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Escola Superior de Educação 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Desporto 

 

Unidade Curricular: 956345 - Propedêutica e Metodologia das Actividades 
Físicas e desportivas V 

Ano 3 Semestre 5 Área CNAEF: 813 ECTS: 7 

 
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) 

175 15 90       60                         10 

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

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Para obter sucesso nesta unidade curricular o aluno deverá: 

 Compreender a importância da formação contínua na área das Actividades de Ar  Livre 

 Dominar a montagem dos aparelhos básicos de segurança, inerentes à realização das actividades de ar livre, 
abordadas nos módulos práticos da  disciplina. 

 Saber projectar, gerir e avaliar um Evento de Desporto  Aventura. 

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Enquadramento, Organização e Seguranças nas Actividades de Ar Livre; A importância da formação especifica na área 
(Teórico) 

Módulo teórico/prático – Tiro com Arco Módulo teórico/prático – Pedestrianismo Módulo teórico/prático – Escalada desportiva 

Módulo teórico/prático – Montanhismo e Manobras de Cordas Módulo teórico/prático – GPS 

Módulo teórico/prático – BTT 

Módulo teórico/prático – Náuticas (Canoagem) 

Módulo teórico/prático – Gestão / Organização de Eventos de Desporto Aventura 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Esta unidade curricular proporciona a Vivência / Organização de diversas actividades de ar livre, abordando a sua 
caracterização específica, aspectos básicos de segurança, montagem e enquadramento prático de cada uma delas. Abordase 
ainda, a concepção e gestão de eventos desportivos direccionados para a área do Desporto Aventura. É ainda objectivo da 
disciplina criar nos alunos incentivos, na medida em que criem através de iniciativas pessoais, motivações ao nível da 
organização e gestão desportiva, estratégias, produtos ou formas de promoção para os serviços onde possam estar inseridos 
futuramente, num contexto  profissional. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Aulas teórico / práticas, que privilegiem o contacto directo com a montagem, enquadramento e segurança das actividades, 
administradas nos vários módulos 

A avaliação desta UC é realizada da seguinte forma: avaliação do desempenho nas aulas praticas dos diferentes módulos 
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(60%) e Avaliação dos 3 Módulos práticos (40%). a avaliação da época de recurso será realizado através de exame teórico e 
prático. 

 

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

A metodologia de ensino essencialmente prática, tornase muito importante na área dos desportos aventura. Neste sentido, o 
contacto directo com as actividades e materiais inerentes à montagem e segurança dos aparelhos, é um factor critico de 
sucesso na unidade curricular . Os diversos módulos, são ministrados de forma prática para que a intervenção dos alunos em 
contexto de trabalho profissional possa ser efectiva e todas as normas de segurança possam estar asseguradas. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

 Participação nas aulas práticas 

 3 avaliações em modulos práticos 
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