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1. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 
Nesta unidade curricular pretende-se que os alunos sejam capazes de:  

1) Discutir a importância do desenvolvimento humano e desenvolvimento motor no 
âmbito da atividade física e desporto;  

2) Compreender e interpretar as principais teorias e modelos do desenvolvimento 
humano e do desenvolvimento motor; 

3)  Caracterizar os períodos etários de desenvolvimento;  

4) Compreender as mudanças no comportamento motor resultantes do processo de 
maturação, crescimento, tipologia morfológica, desenvolvimento e aprendizagem;  

5) Analisar o processo de aquisição e desenvolvimento das capacidades e habilidades 
motoras; 

6) Observar, analisar e avaliar padrões motores; 

7) Enquadrar a implementação de tarefas direcionadas para o desenvolvimento da 
aptidão física e das habilidades motoras. 

 

 

2. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
 
a) Desenvolvimento humano e motor: enquadramento  

i) Desenvolvimento motor no âmbito do desporto e atividade física; 

ii) Variáveis e fatores de influência; 

iii) Modelos e teorias;  

iv) Períodos e estádios; 
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b) Crescimento somático 
i) Concetualização  

ii) Caracterização das fases de crescimento; 

iii) Curvas de crescimento; 

iv) Variáveis e fatores de influência; 

v) Técnicas de avaliação; 

 

c) Tipologia morfológica e Somatótipo 
i) Concetualização; 

ii) Caracterização do Endo, Meso e Ectomorfismo; 

iii) Somatótipo; 

iv) Composição corporal; 

 

d) Maturação biológica 
i) Concetualização; 

ii) Variáveis e fatores de influência; 

iii) Técnicas de avaliação; 

 

e) Performance desportiva-motora 
i) Caracterização e avaliação de padrões motores; 

ii) Desenvolvimento de capacidades físicas; 

iii) Períodos críticos e períodos sensíveis. 

 

 

3. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 
OBJETIVOS DA UC 
1) Discutir a importância do desenvolvimento humano e desenvolvimento motor no 

âmbito da atividade física e desporto, 2) Compreender e interpretar as principais 
teorias e modelos do desenvolvimento humano e do desenvolvimento motor; e 3) 
Caracterizar os períodos etários de desenvolvimento, remetem para: 

a) Desenvolvimento humano e motor: enquadramento  
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4) Compreender as mudanças no comportamento motor resultantes do processo de 
maturação, crescimento, tipologia morfológica, desenvolvimento e aprendizagem, 
remete para: 

b) Crescimento somático; 

c) Tipologia morfológica e Somatótipo; 

d) Maturação biológica; 

5) Analisar o processo de aquisição e desenvolvimento das capacidades e habilidades 
motoras; 6) Observar, analisar e avaliar padrões motores; 7) Enquadrar a 
implementação de tarefas direcionadas para o desenvolvimento da aptidão física e 
das habilidades motoras, remetem para: 

e) Performance desportiva-motora. 

 

4. BIBLIOGRAFIA 
 

§ Davids, K., Button, C., & Bennett (2008). Dynamics of skill-acquisition. A Constraints-

Led Approach. Champaign: Human Kinetics. 

§ Fragoso, M. I., & Vieira, F. (2018). Morfologia e crescimento. Lisboa: FMH. 

§ Gallahue, D., & Ozmun, J. (2005). Compreendendo o desenvolvimento motor: bebés, 

crianças, adolescentes e adultos (3ª Ed.). São Paulo: Phorte Editora. 

§ Haywood, K. M., & Getchell, N. (2019). Life span motor development (7th ed.). 

Champaign Ill: Human Kinetics. 

§ Lopes, V., Maria, J., & Mota, J. (2000). Aptidões e Habilidades Motoras. Uma visão 

desenvolvimentista. Lisboa: Livros Horizonte. 

§ Malina, R., Bouchard, C., & Bar-Or, O. (2003). Growth maturation and physical activity 

(3ª ed.). Champaign IL: Human Kinetics. 

§ Neto, C. (2020). Libertem as crianças. A urgencia de brincar e ser ativo. Lisboa: 

Contraponto Editores. 

§ Payne, V., & Isaacs, L. (2020). Human motor development: a Lifespan approach (10ª 

ed.) New York: Routledge. 

§ Schmidt, R. A., & Wrisberg, C. A. (2008). Motor learning and performance: a situation-

based learning approach (4th ed.). Champaign: Human Kinetics. 

 

 

5. METODOLOGIA DE ENSINO (INCLUINDO A AVALIAÇÃO) 
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As metodologias de ensino desta unidade curricular assentam na transmissão de 

conhecimento mediante sessões de cariz teórico e teórico-prático. No primeiro caso 

incluem-se (1) sessões expositivas, pesquisa bibliográfica, discussão de artigos 

científicos, fichas de leitura, sessões de discussão e apresentações orais. No segundo 

caso prevêem-se: (2) sessões experimentais, trabalhos de grupo, discussão de situações-

problema e estudos de caso. Pretende-se assim que o estudante aceda a informação 

enquadrada teoricamente bem como ao seu modo de transferência para o contexto 

prático.  

 

O processo de avaliação será de natureza contínua, incluindo as seguintes componentes: 

(1) Trabalho de grupo – Portefólio (nota média dos trabalhos não pode ser inferior a 8 

valores); e (2) Dois testes escritos (nota média dos testes terá de perfazer 9,5 valores 

sendo que em cada um a nota não pode ser inferior a 8 valores). Cada uma destas 

componentes é ponderada com pesos relativos de 40% e 60% respetivamente. A 

avaliação por exame consiste numa prova escrita. 

 

 

6. COERÊNCIA ENTRE AS METODOLOGIAS DE ENSINO E OS OBJETIVOS 

1) Discutir a importância do desenvolvimento humano e desenvolvimento motor no âmbito 

da atividade física e desporto; 2) Compreender e interpretar as principais teorias e 

modelos do desenvolvimento humano e do desenvolvimento motor; 3)  Caracterizar os 

períodos etários de desenvolvimento; 4) Compreender as mudanças no comportamento 

motor resultantes do processo de maturação, crescimento, tipologia morfológica, 

desenvolvimento e aprendizagem; 5) Analisar o processo de aquisição e desenvolvimento 

das capacidades e habilidades motoras; 6) Observar, analisar e avaliar padrões motores; 

7) Enquadrar a implementação de tarefas direcionadas para o desenvolvimento da 

aptidão física e das habilidades motoras, remetem para as seguintes metodologias de 

ensino:   

(1) sessões expositivas, pesquisa bibliográfica, discussão de artigos científicos, 

fichas de leitura, sessões de discussão e apresentações orais; 
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3)  Caracterizar os períodos etários de desenvolvimento; 4) Compreender as mudanças no 

comportamento motor resultantes do processo de maturação, crescimento, tipologia 

morfológica, desenvolvimento e aprendizagem; 5) Analisar o processo de aquisição e 

desenvolvimento das capacidades e habilidades motoras; 6) Observar, analisar e avaliar 

padrões motores; 7) Enquadrar a implementação de tarefas direcionadas para o 

desenvolvimento da aptidão física e das habilidades motoras, remetem para as seguintes 

metodologias de ensino:   

(2) sessões experimentais, trabalhos de grupo, discussão de situações-problema 

e estudos de caso. 

 

7. REGIME DE ASSIDUIDADE 

O estudante terá de estar presente em 2/3 das aulas lecionadas e cumprir as atividades 

de avaliação propostas, em linha com o disposto no Regulamento Escolar dos cursos de 

1º Ciclo do Instituto Politécnico da Guarda.  
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