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Escola Superior de Educação 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Desporto 

 

Unidade Curricular: 956349 - Opção V - Didática especifica - Treino Desportivo 

Ano 3 Semestre 5 Área CNAEF: 813 ECTS: 4 

 
Tipo de Unidade Curricular: Opcional 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Luis 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) 

100 5 30 10                               55 

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

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Esta unidade curricular, prevê na sua organização a sistematização dos conhecimentos relativos à especificidade do treino de 
uma determinada modalidade com base no controlo e planeamento do treino no sentido de uma evolução dos atletas em todas 
as suas dimensões: física, técnica, táctica e comportamental. Através da utilização de várias ferramentas de controlo do 
treino/competição que procuram promover a reflexão e consequente evolução da performance. 

• - Adquirir e aprofundar os conceitos específicos da ciência do treino desportivo; 

• - Dominar as metodologias e os instrumentos de desenvolvimento da preparação desportiva especifica ; 

• - Dominar os principais métodos de controlo de treino e consequentes processos de ajustamento do processo de 
treino. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

BLOCO 1 – Controlo do Treino 

• Caraterização do esforço na modalidade e a sua importância; 

• Variáveis do exercício que devemos manipular para atingir os objetivos; 

• Indicadores para o controlo do treino, a sua utilização e especificidade; 

• Tipos de Fadiga, seus indicadores e manifestações. 

BLOCO 2 – Observação e Analise da Competição 

• Tipos de observação e suas valências (análise individual e coletiva); 

• Instrumentos de observação e sua utilidade; 

• Estrutura de um relatório de observação; 

• Variáveis a observar e analisar e sua interpretação; 

• Adaptação do processo de treino com base nas variaveis observadas para o treino. 

BLOCO 3 – Intervenção do Treinador 

• Aspetos pedagógicos do treino; 

• Aspetos psicológicos do treino; 

• Adequação do feedbak no treino; 
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• Estratégias de intervenção na competição; 

• O papel do treinador nos diversos contextos de ação; 

• A Liderança do treinador no processo de treino/competição 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Tendo como base o desenvolvimento das competências estruturantes e transversais ao processo de treino como a capacidade 
de observar, de avaliar e adequar o treino, foram selecionados três grandes blocos de conteúdos que visam organizar os 
conhecimentos, a saber: Controlo do treino, observação e analise da competição e intervenção do treinador. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

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

• Abordagem expositiva de algumas problemáticas do treino desportivo; 

• Abordagem expositiva de exemplos de treinos específicos de modalidades concretas; 

• Reflexão sobre as metodologias especifica a implementar; 

• Trabalho de planeamento do treino em sala de aula; 

• Observação e análise de vídeos em sala de aula; 

• Recolha de indicadores em laboratório de actividade física; 

• Intervenção prática em contexto de treino. 

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

Com o intuito de dotar o aluno de reais capacidades para aplicar as aprendizagens no processo de treino procura -se abordar os 
conceitos de forma prática suportada por conceitos teóricos desenvolvidos em sala de aula e de pesquisa orientada.  

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação será realizada através de realização de trabalhos práticos. 
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