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1. OBJECTIVOS DE APRENDIZAGEM 

No final desta UC o estudante deve ser capaz de: 

A. Realizar análise cinesiológica dos exercícios de força e atividades físicas da vida quotidiana 

mais comuns na musculação, treino funcional e no cross-training; 

B. Adquirir e aperfeiçoar:(a) técnicas de execução de exercícios com pesos livres e máquinas 

comummente disponíveis nas salas de exercício;(b) as técnicas dos exercícios fundamentais 

associados ao cross-training e treino funcional. 

C. Compreender e aplicar os princípios básicos:(a)conceitos de força e suas manifestações;(b) o 

planeamento e organização do treino de força muscular e cap. cardiorrespiratória em sala de 

exercício;(c) adequadamente os métodos e meios de treino comumente associados ao cross-

training; 

D. Dominar e aplicar:(a)os protocolos de avaliação da capacidade aeróbia e força mais utilizados 

em ginásios; (b)as metodologias de treino abordadas às necessidades, objetivos, nível de 

condição física e nível técnico de cada cliente.  

E. Discutir e aplicar os conceitos do cross-training e treino funcional. 

 

2. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

A- Musculação 

a. Caracterização do treino de força muscular 
b. Tipo de equipamentos usados no treino da força  
c. Análise cinesiológica dos exercícios em função de grupos musculares e em função de 

padrões de movimento 
d. Técnicas de manuseamento de cargas externas 
e. Introdução à estruturação e planificação do treino de força. 
f. Avaliação força e da resistência muscular 

 

B- CardioFitness  
a. Caracterização do esforço aeróbio 
b. Modos de exercício cardiorrespiratório 

GFUC previsto 
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c. Equipamentos usados em centros de fitness 
d. Protocolos de avaliação da função cardiorrespiratória 
e. Introdução à estruturação e planificação do treino cardiorrespiratório 

 

C- Treino Funcional 
a. Definição e princípios do treino Funcional 
b. Padrões de movimento e seleção de exercícios 
c. Equipamento 
d. Introdução à estruturação e planificação do treino funcional: Função, estabilidade vs 

instabilidade; Função, mobilidade e flexibilidade; Função e treino de força, potência e 
agilidade 

e. Avaliação das necessidades do cliente e prescrição do treino funcional 
 

D- Cross-training 
a. Fundamentos do cross-training  
b. Formas de cross-training 
c. Introdução à estruturação e planificação do cross-training: treino metabólico, treino de 

ginástica; treino de halterofilismo (métodos e meios de treino; exercícios,progressões 
metodológicas). 
 
 
 

3. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UC 

Os objetivos de aprendizagem definidos para esta UC visam dotar os estudantes de 

conhecimentos e competências fundamentais para o planeamento e estruturação do exercício 

físico através de sessões de exercício individuais e em pequenos grupos realizadas em 

ginásios, estúdios e clubes de academia. Assim, os conteúdos programáticos estão em 

coerência com os objetivos da unidade curricular, pois: 

O ponto A dos conteúdos pretende concretizar os pontos A,B,C e D dos objetivos; 

O ponto B dos conteúdos pretende concretizar os pontos C e D dos objetivos; 

O ponto C dos conteúdos pretende concretizar os pontos A,B e E dos objetivos; 

O ponto D dos conteúdos pretende concretizar os pontos A,B,C e E dos objetivos. 
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5. METODOLOGIAS DE ENSINO (REGRAS DE AVALIAÇÃO) 

Metodologias de ensino 

As aulas são compostas por sessões com carácter essencialmente prático, sendo ministradas 

nos espaços desportivos adequados, nomeadamente: sala de atividades de grupo, sala de 

exercício (musculação e cardiofitness) e espaços abertos. As sessões de carácter mais 

teórico-prático são ministradas em sala de aula ou nos espaços de prática com recursos a 

meios multimédia. Assim, os conteúdos programáticos lecionados são transmitidos e 

explorados através: 

 exercitação prática das diferentes técnicas e movimentos associados aos principais 

blocos dos conteúdos programáticos; 

 da exposição oral e através de meios multimédia interativos sobre conteúdos 

programáticos; 

 de trabalhos de pesquisa, de análise e interpretação de textos/artigos científicos, e de 

aplicação prática com tutoria;  

 

Regras de avaliação  

A avaliação far-se-á segundo um processo dinâmico e contínuo, com dimensão formativa. A 

avaliação contínua segue o preconizado no regulamento escolar em vigor na ESECD e define-

se operacionalmente através dos seguintes elementos: 
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1. A avaliação contínua  

 Prova Escrita - 25% 

 Avaliação prática (execução técnica e regras de segurança em sala de exercício) – 

35%  

 Trabalhos Práticos (relatórios e fichas de aula, fichas de leitura e apresentação de 

sessões ou parte de sessões de exercício) - 40% 

 

2. Avaliação por exame - (Ordinário, Trabalhador) (Recurso, Especial) 

 Exame Final Escrito - 35% 

 Trabalhos Práticos - 65% (A nota desta componente corresponde à obtida na 

avaliação prática da avaliação contínua). 

 
 

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. Assim: 

 sessões de exercitação prática são utlizadas para desenvolver e consolidar as 

habilidades motoras associadas aos diferentes conteúdos programáticos, permitindo 

assim atingir os objetivos determinados no ponto A, B, C e D; 

 exposição dos conteúdos oralmente e através de meios audiovisuais. Esta 

metodologia é utilizada para apresentar os conteúdos fundamentais associados a 

todos os objetivos; 

 trabalho de pesquisa, de análise e interpretação de texto/artigos científicos, estudo e 

resolução de casos de estudo. Esta metodologia é utilizada para apresentar os 

conteúdos fundamentais associados a todos os objetivos; 

 

7. REGIME DE ASSIDUIDADE 

Conforme regulamento da ESECD em vigor. 

 

ESECD, junho de 2021 


