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Escola Superior de Educação 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Desporto 

 

Unidade Curricular: 956329 - Propedêutica e Metodologias das Actividades 
Físicas e desportivas III - Fitness 

Ano 2 Semestre 1 Área CNAEF: 813 ECTS: 7,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Vânia Azevedo Ferreira Brandão 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) 

175 30 90                                     55 

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

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Pretendese que o aluno adquira competências motoras, pedagógicas e comunicativas nas diferentes áreas das Actividades de 
Academia (água e terra), para aplicação em Health Clubs, clubes desportivos, associações e projectos relacionados com as 
modalidades em questão, sendo estas, a Hidroginástica, Aeróbica e Step. Pretendese dotar o aluno das capacidades que lhe  
permita: 

 Ident. diferentes formas de exercício em grupo e/ou individual que visem a melhoria e/ou manutenção e promoção da Saúde, 
da Condição Física e do BemEstar. 

 Saber distinguir duas dimensões essenciais da aptidão física: cardiorrespiratória, músculoarticular e aplicá las no contexto 
das actividades do fitness. 

 Conduzir uma aula de grupo, obedecendo às metodologias  correctas; 

 Utilizar as regras para da prescrição do exercício quanto à intensidade, complexidade, duração e frequência. 

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Os principais temas programáticos desta disciplina são a Hidroginástica, Ginástica Aeróbica, Step, treino Funcional e 
Superficies Instáveis. 

Na Hidroginástica são abordados os seguintes aspectos: Características da modalidade; Equipamento e recursos materiais; 
Técnica, postura e impacto fisiológico; Elementos técnicos básicos e respectivos elementos de variação; Estrutura rítmica de 
água e de terra; Metodologia para elaboração de coreografias; Estrutura e métodos de aula. 

Em Aeróbica e Step, são abordados os seguintes aspectos: Benefícios da Aeróbica e do Step; Equipamento e recursos 
materiais; Estrutura musical; Padrões básicos de movimento; Habilidades motoras de Aeróbica e Step; Elementos de variação 
das habilidades motoras; Técnica e Postura; Sequências  coreográficas; 

Metodologia adequada para diferentes tipos de aulas; Estrutura e métodos de aula; Planeamento da aula; ntervenção 
pedagógica; Regras orientadoras para a prescrição do exercício segundo o ACSM . 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 A unidade curricular visa dotar o técnico desportivo de conhecimentos práticos e teóricos para aplicação dos mesmos em aulas 
de grupo e individuais, no âmbito das actividades de Fitness de grupo. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
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As metodologias utilizadas são as seguintes: Aulas teóricopráticas; realização de diferentes exercícios em aulas práticas; 
situações de micro – ensino; utilização de videografia para análise de exercícios  práticos. 

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

A natureza  da UC justifica a utilização de metodologias ativas com uma forte componente prática associada à exposição teórica 
frequentemente utilizada com suporte a meios áudiovisuais, assim como com recuso a pesquisa bibliográfica. 

É recorrente a prática de apresentação por parte dos alunos ao grupoturma dos resultados da pesquisa realizada de forma 
autónoma e supervisionado pelo docente. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

Avaliação desta UC é composta pelos seguintes elementos:frequência, avaliação prática das diferentes modalidades. 

Época de recurso: exame escrito e exame  prático 
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