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Escola Superior de Educação 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Desporto 

 

Unidade Curricular: 956333  - Opção III  - Animação Desportiva 

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: Pedro Bento 

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 15                                     70 

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

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

1. Identificar e conhecer os princípios fundamentos da Animação Desportiva; 

2. Conhecer os métodos e técnicas de programação, organização e intervenção, em diferentes contextos de prática física e 
desportiva; 

3. Dominar as principais noções, teorias e estratégias inerentes à otimização da gestão do comportamento dos indivíduos e dos 
grupos no processo de Animação desportiva;  

4. Descrever as competências e características profissionais do animador desportivo; 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1.FUNDAMENTOS DA ANIMAÇÃO DESPORTIVA  

1.1. As grandes mudanças sociais e culturais do século XX: As exigências/necessidades da sociedade relativamente à 
ocupação dos tempos livres e o papel do jogo na evolução do lazer; 1.2. Lazer e Tempo Livre – Expressões no Corpo e na 
Cultura  

2.ANIMAÇÃO DESPORTIVA  

2.1. Aspetos gerais da Animação Desportiva; 2.2. As características da Animação Desportiva; 2.3. O papel do animador 
desportivo; 2.4. Os benefícios da prática da atividade física  

3.ORGANIZAÇÃO E PLANIFICAÇÃO DA ANIMAÇÂO DESPORTIVA  

3.1. As características dos grupos e dos locais de prática da Animação Desportiva; 3.2. Os fatores de organização da Animação 
Desportiva; 3.3.Tipologia de Animação Desportiva e a adaptação aos diferentes contextos de Intervenção.  

4.PROGRAMAS DE ANIMAÇÃO DESPORTIVA  

4.1. Colonias e campos de féria; 4.2. Escolas; 4.3. Autarquias; 4.4. Turismo; 4.5. Atividades na Natureza; 4.6. Atividades 
esporádicas Organizadas 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

A presente UC tem por objetivos conhecer os fundamentos da animação desportiva e todo o processo inerente à função, tais 
como as competências e carateristicas do animador desportivo e o planeamento, organização, intervenção e avaliação nos 
diversos contextos de prática. 

Desta forma os conteudos programáticos forma definidos em clara correspondencia com os objetivos da UC: Os conteudos 
referentes aos subpontos 1.1, 1.2, e 2.1 visam o objetivo 1; os subpontos 3.1, 3.2, 3.3 e ponto 4 são referentes ao objetivo 2; os 
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subpontos 3.1 e 3.3 visam o cumprimento do objetivo 3 e por fim os subpontos 2.2 e 2.3 são referentes ao objetivo 4. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

A abordagem dos conteúdos programáticos será feita, numa primeira fase, na base de aulas de natureza expositiva e na 
apresentação e discussão de temáticas decorrentes dos conteúdos enunciados neste programa, e, numa segunda fase, em 
aulas de maior cariz prático (com presença obrigatória). 

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

A natureza teórica-prática da UC justifica a utilização, de forma complementar, de metodologias activas com uma forte 
componente prática associada à exposição teórica frequentemente utilizada com suporte a meios áudio-visuais, assim como 
com recurso à pesquisa bibliográfica. 

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

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

Regime de Avaliação Contínua: Frequência teórica (40%) 

Trabalho: Recolha de informação sobre os locais e ofertas desportivas, bem como levantamento de dados sobre a prática 
desportiva 40%. Apresentação do trabalho de grupo, momento de exposição e partilha dos conhecimentos adquiridos (20%) 

O aluno não pode ter menos de 8 valores na avaliação teórica. A apresentação dos trabalhos deve ser realizada durante a 
época de exame normal na data indicada. O trabalho deve ser enviado por correio eletrónico em suporte informático até à data 
indicada. O não aproveitamento de um dos momentos de avaliação sujeita o aluno a avaliação de recurso.  

Regime de Avaliação Final ou Avaliação de Recurso: Se o aluno reprovar apenas num elemento de avaliação, o aluno poderá 
manter a ponderação relativa da avaliação continua. Se o aluno tiver menos de 9,5 valores na avaliação contínua teórica e 
prática vai a Exame de Recurso Teórico e Prático. 

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 
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6. Moreno, Guilherme (2003), Recreação 1000 – Rio de Janeiro  
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