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Escola Superior de Educação 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Desporto 

 

Unidade Curricular: 956343 - Avaliação e Prescrição de Exercício 

Ano 3 Semestre 5 Área CNAEF: 813 ECTS: 4,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Carla Malveiro Raposo 

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 20 15                               55 

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

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Conhecer os princípios, os pressupostos e os conceitos associados à Avaliação e Prescrição do Exercício no contexto do 
Exercício e Saúde; 

Identificar as características, as capacidades, as necessidades e os objectivos dos vários grupos da população alvo; 

Conhecer as várias formas de Avaliação das componentes da Condição Física, selecionando e adequando de acordo com os 
instrumentos e técnicas disponíveis para a  Avaliação; 

Prescrever tendo em consideração as avaliações  realizadas; 

Adquirir competências para adaptar as linhas orientadoras da Prescrição do Exercício aos vários grupos da população, bem 
como estabelecer objectivos realistas; 

Adquirir capacidade de estabelecer uma relação positiva com os praticantes, de forma a promover a adesão ao Exercício e o 
sucesso dos objectivos propostos. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Avaliação de saúde, determinação dos riscos e segurança do exercício 

Benefícios da actividade física e/ou do exercício realizado regularmente  

Principais riscos associados ao exercício 

Triagem de saúde préparticipação e estratificação dos riscos  

 Benefícios e riscos associados à actividade física 

Testes de esforço 

Avaliação  préexercício 

Testes de aptidão física relacionados com a saúde e sua interpretação 

Composição corporal 

 Aptidão cardiorrespiratória 

Força muscular e resistência muscular Flexibilidade 

Testes de esforço clínicos 

Interpretação dos dados dos testes de esforço clínicos Prescrição do exercício 
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Princípios gerais da prescrição do exercício Prescrição do exercício cardiorrespiratório 

Prescrição do exercício de resistência e força muscular Prescrição dos exercícios de  flexibilidade 

Supervisão dos programas de actividade física e/ou exercício realizados regularmente 

 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

As várias solicitações da área socioprofissional do Exercício e Saúde, requerem uma formação especializada e aprofundada, no 
sentido de dar resposta aos objectivos das populaçõesalvo que a caracterizam. Estes objectivos prendemse essencialmente 
com a necessidade de desenvolver competências específicas ao nível  da melhoria das componentes da Aptidão Física, do 
BemEstar, e da Saúde, quer no âmbito da intervenção primária, como da intervenção secundária. 

Deste modo, pretendese com esta disciplina conhecer as características, as capacidades, e as necessidades dos vários grupos 
da população com que o profissional do Exercício e Saúde intervém; aplicar os instrumentos, técnicas e formas de Avaliação 
disponíveis; e adaptar as linhas orientadoras da Prescrição do Exercício, no sentido de estabelecer objectivos realistas e atingir 
o sucesso. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Método expositivo, utilizando a interacção com os alunos; 

 Estudos de caso; 

Seminários com entidades externas;  

Trabalhos individuais e de grupo;  

Autoscopia 

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 

Apresentação dos protocolos, com registo vídeo destinados à avaliação da aptidão física e apresentação de conclusões (30%), 
apresentação de uma unidade de treino conducente ao desenvolvimento de capacidades físicas (30%) e avaliação teórica dos 
conhecimentos adquiridos (40%).A avaliação de recurso é realizada através de prova  escrita. 

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 
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ACSM (2013). ACSM’s Guidelines for Exercise Testing and Prescription (9th edition). Baltimore: Williams & Wilkins. 

ACSM (2013). ACSM’s Resource Manual for Guidelines for Exercise Testing and Prescription (7th edition). Baltimore: 

Williams & Wilkins. 

Grima, R. & Calafat, C. (2004):Prescrición de Ejercício Físico; Barcelona, Editorial Paidotribo. 

Hardman, A.E. & Stensel, D. (2009). Physical Activity and Health. The Evidence Explained (2ª dição). London: Routledge. 

Heyward, V. (2002). Advanced Fitness Assessment Exercise Prescription. 4th edition. Champaign: Human Kinetics. 

Marcus, B. & Forsyth, L. (2003). Motivating People to be Physically Active. Champaign: Human Kinetics. Queiroga, M (2005). 
Testes e Medidas para Avaliação da Aptidão Física Relacionada à Saúde em Adultos. Rio de Janeiro: Editora Guanabara 
Koogan S.A. 
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