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Escola Superior de Educação 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Educação Básica 

 

Unidade Curricular: 9853325  - Expr. Artíst. e Motora III – Expressão Motora 

Ano 2 Semestre 3 Área CNAEF: 146 ECTS: 3.0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: João Lourenço 

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) 

75 8 22                                     45 

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

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

1. Conhecer e aplicar a terminologia e conceitos fundamentais associados ao Desenvolvimento Motor, integrado numa 
perspectiva global;   

2. Conhecer as determinantes intrínsecas e extrínsecas intervenientes no processo de des. e aprend. motora e interpretar as 
modificações comportamentais do  indivíduo; 

3. Identificar os fatores que influenciam o processo de des. motor e as interacções estabelecidas entre crescimento, maturação 
e aprendizagem; 

4. Analisar o processo de des. motor, identificando as diferentes fases e estádios de evolução da aquisição das habilidades 
motora; 

5. Analisar o processo de des. motor, no que se refere à evolução das capacidades físicos –  motoras; 

6. Conhecer e aplicar um conjunto de técnicas e instrumentos de observação e comportamento  motor; 

7. Estudar e interpretar as operações no processo de aprend. motoras e as variáveis de performance, relacionando a evolução 
com a prática. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

PARTE I: PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO MOTOR 

1. O Estudo do Desenvolvimento Motor Humano 

2. As variáveis que influenciam o Desenvolvimento Motor: Crescimento, Maturação, Aprendizagem e Desenvolvimento 
Motor. 

3. O Desenvolvimento Percetivo-Motor e Desenvolvimento Psicossocial. 

4. O Desenvolvimento das Habilidades Motoras. 

5. O Desenvolvimento das Capacidades Físico-Motoras. 

6. A Observação do Comportamento Motor de Crianças em Idade Escolar. 

7. Atividades lúdicas que conduzem ao desenvolvimento dos fatores de natureza motora: vivências práticas. 

PARTE II. PROCESSO DE APRENDIZAGEM MOTORA 

1. Perspetivas de Análise da Aprendizagem 

2. Determinantes intrínsecas e extrínsecas do processo de aprendizagem 
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3. As variações das condições de prática e o processo de aprendizagem 

4. A retroação sensorial – “Feedback” 

5. Aprendizagem, Sensação e Perceção 

6. Atenção 

7. Processo de Aprendizagem Motora 

8. Memória Motor      

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

A unidade curricular de Desenvolvimento insere¬se no âmbito do estudo do ser humano, orientado especificamente no campo 
das variáveis e processos referentes ao domínio motor. 

Esta UC será composta por duas partes. Numa primeira parte, será realizada uma abordagem ao estudo do Desenvolvimento 
Motor Humano, estudo este, que é complementado na segunda parte, a qual é orientada especificamente para o campo das 
variáveis e processos referentes ao domínio da Aprendizagem Motora. Assim, pretende-se transmitir conhecimentos inerentes 
ao desenvolvimento e aprendizagem humana, numa perspectiva essencialmente ontogénica, com ênfase no domínio  motor.   

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

O trabalho consistirá numa participação efetiva dos alunos no processo de aprendizagem, organizados de forma individual e em 
pequenos grupos. As aulas serão de cariz teórico – prático através de métodos expositivo e interativo, bem como trabalhos 
práticos em sala de aula, discussão de textos e filmes, pesquisa bibliográfica, observação e situações de micro - ensino. Será 
dada importância à assiduidade, pontualidade, atitude e empenho dos alunos face às tarefas propostas.     

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 frequentemente utilizada com suporte a meios áudio-visuais, assim como 
com recuso 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 supervisionado pelo docente. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

Avaliação teórica: advém da soma das classificações, expressas na escala numérica de 0 a 20 valores, das componentes da 
avaliação teórica (70%) com o trabalho prático (30%). São aprovados os estudantes que obtenham uma classificação igual ou 
superior a 10 valores na soma ponderada de todos os elementos de avaliação. Na Avaliação Teórica (Teste 1 + Teste 2) é 
necessário, para efeito de cálculo da nota final da unidade curricular, obter-se uma classificação superior ou igual a 9,5. 

A avaliação prática advém da intervenção do aluno em situações práticas, planeadas e estruturadas nas sessões teóricas. A 
aplicação dos conhecimentos será efetuada em situações práticas no âmbito das Atividades Físicas e Desportivas, através da 
redução da complexidade dos fatores envolvidos (tempo, número de alunos, conteúdo de aula). As sessões são de curta 
duração (de vinte a trinta minutos) e permitem ao futuro educador desenvolver uma atitude sistemática de reflexão tendo como 
referencial os conteúdos      
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