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Escola Superior de Educação 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Desporto 

 

Unidade Curricular: 956342 - Actividade Física e Património 

Ano 3 Semestre 5 Área CNAEF: 813 ECTS: 4 

 
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 10 30                                     60 

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

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Através da leccionação deste programa pretendese que os alunos fiquem   a: 

 Conhecer e dominar os conceitos de Lazer, Turismo, Destinos e Espaços Turísticos; 

 Conhecer os conceitos associados à área do Desporto Natureza e das respectivas actividades desportivas em meio 
natural; 

 Conhecer e saber aplicar o enquadramento legal das actividades desportivas na natureza e respectivos procedimentos 
de actuação; 

 Conhecer as noções básicas de Educação Ambiental; 

 Aptos a analisar casos reais de boas práticas ambientais e  turísticas 

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Blocos Teóricos 

a) Noções de Recreio, Lazer, Turismo, Espaço e Destinos Turísticos; 

 Definições e importância dos conceitos; 

 Especificidade dos territórios de lazer; 

 Os impactos das actividades de lazer: o conceito de capacidade de  carga; 

 Planeamento e ordenamento dos territórios do lazer – estudo de casos; 

b) Regiões Portugal (análise geral/superficial vs actividades aventura dinamizadas) 

 Norte, Centro, Lisboa, Alentejo, Algarve e Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira 

 Características geográficas, evolução da oferta e procura turísticas, recursos turísticos, vocações e realidades 
turísticas e análise prospectiva do desenvolvimento turístico 

 Território (Identificação das NUTS – nomenclatura geográfica distrito Beja); c) Gestão do Risco (Avaliação e 
planeamento de actividades  aventura); 

d) Planeamento actividades (Parques Naturais Vs Actividades e licenças); Blocos Práticos (Saídas de Campo): 

 Beja (Património Arquitectónico e Cultural de Beja); 
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 Saidas a Mértola e Évora 

 

 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

A presente disciplina tem por objectivo geral conhecer e inventariar os diferentes recursos naturais e patrimoniais, integrados na 
matriz territorial nacional, essenciais ao processo de planeamento das diferentes actividades de lazer, no quadro do 
desenvolvimento sustentável do território, com particular incidência para a região Alentejo. 

No domínio das competências a adquirir é expectável que os discentes no final do Semestre  consigam: 

 Caracterizar as regiões (NUT´s II) portuguesas nos domínios físico e  humano; 

 Identificar as vantagens comparativas regionais; 

 Realizar uma proposta de requalificação e inovação da oferta nos diferentes territórios. 

 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

No decorrer das sessões, o trabalho poderá revestir as seguintes dimensões: 

 Aulas expositivas 

 Trabalho de grupo 

 Saídas de Campo (presença obrigatória) 

 

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

A intervenção do técnico superior de desporto, tendo em conta a promoção da actividade física enquadrada em contextos 
históricos e patrimoniais tem vindo a aumentar através de iniciativas e projectos com populações locais. Neste sentido, tornase 
urgente focar e sensibilizar os alunos para esta área cada vez mais emergente.  A procura de actividades físicas associadas às 
raízes dos locais onde são dinamizadas, tornase num marco cada vez mais actual e exigente. O trabalho de grupo testa a 
capacidade dos alunos em desenvolver um programa de actividade física associado à área do património e as saídas de campo 
planeadas, apontam para uma visão prática de iniciativas e projectos já em funcionamento. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

 Aulas expositivas 

 Trabalho de grupo 

 Saídas de Campo (presença obrigatória) 
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