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Docente (s) Faber Martins Total 135 Contacto 30 

Coordenador área  Carolina Vila-Chã 

 

1. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Esta unidade curricular abrange transversalmente os aspectos técnicos, metodológicos e 

científicos do treino desportivo. Consiste numa unidade curricular de formação específica, 

orientada no âmbito das atividades desenvolvidas nos ginásios que tem por objetivo 

fundamental, a construção de sessões de treino em bicicletas estacionárias baseadas na 

simulação de diferentes formas de terreno e intensidades de esforço. Esta disciplina incide 

sobre as teorias científicas e metodológicas aplicadas ao estudo do ciclismo de estrada, os 

referenciais biomecânicos inerentes a modalidade desportiva, os pressupostos dos 

indicadores da intensidade de esforço, em particular da monitorização da frequência 

cardíaca e as técnicas e os procedimentos de ajustes do equipamento, adicionados as leis 

de adaptação biológica e princípios estruturais do treino desportivo. 

 

2. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

2.1 Conceito de Indoor Cycling  

2.2 Estruturação de uma sessão de Indoor Cycling 

2.3 Preparação do equipamento: 

 Ajustes fundamentais 

 Normas de segurança 

 Material 

2.4 Estruturação do processo de treino em 3 Níveis: 

2.4.1 Nível Conteúdo: 

 Técnica 

 Cadência (frequência gestual)  

 Intensidade do esforço 

 Duração do esforço 
2.4.2 Nível Contato: 

 Comunicação 

 Motivação 

GFUC previsto 
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2.4.3 Nível Conexão 

 Integração 

2.5 Determinantes técnicas do Indoor Cycling 

2.5.1 Posicionamento:  

2.5.1.1 Plano sentado  

2.5.1.2 Plano de pé  

2.5.1.3 Combos (alternados) 

2.5.1.4 Aclives sentado 

2.5.1.5 Plano de pé   

2.5.1.6 Combos (alternados) 

2.5.1.7 Sprints 

2.5.2 Cadência (Rotações por Minuto-RPM) 

 Conceito de frequência gestual 

 Respostas fisiológicas das diferentes cadências adotadas 

 Recomendações das cadências para os diferentes terrenos e objetivos 

2.5.3 Intensidades de esforço 

2.5.3.1 Monitorização da intensidade através do controlo da frequência cardíaca (BPM) 

 Vantagens e desvantagens 

 Fatores intervenientes 

 Definição de intensidades com recurso a determinação de zonas-alvo de treino 

 Determinação das diferentes zonas-alvo de treino - Fórmulas 

2.5.3.2 Escala de Percepção Subjetiva de Esforço – BORG 

2.6 Anatomia Aplicada ao Ciclismo 

2.7 Biomecânica Aplicada ao Ciclismo 

2.8 Fisiologia Aplicada ao Ciclismo 

2.9 Construção do repertório musical para as sessões de indoor cycling 

2.9.1 Recomendações para ajustes de cadência nas diferentes etapas da sessão 

2.9.2 Música e intensidade 

2.10 Comunicação 

2.10.1 verbal, não verbal, postura, contato visual, tonalidade, comunicação dimensional 

3 DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UC 

1. A estrutura curricular pretende a construção do conhecimento de base que permita ao 
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aluno compreender o processo de ensino-aprendizagem da modalidade indoor cycling 

nomeadamente no que se refere: i) aos aspectos gerais e os princípios orientadores do 

indoor cycling; ii) Conhecer as alterações orgânicas agudas e crónicas que ocorrem no 

exercício; iii) Compreender a ocorrência dessas mudanças no âmbito das teorias que 

procuram explicar as respetivas adaptações; iv) Descrever a prevalência do metabolismo 

que está a ser utilizado em função de uma determinada intensidade de exercício; v) 

Compreender os conceitos fundamentais inerentes a anatomia, fisiologia e biomecânica 

do exercício aplicados a sessão de indoor cycling; vi) Elaborar uma sessão de treino 

respeitando os pressupostos de intensidades de esforço, adicionalmente a coordenação 

solicitada pelo repertório musical e a exigência gestual determinada. 
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5 METODOLOGIA DE ENSINO (INCLUINDO A AVALIAÇÃO) 

Em linha de convergência com a unidade curricular, procurar-se-á otimizar as 

abordagens dos conteúdos ministrados, de forma a privilegiar o trabalho de pesquisa 

individual, a participação ativa e crítica dos alunos. A Organização contempla aulas de 

contacto adicionadas as horas de trabalho autónomo ao longo do semestre. As aulas 

assumem um caráter Teórico (sistematização de informação relativa aos 

conhecimentos dos diferentes módulos) Teórico-Prático (informação teórica ministrada 

no decorrer da atividade prática) e Prático (análise e discussão de situações-problema 

específicas). O processo de avaliação, de ordem contínua, abrange as Tarefas de 

Desempenho Motor (60%) caracterizadas através da execução dos gestos técnicos 

e/ou comportamentos motores em situações de exercício com os objetivos pré-

determinados e as Tarefas de Desempenho Cognitivo (40%) mensuradas através de 

uma avaliação teórica abrangendo os conteúdos dos respetivos módulos ministrados ao 

longo do semestre. 

6 DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR 

As aulas teóricas cumprem a transmissão dos conteúdos que possibilitam aos alunos 

conhecer, compreender e dominar os aspectos mais gerais, os princípios orientadores e 

fundamentas inerentes a modalidade e os seus respetivos pressupostos subjacentes aos 

referencias anatómicos, fisiológicos e biomecânicos, assim como conceitos aplicados ao 

treino desportivo. As aulas de pesquisa, discussão, síntese descritiva e a elaboração de 

trabalhos de investigação proporcionam a análise, interpretação, desenvolvimento e 

reflexão sobre os conhecimentos teóricos transmitidos ao longo do semestre. As aulas 

de carater prático consubstanciam os fundamentos teóricos adquiridos e permitem a 
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elaboração de atividades que reforçam a compreensão e assimilação dos conteúdos. As 

metodologias de avaliação acompanham as metodologias de ensino/aprendizagem na 

sua relação com a tipologia de competência e com os objectivos da unidade curricular. 

As competências do conhecimento e compreensão são essencialmente avaliadas 

através da realização testes escritos e apresentação prática das sessões de aula. 

 

7. REGIME DE ASSIDUIDADE: De acordo com o Regulamento da ESECD. 

 

8. CONTATOS: fabermartins@ipg.pt 

 

28 de Junho de 2021 
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