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1. OBJETIVOS 

Nesta unidade curricular pretende-se que o estudante seja capaz de: 
(I) Dominar os conhecimentos científicos inerentes às metodologias e técnicas 

psicológicas específicas utilizadas na melhoria das diferentes capacidades 
psicológicas e consequente otimização do rendimento desportivo e da saúde e bem-
estar psicológico;  

(II) Potenciar a análise crítica e o gosto pela pesquisa/investigação; 

(III)  Conseguir aplicar os conhecimentos teóricos na resolução de trabalhos e exercícios 

práticos em contexto desportivo; 

(IV)  Saber trabalhar em grupo na pesquisa, tratamento e exposição de informação 

recolhida em artigos científicos na área da psicologia do desporto;  

(V)  Fazer recolha, exposição e discussão de um trabalho científico sobre a temática 

estudada. 

 

2. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS  

a) Natureza da Psicologia do Desporto 

b)  Dinâmica dos grupos  

 - Características dos grupos 

 - A coesão  

      - A cultura do grupo 

c) Treino Psicológico 

 - Aconselhamento  

 - Treino da Visualização Mental  

 - Definição de objetivos  

 - Controlo da Atenção e da Concentração   

 - Técnicas de Ativação e Autocontrolo 

d)  Psicologia do Exercício e Saúde 

- Introdução ao estudo da psicologia do exercício e atividade física (PEAF) 

- Efeitos Psicológicos do Exercício   

- Adesão ao Exercício 

- Modelos de intervenção na promoção da atividade física 

e)  A inteligência Emocional 
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- As Emoções e a prática desportiva 

- Os Processos emocionais e as ferramentas para a sua regulação 

 
3. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS ROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UC  
 

(I) Dominar os conhecimentos científicos inerentes às metodologias e técnicas 

psicológicas específicas utilizadas na melhoria das diferentes capacidades 

psicológicas e consequente otimização do rendimento desportivo e da saúde e bem-

estar psicológico, remete para o conteúdo: 

   a) Natureza da Psicologia do Desporto 

b)  Dinâmica dos grupos  

c) Treino Psicológico 

d)  Psicologia do Exercício e Saúde 

e)  A inteligência Emocional 

(II) Potenciar a análise crítica e o gosto pela pesquisa/investigação, remete para o 

conteúdo: 

b)  Dinâmica dos grupos  

c) Treino Psicológico 

d)  Psicologia do Exercício e Saúde 

e)  A inteligência Emocional 

(III) Conseguir aplicar os conhecimentos teóricos na resolução de trabalhos e exercícios 

práticos em contexto desportivo, remete para o conteúdo: 

c) Treino Psicológico 

d)  Psicologia do Exercício e Saúde 

e)  A inteligência Emocional 

(IV) Saber trabalhar em grupo na pesquisa, tratamento e exposição de informação 

recolhida em artigos científicos na área da psicologia do desporto, remete para o 

conteúdo: 

b)  Dinâmica dos grupos  

c) Treino Psicológico 

d)  Psicologia do Exercício e Saúde 

e)  A inteligência Emocional 

(V) Fazer recolha, exposição e discussão de um trabalho científico sobre a temática 

estudada, remete para o conteúdo:  

b)  Dinâmica dos grupos  

c) Treino Psicológico 

d)  Psicologia do Exercício e Saúde 

e)  A Inteligência Emocional 
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5. METODOLOGIAS DE ENSINO (REGRAS DE AVALIAÇÃO) 

 
As aulas baseiam-se na exposição dialogada dos conteúdos, através de sessões teóricas, 

e teórico-práticas. No primeiro caso incluem-se (1) sessões expositivas, pesquisa 

bibliográfica, apresentações orais, participação obrigatória em seminários, congressos ou 

ações de formação no âmbito da UC ou com conteúdos afins, sempre que se entendam 

cruciais para a formação do estudante. No segundo caso prevêem-se: (2) sessões 

experimentais, fichas de trabalho, relatórios, questionários, testes em laboratório, debate 

de situações problema e estudos de caso. Os alunos aprendem as técnicas de modificação 

do comportamento vivenciando-as sob a orientação do professor, através da realização de 

alguns exercícios que ponham em evidência os conceitos a transmitir e as suas nuances 
de acordo com as situações, para de seguida se pedir aos alunos a sua interpretação com 

base nas vivências acabadas de ter, discutindo-se a sua aplicabilidade no terreno. A 

avaliação é contínua e inclui: (i) Fichas de trabalho e participação ativa nas aulas (condição 

prévia obrigatória para a realização deste tipo de avaliação); (ii) Elaboração Trabalho 

Individual/Grupo (50%); (iii) Apresentação e Defesa do Trabalho Individual/Grupo (50%).  

A avaliação por exame consiste numa prova escrita. 

 

I- Avaliação contínua: 

Assiduidade: O aluno, neste regime, está obrigado à presença em, pelo menos, 2/3 do 

número de horas de contacto (teóricas e teórico-práticas). 

A avaliação contínua de carácter teórico-prático perspetiva-se a partir dos seguintes 

parâmetros:  

 

https://www.bookdepository.com/publishers/Top-Shape-Publishing-LLC
https://www.bookdepository.com/publishers/Penguin-Random-House-Grupo-Editorial
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Classificação final  

Será encontrada a partir da média dos parâmetros de avaliação, de acordo com a seguinte 

fórmula: NF = 50% (TI/G) + 50% (ADOTI/G) 

Observações: 
As aulas serão ministradas em língua portuguesa. 

 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 
CONTEÚDOS 

Os conteúdos (a), (b), (c), (d) e (e), remetem para a seguinte metodologia de ensino: 

(1) sessões expositivas, pesquisa bibliográfica, apresentações orais, participação 

obrigatória em seminários, congressos ou ações de formação no âmbito da UC ou com 

conteúdos afins, sempre que se entendam cruciais para a formação do estudante. 

(2) Os conteúdos (b), (c) e (e), remetem para a seguinte metodologia de ensino: 

(2) sessões experimentais, fichas de trabalho, relatórios, questionários, testes em 

laboratório, debate de situações problema e estudos de caso. Os alunos aprendem as 

técnicas de modificação do comportamento vivenciando-as sob a orientação do professor, 

através da realização de alguns exercícios que ponham em evidência os conceitos a 

transmitir e as suas nuances de acordo com as situações, para de seguida se pedir aos 

alunos a sua interpretação com base nas vivências acabadas de ter, discutindo-se a sua 

aplicabilidade no terreno. 

 
7. REGIME DE ASSIDUIDADE 

De acordo com o Regulamento em vigor na ESECD. 

8. CONTACTOS E HORÁRIO DE ATENDIMENTO 

Teresa Fonseca 

tfonseca@ipg.pt 

Elementos de Avaliação Ponderação 

Avaliação Teórico-
Prática (ATP) 

 

Fichas de trabalho e 
participação ativa, nas aulas 
(FTPAA) 

Condição prévia 
obrigatória 

para a 
realização 

deste tipo de 
avaliação 

Trabalho Individual/Grupo 
(TI/G) 

50% 

Apresentação e Defesa Oral 
do Trabalho Individual/Grupo 
(ADOTI/G) 

50% 


