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Escola Superior de Educação 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Desporto 

 

Unidade Curricular: 956330  - Observação e Análise das Habilidades 
Desportivas 

Ano 2 Semestre 1 Área CNAEF: 813 ECTS: 3,0 

 
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) 

75 10 15 20                               30 

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

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

- Identificar e descrever: os métodos instrucionais em treino desportivo, os elementos básicos para a avaliação da execução das 
habilidades desportivas (técnicas). 

- Adoptar modelos de intervenção que promovam atitudes e comportamentos proactivos por parte dos praticantes.  

- Dirigir os praticantes assegurando o exercício das competências de ensino fundamentais da técnica (observação e correcção).   

- Avaliar os praticantes e a equipa em treino e em competição, analisando as atitudes, os comportamentos e os resultados 
alcançados.  

- Organizar o registo de toda a informação para a monitorização da actividade desportiva do praticante. 

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Análise qualitativadas habilidades desportivas: análise estruturada, fase preparatória, fase de observação, avaliação e 
diagnóstico e intervenção. 

2. Observação como ferramenta do processo de treino: o processo de treino e a observação; as metodologias da observação no 
treino; observação, diagnóstico e prescrição no treino. 

3. Observação e avaliação da técnica:  análise da habilidade técnica; avaliação e diagnóstico da execução técnica, instrumentos 
e métodos de observação da técnica.  

4. observação e avaliação da táctica: análise da dinâmica colectiva - táctica; avaliação e diagnóstico da execução táctica da 
equipa/atleta; instrumentos e métodos de observação tática 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Justifica os modelos de intervenção do treinador para a afiliação dos atletas ao processo de treino. 

Elabora um plano de acção básico para a observação de elementos técnicos a executar por atletas (real ou virtual).  

Elabora um plano de prescrição básico para a intervenção na execução técnica do atleta. 

Elabora um plano de acção básico para a observação de elementos tácticos a executar por atletas (real ou virtual).  

Eabora um plano de prescrição básico para a intervenção na execução táctica do atleta.  

Elabora um plano de observação básico do atleta na competição.  
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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, observação, análise e discussão de filmes, estudo dirigido, pesquisa 
bibliográfica, frequências e orientação de trabalhos. Será dada importância à assiduidade, pontualidade, atitude e empenho dos 
alunos face às tarefas propostas.  

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

A natureza da unidade curricular justifica a utilização de metodologias ativas com uma forte componente prática associada à 
observação direta de habilidades desportivas e à exposição teórica com suporte a meios áudiovisuais, assim como com recurso 
a pesquisa bibliográfica. É recorrente a prática de apresentação por parte dos alunos ao grupoturma dos resultados da 
pesquisa realizada de forma autónoma e supervisionada pelo docente. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

Trabalho de grupo: Planear, observar e descrever uma actividade de avaliação da execução das habilidades desportivas 
(técnicas) e teste escrito individual. 
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