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Escola Superior de Educação 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
DESPORTO 

 

Unidade Curricular: 956331 - Modelos de Organizações Desportivas 

Ano 2 Semestre 1 Área CNAEF: 813 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 15 15                                     70 

 
Pré-requisitos (se aplicável): s/aplicação 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

- Perceber o significado e a função social de desporto na sociedade contemporânea; 

- Desenvolver e aplicar projetos desportivos em diversas instituições desportivas; 

- Compreender as estruturas e relações sociais inerentes ao fenómeno desportivo; 

- Desenvolver o sentido crítico na forma como se organiza e dinamiza o fenómeno desportivo; 

  - Perceber a importância da elaboração de uma carta desportiva. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

- Desporto, cultura e sociedade: Conceito de Desporto na Sociedade Contemporânea. Diferenças entre desporto, atividade 
física, atividade física desportiva, atividade e educação física; Teorias sobre a origem do desporto moderno; 

 - Estruturas europeias do desporto; tipos de práticas desportivas 

- Setores do desporto; 

- Carta desportiva nacional e local (legislação de suporte) 

- Modelos desportivos: Piramidal e inclusivo 

- Formação: formação no desporto; legislação desportiva (Lei de bases da atividade física e desporto):  

- As organizações internacionais e nacionais do desporto: federações, associações, clubes. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Na presente unidade curricular pretende-se enquadrar o modelo desportivo europeu, na estrutura nacional e nos seus setores 
desportivos (incluindo as minorias no desporto. Permitindo, posteriormente analisar e interpretar a legislação desportiva 
nacional de forma a perceber o modelo desportivo nacional e a elaboração da carta desportiva nacional e local. Desta forma, 
são analisadas: As instalações desportivas artificiais (e respetivos indicadores de desenvolvimento desportivo), os espaços 
naturais, o associativismo desportivo, hábitos e condição física e o enquadramento humano de acordo com o género. 

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 
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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 
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