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Escola Superior de Educação 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Desporto 

 

Unidade Curricular: 956346 - Atividade Física Adaptada a Populações 
Especiais 

Ano 3 Semestre 1 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 

Em termos gerais pretendese com este programa que o aluno adquira um conjunto de conhecimentos de forma a dar uma 
maior solidez para intervir junto de populações com det. tipo de características resultantes de estádios que possam ser comuns 
a uma fase da vida do sujeito, a situações específicas relacionadas com fases críticas que se apresentem temporariamente ou 
mesmo em determinado tipo de patologias crónicas. Assim, mais especificamente, pretendese que os alunos consigam, no 
final do  curso: 

Reconhecer, de um modo geral, a importância da actividade física no indivíduo em qualquer fase da sua vida como elemento 
fundamental para a saúde; 

Reconhecer a importância da actividade física como meio de prevenção de algumas doenças crónicas; Conhecer as principais 
condicionantes de sujeitos com doenças crónicas, tendo em conta a especificidade de cada uma; 

Saber planificar, prescrever e intervir junto dos vários tipos de populações especiais tratadas nos conteúdos desta unidade 
curricular. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Benefícios e riscos associados à actividade física: 

Benefícios da actividade física e/ou do exercício realizado regularmente. 

Principais riscos associados ao exercício. 

A actividade física e a sua influência na prevenção de doenças   cardiovasculares: 

Epidemiologia e etiologia das doenças  cardiovasculares; 

Recomendações para a actividade física em pacientes com  cardiopatias; 

A actividade física e a sua influência na prevenção da hipertensão  arterial 

A influência da actividade física nas seguintes condições: doenças metabólicas, obesidade, dislipidémia, prevenção da diabetes, 
doenças pulmonares, prevenção de doenças do foro psicológico, doenças neuromusculares. 

A importância da actividade física nos períodos pré e pós  parto: 

Massa óssea e a actividade física: A relação entre a inactividade física e a massa  óssea;. 

A actividade física como instrumento promotor de saúde em fases específicas da  vida: 

A criança 
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O idoso      

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Nas últimas décadas são vários os estudos realizados que nos demonstram a relação entre o sedentarismo e algumas 
patologias apresentadas. As evidências científicas demonstram que a actividade física adequada poderá ter um grande impacto 
na saúde do homem, pois parece, poderse afirmar que, reduz o risco tanto de desenvolver, como de morrer de doenças 
cardiovasculares, as quais são responsáveis pelo maior índice de óbitos nos países industrializados em todo o mundo, reduz o 
risco de desenvolver a diabetes mellitus, e o cancro do cólon. 

Por outro lado poderá aumentar as capacidades funcionais nas crianças e nos idosos, assim como de todos aqueles que 
apresentem algumas patologias temporárias ou crónicas e que apresentem algumas limitações. O exercício físico poderá ser 
importante desde que recomendado pelos técnicos de saúde e acompanhado por sujeitos com conhecimentos específicos na 
intervenção destas  problemáticas 

 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Método expositivo, utilizando a interacção com os alunos Estudos de caso; 

Resolução de problemas; Simulações pedagógica; 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 recurso 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 

A avaliação desta UC é realizada da seguinte forma: Planos de treino (prescrição de exercício) para populações especiais 
(20%), apresentação de ficha de leitura sobre artigo científico aprovado antecipadamente pelo docente (20%), Avaliação dos 
conhecimentos teóricos adquiridos (60%). A avaliação de recurso será realizada através de prova   escrita. 
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