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1. OBJECTIVOS DA UNIDADE CURRICULAR E COMPETÊNCIAS A ADQUIRIR  

A) Compreender o conceito de Fitness e a sua evolução; 
B) Conhecer e aprender a importância da música no contexto de aulas de grupo e técnicas de 
decomposição musical; 
C) Desenvolver competências do “saber–fazer”, coordenando as sequências coreográficas com os 
tempos musicais; 
D) Conhecer a origem e evolução das modalidades de aeróbica, step e ginástica localizada e no âmbito 
destas: (a)definir os objetivos e benefícios da aula;(b) conhecer e selecionar o material adequado; 
(c)explorar os elementos de variação;(d) compreender o impacto fisiológico e biomecânico associado 
às variações de equipamento, tempos musicais e habilidades motoras específicas; 
E) Conhecer e aplicar, no âmbito das modalidades de aeróbica, step e ginástica localizada:(a) 
habilidades motoras específicas;(b) métodos de ensino e de montagem coreográfica;(c) sequências 
coreográficas e transições;(d) instrução e estilos de comando;(e) posicionamento do instrutor 
(f)planeamento adequado das sessões de acordo com níveis de condição física. 
 
2. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
 

2.1 ENQUADRAMENTO DO FITNESS 

- Conceitos e evolução; 
- Equipamentos e materiais; 
- Atividades. 

2.2 MÚSICA 
- Importância da música nas aulas de grupo;  
- Estrutura e métrica;  
- Decomposição. 

2.3 AERÓBICA, STEP e GINÁSTICA LOCALIZADA 
- Origem e evolução das modalidades; 
- Caracterização das modalidades; 
- objetivos e benefícios; 
- Habilidades motoras específicas de cada modalidade;  
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- Estrutura da aula;  
- Metodologias;  
- Métodos de aula (estilo livre e coreografado);  
- Música;  
- Liderança e conceito de impacto;  
-Consciencialização postural; s 
-Sequências coreográficas;  
-Transições e elementos de variação;  
-Intervenção pedagógica do instrutor; 
-Estilo de aulas/variantes;  
-Planeamento. 

 
 
3. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DA 

UC 
Os objetivos de aprendizagem definidos para esta UC visam dotar os alunos com novos conhecimentos 
e competências fundamentais para o planeamento e estruturação do exercício físico através de aulas 
de grupo em ginásios e clubes de academia. Desta forma, os conteúdos programáticos da UC foram 
selecionados e estruturados de acordo com os objetivos de aprendizagem. 
O conteúdo 1 “ENQUADRAMENTO DO FITNESS” remete para o objetivo A; o conteúdo 2 “MÚSICA“ 
remete para objetivos B; os conteúdos 3 “AERÓBICA, STEP e GINÁSTICA LOCALIZADA” remetem para 
os objetivos C, D e E.  
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5. METODOLOGIAS DE ENSINO (REGRAS DE AVALIAÇÃO)  

5.1 Metodologia de ensino 
 Aulas práticas e teórico-práticas são compostas por sessões com carácter essencialmente teórico-

prático, sendo ministradas nos espaços desportivos adequados, nomeadamente: sala de aula para 
as sessões de carácter mais teórico, sala de atividades de grupo e espaços abertos.  As aulas 
incidirão num processo individual e em grupo subjacente à construção e planeamento de aulas de 
grupo (exemplificação das habilidades motoras e construção coreográfica).  

 
 5.2 Regras de avaliação  

Avaliação é continua: 75% de presenças nas aulas; Teste teórico 30% (nota mínima de 9,5 valores); 
Avaliação Prática: 70% (relatórios de observação/prática de aulas 10%; Avaliação prática individual 
com a lecionação aula de grupo 30% e Avaliação prática de grupo com a apresentação do produto 
final aula de grupo 30%).  
Se a nota mínima de 10 valores no somatório de todas as componentes não for alcançada haverá 
um exame final escrito e prático. 
Avaliação final - Para todos os alunos que não reuniram 2/3 de presenças ou não obtiveram nota 
positiva na avaliação contínua. A avaliação será constituída por um exame escrito e prático. 

A avaliação a realizar nesta unidade curricular segue o estipulado no Regulamento de Avaliação 
da ESECD. O aluno tem direito a dois tipos de avaliação: A Avaliação Contínua e a Avaliação Final. 

 
 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DA UNIDADE 
CURRICULAR 

As metodologias assinaladas foram selecionadas de forma a rentabilizar e maximizar a aquisição dos 
conteúdos associados a cada objetivo. 
- Exposição dos conteúdos oralmente e através de meios digitais. Esta metodologia é utilizada para 
apresentar os conteúdos fundamentais associados aos objetivos; 
- Trabalho de pesquisa, de análise e interpretação de acordo com as modalidades apresentadas; esta 
metodologia é usada principalmente para consolidar os conteúdos associados aos objetivos;  
- Aplicação dos conhecimentos adquiridos nas aulas teórico-práticas através de exercitação, 
planeamento e implementação em aulas de grupo. Esta metodologia é usada para consolidar a 
aquisição dos conteúdos associados aos objetivos na prática. 
 

7. REGIME DE ASSIDUIDADE 
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Os alunos deverão ter 2/3 de presenças, obrigatoriamente, para poderem usufruir da avaliação 
contínua, ficando excluídos os que não cumprirem que serão admitidos a exame. 

Os trabalhadores-estudantes devem acordar com o professor as condições de avaliação. 

8. CONTATOS E HORÁRIO DE ATENDIMENTO 

bernardete@ipg.pt  

Data: Junho 2021 

  


