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Escola Superior de Educação 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Educação Básica 

 

Unidade Curricular: 9853342  - Expr. Artíst. e Motora V – Expressão Motora 

Ano 3 Semestre 5 Área CNAEF: 146 ECTS: 2.0 

 
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) 

50 4 26                                     20 

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

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

1. Compreender as funções educativas dos conteúdos curriculares na área da E.E. Físico-Motora e a sua articulação com as 
restantes áreas de intervenção educativa tanto ao nível da educação pré-escolar como ao nível do 1º ciclo do ensino básico. 

2. Conhecer e saber aplicar os princípios metodológicos fundamentais relacionados com o ensino da E.E. Físico-Motora, 
nomeadamente: 

2.1. Saber estruturar tarefas motoras diversificadas que atendam às várias áreas de intervenção; 

2.2. Saber hierarquizar a complexidade das tarefas motoras de forma a adaptá-las a diferentes níveis de desempenho; 

2.3. Estudar formas diversificadas de estruturação das tarefas motoras de acordo com os diferentes recursos disponíveis. 

3. Desenvolver competências de observação do comportamento lúdico-motor infantil 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Princípios Metodológicos:  

1.1) Orientações Curriculares e Metas de Aprendizagem para a Educação Pré-Escolar. 

1.2) Princípios Orientadores do programa da Educação e Expressão Físico-Motora; Composição Curricular; Caraterísticas 
do Programa (articulação entre blocos); objetivos e orientações metodológicas. 

2. Tipos e Formas de Organização: As situações características da organização das atividades motoras e suas rotinas 
organizativas; A necessidade do controlo e prevenção de riscos nas atividades motoras;  

3. Adequação das metodologias de aprendizagem de acordo com os recursos disponíveis e os princípios de autonomia, 
participação, empenho e desenvolvimento critico;  

4. A ludicidade como elemento estruturante dos vários tipos de tarefas motoras; Aprender através dos jogos; Aprender 
com a manipulação de objetos; A complexidade das tarefas motoras: variabilidade e adaptação ao nível de desempenho 
percetivo-motor das crianças; Fatores e condições de sucesso nas atividades motoras. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Esta unidade curricular pretende dar a conhecer ao futuro educador a evolução dos conteúdos curriculares desde o ensino pré-
escolar até ao final do 1º ciclo do ensino básico, através da criação de situações geradoras de aprendizagem, cujas sessões de 
partilha, experimentação e de descoberta culminem na reflexão de um processo que se propõe integrador. 

Os conteúdos programáticos foram definidos em clara correspondência com os objectivos da unidade curricular: - Os conteúdos 
referentes ao ponto 1 e aos subponto 1.1. e 1.2. concorre directamente para o objectivos 1. - Os conteúdos referentes aos 
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pontos 2 e 3 visam o cumprimento dos objectivos 2.1.; 2.2. e 2.3 - Os conteúdos referentes ao ponto 4, está especialmente 
relacionado com os objectivo 3. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Método expositivo; Método interactivo e Trabalhos teórico-práticos em sala de aula. 

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. e de acordo com o Regulamento Escolar Interno.  

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

Os objetivos gerais desta UC relacionam-se com a necessidade de dotar os alunos de conhecimentos teórico-práticos, de modo 
a capacitá-los para a sua aplicação situações no âmbito das Atividades Físicas e Desportivas. Deste modo pensamos que os 
métodos de ensino se adequam aos objetivos propostos. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

A AVALIAÇÃO CONTÍNUA advém da soma das classificações das componentes da avaliação prática (30%), com o trabalho 
individual (50%) e posterior apresentação (20%) em situação de micro ensino.  

A avaliação prática advém da intervenção do aluno em situações práticas, 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).  

Na Avaliação prática bem como no trabalho individual é necessário, para efeito de cálculo da nota final da unidade curricular, 
obter-se uma classificação superior ou igual a 10. 

O exame teórico – prático inclui todos os conteúdos programáticos. A Classificação final, no regime de avaliação de recurso, 
advém do resultado do exame, arredondada às unidades. Os alunos com nota positiva no trabalho podem manter a 
percentagem do mesmo na nota de recurso. 
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