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1) OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 
 

No final da UC o estudante deve ser capaz de: 

a) Aprofundar os conhecimentos de populações com doenças crónicas, suas limitações 

e possibilidades de desenvolvimento;  

b) Conhecer as diferentes estratégias e meios do processo de treino (espaços e 

materiais);  

c) Dotar o aluno de diferentes metodologias de adaptação das diferentes modalidades 

desportivas à população com doenças crónicas;  

d) Desenvolver ou adquirir competências no âmbito da UC.  

e) Desenvolver capacidades de pesquisa, análise, organização e avaliação crítica de 
informação relacionada com as últimas pesquisas da área. 

 
 

2) CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
Fisiopatologia, tratamento, risco e benefícios do exercício físico, formas de avaliação, 
prescrição adequada de exercícios físicos e os cuidados específicos durante a execução do 
exercício em:  
 
a) Doenças Cardiovasculares 
1. Aterosclerose 
2. Insuficiência Coronariana 
3. Hipertensão 
4. Doenças Cerebrovasculares 
5. Doença Vascular Periférica 
6. Insuficiência Cardíaca 
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b) Doenças Endócrinas 
1. Obesidade 
2. Diabetes 
3. Dislipidemias 
c) Doenças Osteoarticulares 
1. Osteoartrite 
2. Osteoporose 
3. Lombalgias 
4. Cervicalgias  
d) Doenças Respiratórias 
1. Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 
e) Doenças Imunológicas 
1. Síndrome da ImunoDeficiência Adquirida  
2. Neoplasias 
g) Doenças Renais 
1. Doença Renal Crônica 
 
 

3) DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM 

OS OBJETIVOS DA UC 

Esta unidade curricular, através dos conteúdos programáticos desenvolvidos, visa contribuir 

para a formação do aluno como profissional da área da Ciências do Desporto, mais 

especificamente da área do exercício físico e saúde. Para tal os conteúdos apresentados 

ajudam à formação e preparação dos alunos sensibilizando-os para a necessidade de saber 

ser, saber estar e saber fazer no domínio prescrição da atividade física para populações 

com doenças crónicas. Pretende-se que os alunos obtenham conhecimentos para 

desenvolverem investigação, avaliação e prescrição em populações com doenças crónicas.  

 
4) BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 
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da Atividade Física (PNPAF), da Direção Geral da Saúde (DGS).  

Vila-Chã C., Vaz C., Serra N., Marques E., Corte A. (2019): Promoção da Atividade Física 

para maiores de 65 anos. Guia prático para profissionais de saúde. Instituto Politécnico da 

Guarda.  

 
 
5) METODOLOGIAS DE ENSINO (REGRAS DE AVALIAÇÃO) 
 
Metodologias de ensino 
Aulas teóricas: exposição oral e contínua dos conteúdos programáticos de acordo com a 

calendarização proposta.  

Aulas teórico-práticas: consolidar os conteúdos abordados nas aulas teóricas pela resolução 

de estudos de caso. Nestas aulas os estudantes terão a oportunidade de, de forma 

tutoreada, avaliar, controlar e prescreve o treino a 2 utentes do Guarda mais de 65 anos.  

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:  

Dois testes de conhecimentos (50% cada). A classificação nas fichas de avaliação tem 

como nota mínima obrigatória 10 valores em cada uma delas. Se esta nota mínima não for 

alcançada haverá uma frequência cuja ponderação da nota final é igualmente 100%. 

 
6) DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR 
 

As metodologias foram selecionadas de forma a rentabilizar e maximizar a aquisição dos 

conteúdos associados a cada competência a adquirir: 

1. Exposição dos conteúdos oralmente e através de meios multimédia. Esta metodologia é 

utilizada para apresentar os conteúdos fundamentais associados a todas as competências. 

2. Aplicação dos conhecimentos adquiridos nas aulas teóricas, através da implementação 

de atividades de estudos práticos com utentes do Guarda +65 anos. Esta metodologia é 

usada para consolidação da aquisição dos conteúdos associados às competências b e c.  
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7) REGIME DE ASSIDUIDADE 

 
De acordo com o regime em vigor na ESECD. 

 
 
 
 
 
 
ESECD, 28 de junho 2021 
 
 
 
 
 


