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Escola Superior de Educação 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Desporto 

 

Unidade Curricular: 956350 – Projeto de Intervenção em Atividade Fisica e 
Desporto 

Ano 3 Semestre 6 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 10 35                                     130 

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

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

a) Enriquecer a componente profissional da formação; 

b) Conhecer e identificar as principais metodologias de aplicação de ideias em  projectos; 

c) Conhecer a estrutura e planeamento organizacional de um projecto; 

d) Promover a articulação entre os conhecimentos académicos adquiridos e a realidade desportiva   actual; 

e) Dinamizar ideias e conceitos actuais, adaptados à realidade desportiva local; 

f) Desenvolver no aluno uma postura de empreendedorismo, levando o mesmo a colocar em prática a ideia / conceito 
desenvolvido ao longo do semestre 

g) Possibilitar a realização de acções práticas, seminários, 

h) Desenvolver no aluno a necessidade de uma constante actualização e domínio colóquios que possam traduzir 
efectivamente, o trabalho desenvolvido; 

i) Elaboração de um relatório de projecto, no qual conste todo o processo de aprendizagem, a evolução e concretização 
da ideia. 

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 Modelos e Estruturas Gerais de projecto; 

 Criação da Ideia; 

 Criação do conceito; 

 Calendarização e planeamento das diferentes actividades/tarefas presentes no cronograma do   projecto; 

 Implementação da Ideia 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

A curricular (UC) Projecto de Intervenção visa criar nos alunos uma postura e intervenção criticas, de forma a poderem colocar 
em prática, projectos e iniciativas com qualidade que possam ser aceites e diferenciados no mercado. 

Tornase cada vez mais decisiva, a necessidade de desenvolver o produto “desporto” e “actividade física”, no sentido de 
aproximar as necessidades, expectativas e motivações da nossa população independentemente da segmentação adoptada 
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para superar as suas expectativas, criando necessidades de consumo. Para isso, deverão ser elaborados projectos de 
actividade física ou de infraestruturas que consigam satisfazer e motivar as pessoas pela sua inovação e criatividade. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

O trabalho consistirá de uma participação efectiva dos alunos nos diversos projectos e ideias de intervenção. Todas elas serão 
enquadradas em diversas problemáticas existentes na área do desporto. As aulas semanais, serão preponderantes para o 
planeamento e intervenção final do aluno, no projecto /ideia em causa. 

Todo o processo de aprendizagem, deverá resulta num relatório escrito, no qual estará todo o planeamento e consequente 
avaliação do projecto. 

Para que todo este processo possa ser positivo, semanalmente tornase essencial a presença dos alunos na aula, onde devem 
ser identificados e corrigidos, os diversos aspectos inerentes à construção do projecto de intervenção. 

A avaliação desta UC é composta pelos seguintes elementos: Capacidade e grau de implementação do projecto de intervenção 
no terreno e Relatório de Projecto 

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

As metodologias aplicadas visam a implementação de uma ideia associada à área do desporto, em temáticas emergentes que 
possam ser facilmente aplicadas em contexto de aprendizagem. São exemplo, a organização de workshops e acções de 
formação teórico práticas que possam envolver os alunos e toda a comunidade escolar. O trabalho efectuado por grupos, é 
avaliado no dia do evento/actividade. Os procedimentos e apresentação final do trabalho no terreno, bem como a possibilidade 
de fazer perpetuar a iniciativa ao longo do tempo, serão factores preponderantes na avaliação do trabalho. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

Trabalho de grupo (intervenção prática sob temática abordada) 
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