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Unidade Curricular:  Código(s)DaUC  - Educação Física 
Ano 2 Semestre 2 Área CNAEF: 146 ECTS: 6,0 

 

Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória Modo de Ensino: Presencial Língua de Trabalho: Português 

DOCENTE RESPONSÁVEL: Vânia Loureiro 

TEMPO DE RABALHO 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 

  150               5          50                                                              5                   90            

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

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 
 

A presente unidade curricular insere-se na componente de formação da área de docência e tem como objetivos 

apresentar os aspetos relacionados com o jogo, a atividade lúdica e diferentes modalidades desportivas no contexto 

educativo, bem como os aspetos relacionados com conceitos de Desenvolvimento Motor, Atividade Física e Saúde. 
 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
 

1) Educação Física: campos teóricos, metodológicos, epistemológicos e Orientações e Programas Curriculares. 

2) Desenvolvimento Motor, Literacia Física e Saúde. 

3) Jogo: Origem, formas e campos de intervenção. 

4) Atividade Lúdica: formas e campos de intervenção. 

5) Atividade física relacionada com a Saúde: conceitos relacionados.  

6) Vivências Práticas: Deslocamentos e Equilíbrios; Perícia e Manipulação; Jogos infantis e pré-desportivos; 

atividades desportivas individuais (dança, ginástica, despostos de raquete, patinagem e natação) e coletivas (andebol, 

basquetebol, voleibol, futebol) e Percursos na Natureza. 
 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 
 

Através dos conceitos gerais sobre o jogo e o desenvolvimento motor (DM) pretenderemos conhecer as 

determinantes e/ ou mecanismos intrínsecos e extrínsecos intervenientes no processo de DM e nas modificações 

comportamentais do indivíduo e os factores que influenciam o referido processo. No sentido de analisar o processo 

de DM, identificando as diferentes fases e estádios de evolução da aquisição das habilidades motoras e as suas 

implicações na participação no jogo, na literacia física e na atividade física e impacto na saúde das crianças. Através 

do estudo do DM, Jogo e AF e Saúde nas diferentes idades procuramos definir e enquadrar teoricamente os fatores 

influenciadores e conhecer as determinantes e/ ou mecanismos intrínsecos e extrínsecos intervenientes no processo 

de DM, nas modificações comportamentais das crianças e adolescentes e fundamentais para a competências nas 

diferentes atividades Físicas e Desportivas que integram a unidade curricular. Através das vivências práticas 

pretendemos construir o conhecimento fundamental para o processo de ensino-aprendizagem dos diferentes blocos 

temáticos/desportos. 
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MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
 

A UC será organizada em aulas teórico-práticas. O trabalho consistirá de uma participação efetiva dos alunos no 

processo de aprendizagem. As metodologias adotadas são ativas, centradas na construção do conhecimento, mas 

também na experimentação e reprodução, sempre que se trate de atividades gímnicas em que a segurança é relevante. 

As técnicas utilizadas serão individuais e de grupo por meio de aulas práticas, análise e discussão de textos e 

documentários, estudo dirigido, pesquisa bibliográfica, frequências e orientação de trabalhos. A avaliação será 

centrada na participação dos alunos - nas aulas, avaliação contínua, e em trabalho de pesquisa individual/grupo, para 

avaliação, visando desenvolver o espírito crítico e reflexivo. No início da lecionação da unidade curricular, será 

acordado com os alunos, mediante o plano de aulas e de trabalhos propostos, as ponderações a atribuir a cada um 

dos elementos de avaliação. 
 

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

A natureza teórica-prática da UC justifica a utilização, de forma complementar, de metodologias ativas com uma 

forte componente prática associada à exposição teórica, com suporte a meios audio-visuais, assim como com o 

recurso a pesquisa bibliográfica. É recorrente a prática de apresentação por parte dos alunos, ao grupo-turma, dos 

resultados da pesquisa realizada de forma autónoma e supervisionada pelo docente. A análise e discussão de textos 

e documentários, estudo dirigido e pesquisa bibliográfica permitirá o aprofundamento do conhecimento científico 

disponível sobre o desenvolvimento da criança nos diversos âmbitos: educação, saúde e tempos livres.  
 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 
 

Trabalhos escritos individuais e/ou em grupo e frequência escrita, de acordo com regulamento de Avaliação da 

Escola e com as ponderações a definir com os alunos. 
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