursos digitais. 

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

Utilização de metodologias expositivas e cooperativas (docente/alunos/docente) sobre os conteúdos, sendo os mesmo 
transmitidos através de audiovisuais e uso de Computador em sala de aula.  

Paralelamente, será solicitado trabalho de pesquisa sobre os conteúdos com o recurso à internet (bases de dados) e 
bibliográfica, de forma a serem elaborados trabalhos de grupo/individual em sala de aula e em trabalho autónomo. Este tipo de 
metodologia requer que os alunos apresentem os seus resultados ao grupo/turma com a respetiva supervisão do docente. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

Avaliação teórica (testes, trabalho de grupo e exame), e teórico-prática (trabalho de pesquisa e investigação junto das diversas 
fontes 

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 
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