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1. OBJECTIVOS DE APRENDIZAGEM 

No final desta UC o estudante deve ser capaz de: 

a) Interpretar com rigor os processos de adaptação do organismo humano em resposta a 

diferentes tipos de treino/exercício físico, explicando as adaptações agudas e as adaptações 

crónicas decorrentes da prática sistemática; 

b) Perceber e descrever corretamente os conceitos de função neuromuscular e função 

cardiorrespiratória, bem como a sua relação com a performance motora em atividades físico-

desportivas;  

c) Compreender as bases biológicas para do treino desportivo, prescrevendo o exercício físico 

através da leitura e controlo de variáveis fisiológicas; 

d) Identificar e aplicar metodologias de avaliação da função neuromuscular e da função 

cardiorrespiratória adequadas às diferentes variáveis que se pretende mensurar.  

 

2. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

A- Função neuromuscular 

a. Propriedades mecânicas do músculo-esquelético: curva força-comprimento; curva força-
tempo; curva força-velocidade;  

b. Variáveis neuromusculares e metabólicas determinantes das manifestações de força 
c. Adaptações agudas:  

- Fadiga neuromuscular; 
- Miopatia do exercício.  

d. Adaptações crónicas em resposta a diferentes tipos de treino: 
 - Alterações ao nível do SNC e do músculo-esquelético;  
 - Implicações na performance motora; 
 
 

B- Função cardiorrespiratória e metabolismo energético 
a. Mecanismos de regulação da função cardíaca e respiratória 
b. Adaptações cardiorrespiratórias a diferentes metodologias de treino  
c. Formas de expressão da função cardiorrespiratória  
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d. Conceitos fisiológicos associados a esforços com consumo energético inferior ao VO2max: 
- Limiar anaeróbio,  
- Eficiência aeróbia-anaeróbia; 
- Eficiência e capacidade aeróbia 

e. Conceitos fisiológicos associados a esforços com consumo energético superior ao VO2max: 
- Potência anaeróbia; 
- Capacidade e eficiência anaeróbia alática e lática; 

f. Adaptações metabólicas ao exercício. 
 

 

C- Testes fisiológicos e performance motora 
a. Metodologias de avaliação das manifestações da força muscular: 

- Avaliação da força máxima e força máxima relativa – determinação do défice de força; 
- Avaliação da curva força-tempo 
- Avaliação da curva força-velocidade  
- Avaliação da potência muscular 
- Avaliação da força reativa (potência, índice de elasticidade e índice de reatividade) 

b. Metodologias de determinação da potência e capacidade aeróbia:  
- Avaliação direta do VO2max  
- Avaliação do limiar anaeróbio; 
- Métodos indiretos para estimar o VO2max 

c. Metodologias de determinação da potência e capacidade anaeróbia: 
- Teste Wingate; 
- Teste de Bosco; 
- Métodos indiretos para estimar a capacidade anaeróbia. 
 
 
 

3. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UC 

Esta UC, através dos conteúdos programáticos desenvolvidos, visa uma formação 

consolidada e imprescindível à formação de um profissional na área do desporto. Assim, 

pretende-se que obtenham conhecimentos fisiológicos que lhes permitam compreender e 

otimizar o movimento humano nas diversas atividades físico-desportivas. Com base neste 

pressuposto os conteúdos selecionados pretendem dar consecução aos objetivos definidos 

(tabela 1). 

 

Tabela 1 – Demonstração de coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da UC. 

Conteúdos Programáticos    Objetivos de aprendizagem 

Módulo A e B 
 

Alínea a), b) e c) 

Módulo C Alíneas d) 
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5. METODOLOGIAS DE ENSINO (REGRAS DE AVALIAÇÃO) 

Metodologias de ensino 

A unidade é essencialmente de carácter teórico-prático, sendo as aulas desenvolvidas 

sobretudo através do método expositivo. Nestas sessões serão também utilizados modelos 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Faude%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19453206
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kindermann%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19453206
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para observação, pequenos filmes ilustrativos dos sistemas estudados e os métodos de 

interação grupal com a finalidade da consolidação/sistematização dos conteúdos abordados 

sua aplicabilidade nas diferentes modalidades desportivas. Nas aulas de caráter mais prático 

serão implementadas atividades de laboratório que permitam a aplicação de testes fisiológicos 

com respetiva recolha e interpretação de dados. Incluímos também momentos de discussão 

sobre artigos científicos de carácter experimental, cujo conteúdo poderá ser complementar ao 

programa. 

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:  

 Um teste de avaliação de conhecimentos (50%). A classificação tem como nota mínima 

obrigatória 9,5 valores. Se esta nota mínima não for alcançada haverá um exame cuja 

ponderação da nota final é igualmente 100%. 

 Um trabalho de revisão bibliográfica e sua apresentação (50%).  

 

 

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. 

1. Exposição dos conteúdos oralmente e através de meios multimédia e aplicação dos 

conhecimentos adquiridos nas aulas teórico-práticas através de métodos de interação 

grupal e preenchimento de fichas. Estas metodologias são utilizadas para apresentar 

os conteúdos fundamentais associados a todos os objetivos; 

2.  Implementação de atividades de laboratório. Esta metodologia particularmente para 

consolidar a aquisição dos conteúdos associados objetivo definido na alínea c). 

 

ESECD, junho de 2021 


