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Curso  Desporto, Condição Física e Saúde Ano letivo 2021-2022 

Unidade Curricular Inglês Técnico ECTS 4 

Regime Obrigatório 

Ano 1º Semestre 2º semestre Horas de trabalho globais 

Docente (s) Maria Paula Martins das Neves Total 108 Contacto 45 

Responsável/ 

Coordenador/Regente 

da Unidade Curricular  

Prof. Doutor Samuel Walter Best 

 

1. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Com esta unidade curricular (UC) pretende-se que o aluno possa, num contexto profissional, 
comunicar efetivamente em inglês, seja por escrito, seja oralmente, especificamente na 
interação com outros profissionais de Desporto, Condição Física e Saúde numa perspetiva 
que integra um conjunto de expetativas sociais e culturais distintas das portuguesas. 
 
Como UC de Inglês para Fins Específicos, pretende-se transmitir ao aluno a capacidade de 
comunicar oralmente e por escrito em inglês de forma coerente e gramaticalmente correta, 
de melhorar as técnicas específicas de comunicação, de dotar o aluno de conhecimentos 
para comunicar de uma maneira eficaz em inglês num contexto profissional ligado ao 
desporto e à saúde e dar-lhe a oportunidade de aplicar o inglês em diferentes contextos 
socioculturais e em contextos específicos relacionados com o desporto e a saúde. 
 
 
2. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 Estruturas Linguísticas: preposições, graus dos adjetivos, advérbios de frequência; 
tempos verbais, estrutura das frases interrogativas e negativas, voz passiva, discurso 
indireto, verbos modais;  

 Análise, interpretação e discussão de documentos sobre Fitness, Atividade Física e 
Saúde produzidos pela Organização Mundial de Saúde, pela Comissão Europeia, 
pelo The American College of Sports Medicine e do European Observatoire of Sport 
and Employment, entre outros; 

 Análise, interpretação e discussão de textos na área do Desporto e Exercício Físico, 
de acordo com os seguintes temas: Desportos Clássicos, Atividades de Fitness; 
Anatomofisiologia do Corpo Humano, Exercício Físico e Saúde;  

 Modelos Funcionais de Escrita: formulário, carta de candidatura, curriculum vitae, e-
mail, relatório. 

 Comunicação oral incluindo conversas espontâneas, apresentações e debates sobre 
Fitness, Atividade Física e Saúde. 
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3. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM 

OS OBJETIVOS DA UC 

O programa deve permitir ao aluno alcançar um nível mínimo de A2/B1 nas quatro 
competências de comunicação em língua estrangeira consoante as recomendações do 
Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (QECRL), proporcionando as 
unidades lexicais e funções comunicativas necessárias para comunicar em inglês diferentes 
contextos socioculturais e em contextos específicos relacionados com o desporto, condição 
física e saúde.  
Para poder desenvolver a sua atividade profissional em contacto com a língua inglesa 
enquanto profissional de desporto o aluno irá adquirir competências lexicais, gramaticais, 
culturais e interculturais para desenvolver sua competência relacional, instrumental e 
intercultural. 
  
 
4. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

Dell, F. (2012). Test Your English Vocabulary in Use Upper Intermediate. Cambridge: 
Cambridge University Press. 
Evans, V., Dooley e J. & Donsa, J. (2017). Fitness Training. Berkshire: Express Publishing. 
Evans, V., Dooley e J. & Graham, A. (2017). Sports. Berkshire: Express Publishing. 
Luke, A., (2017) Water Sports. Broomall: Mason Crest. 
Redmond, A. e Warren, S. (2016). English for Football. Oxford: Oxford University Press. 

 
Sítios Internet de relevo. 

 
Bom dicionário de inglês-inglês, inglês-português e português-inglês (e.g. Collins, Michaelis) 
Um dos livros de gramática seguintes: 

A1-A2:  Swan, Michael e Catherine Walter (2009). The Good Grammar Book. 
   Oxford: Oxford University Press. 

Campos, Luísa, Paula Neves e Walter Best (2020). Gramática do 
Inglês com Exemplos Traduzidos em Português Guarda: IPG. 

B1+:    Swan, Michael e Catherine Walter (2001). How English Works. Oxford: 
   Oxford University Press. 

 
5. METODOLOGIAS DE ENSINO (REGRAS DE AVALIAÇÃO) 

Com o intuito de envolver e responsabilizar o aluno no processo de ensino/ aprendizagem e 
não obstante a lição expositiva quando necessária, será dada mais ênfase à lição interativa 
e ao trabalho de grupo para dramatizações/ simulações. O trabalho individual ou em grupo 
poderá também incluir apresentações de trabalhos, leitura, pesquisa e estudos de casos 
relevantes.  
A avaliação pode ser contínua (ou periódica, para trabalhadores estudantes). 

1 a) – Avaliação contínua, para alunos que frequentam as aulas com regularidade: 2 
testes escritos (70%) mais a qualidade da participação oral, os trabalhos escritos ou orais 
(30%). 
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1 b) – Avaliação periódica, para os trabalhadores estudantes impedidos de estarem 
presentes com regularidade: uma frequência escrita no final do semestre (80%) e os 
trabalhos escritos indicados na aula (20%). 

2 - Avaliação por exame final: um exame escrito (100%). 
3 - Avaliação por exame de recurso: um exame escrito (100%). 

 
 
 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR 

As metodologias a aplicar têm o intuito de envolver e responsabilizar o aluno no processo de 
ensino/ aprendizagem de uma língua estrangeira. Sabendo que as abordagens 
metalinguísticas, essenciais na aprendizagem de línguas estrangeiras, são ativadas no 
aluno através do ato de escrever, o trabalho a desenvolver envolve uma componente de 
escrita. No entanto, já que as futuras intervenções comunicativas do aluno no mundo do 
desporto, condição física e saúde se poderão caracterizar sobretudo pela sua natureza oral, 
será dada igual ênfase a esta componente, nomeadamente através de sessões de 
perguntas e respostas e de simulações, com trabalho de grupo para desenvolvimento de 
ideias (brainstorming) e planeamento seguido de apresentação improvisada ou ensaiada do 
resultado. O treino da comunicação oral abrangerá ainda exercícios de compreensão oral, 
pronúncia e ritmo linguístico. 
 

7. REGIME DE ASSIDUIDADE 

É de salientar a importância da presença dos alunos nas aulas para que a avaliação 
contínua possa ter lugar. O aluno deve assistir a 2/3 de aulas dadas. 
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