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Escola Superior de Educação 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Desporto 

 

Unidade Curricular: 956337 - Didática das Atividades Físicas e Desporto 

Ano 2 Semestre 4 Área CNAEF: 813 ECTS: 5 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Luís Manuel da Cruz Murta 

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) 

125 15 35       10                         65 

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

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

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

•Identificar a natureza e características das decisões a tomar em cada uma das diferentes fases que compõem o referido 
processo; 

•Conhecer e aplicar as competências e procedimentos a adoptar na criação e implementação dos contextos de ensino mais 
favoráveis à aprendizagem; 

•Reconhecer a importância dos vários tipos de variáveis que influenciam o processo ensinoaprendizagem no âmbito da 
formação desportiva; 

•Conhecer e aplicar em situações simuladas e reais, os métodos e estratégias considerados como mais adequados ao 
ensinoaprendizagem em Educação Física e desporto; 

• Conhecer e identificar as dimensões e técnicas de intervenção pedagógica, consideradas no ensino aprendizagem em 
Educação Física; 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. A formação didáctica e a adequação dos seus princípios, normas e procedimentos, em função da intervenção em cada 
uma das áreas específicas da cultura física e  desportiva 

2. Os modelos de organização do ensino em Educação Física e Desporto 

3. A organização do ensino em Educação Física e Desporto 

4. Observação e análise do comportamento do professor/treinador e do aluno em Educação Física e Desporto 

 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Com a presente unidade curricular pretendese que os estudantes adquiram os conhecimentos, competências   e destrezas de 
análise, planeamento, organização, realização e avaliação do processo de ensino/treino tanto de natureza geral como de âmbito 
específico para cada uma das actividades que compõem o espectro da cultura físicodesportiva. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

As metodologias de ensino utilizadas nesta UC são as seguintes:  
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• Exposição de conteúdos  teóricos; 

•Realização de situações práticas simuladas de planeamento organização e intervenção no âmbito do ensino/aprendizagem em 
EFD; 

•Reflexão sobre as situações  experimentadas; 

•Pesquisa, análise, apresentação e debate de documentos, de forma individualmente e em pequenos grupos. 

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

A natureza teóricaprática 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 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 

Realização teste escrito e trabalhos de grupo incluindo o planeamento, intervenção e observação de situações reais de ensino 

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

Bento, J. (2003). Planeamento e avaliação em educação física. Lisboa. Livros horizonte.  

Franco S, Rodrigues J, Balcells M. (2008). Comportamento pedagógico dos instrutores de aulas de grupo de fitness de 
localizada. Fit Perf J. Jul-ago;7(4):251-63.  

Piéron, M. (1996). Formação de professores. Aquisição de técnicas de ensino e supervisão pedagógica. Ciências do desporto. 
Edições FMH.  

Piéron, M. (1999). Para una enseñanza eficaz de las actividades físico-deportivas. Colección la educación Física en…Reforma. 
INDE Publicaciones, Barcelona.  

Pacheco, J.A. (2008). Organização curricular portuguesa. (org.). Porto: porto editora.  

Viciana, J. (2001). Planificar en Educación Física. Granada, Departamento de educación Física y Deportiva Universid de 
Granada.  

Salinas, F., Viciana, J. & Lozano, L. (2006). La Planificación de la sesión de Educación Física: tipos de sesiones y ejemplos. 
Buenos Aires Efedeportes, 11 (97).  
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