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1. OBJETIVOS 
É objetivo desta UC que o estudante adquira conhecimentos e competências que lhe 
permitam: 
i) dominar os conhecimentos científicos inerentes às metodologias e técnicas 

pedagógicas específicas, utilizadas na melhoria das diferentes capacidades de 
intervenção pedagógica. 

ii) fortalecer e produzir novas habilidades, desenvolver aptidões e competências pessoais e 
profissionais; 

iii) executar em ambiente simulado de ensino-treino o processo de intervenção pedagógica, 
agindo e tomando decisões ajustadas em sintonia com o desenvolvimento dos 
praticantes; 

iv) desenvolver ferramentas e competências técnicas e pedagógicas, que proporcionem a 
elaboração de planos de sessão de trabalho e a monitorização do treino criando os 
respetivos instrumentos; 

v) organizar, planear e orientar sessões de formação utilizando regras básicas de 
comunicação e pedagogia;  

vi) efetuar procedimentos de observação sistemática, garantindo o diagnóstico de 
intervenção pedagógica em contexto condicionado; 

vii) evidenciar uma atitude cooperativa e interventiva nos debates e reflexões desenvolvidas 
em contexto de sala de aula, demonstrando um espírito crítico e assertivo, bem como 
uma reflexão consciente/análise crítica das técnicas e estratégias pedagógicas que 
favoreçam a sua intervenção especifica.  

viii) incentivar a autoformação como forma de preparar as novas exigências em várias 
dimensões nomeadamente: da formação, do treino, da técnica, da ética, etc., conjugada 
com aptidões cognitivas e capacidades de transmissão e tratamento da informação na 
respetiva área de especialidade.   

 

2. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Concetualização de pedagogia do desporto, contextualizando as áreas de intervenção; 
2. O processo pedagógico e o papel do Técnico de Exercício Físico (TEF) e do Treinador de 

Desporto (TD), na relação ensino-aprendizagem; 
a) As principais funções pedagógicas do TEF e do TD; 

3. O modelo da relação pedagógica no Fitness e no Treino Desportivo; 
4. As competências profissionais dos TEF e dos TD; 
5. A intervenção profissional e os códigos de conduta; 
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6. Os procedimentos didáticos fundamentais, a documentação para suporte à organização 
de uma unidade didática/treino, recomendações para o desenvolvimento das condições 
para a aprendizagem; 

7. A gestão temporal da sessão nas atividades: análise do tempo da sessão; 
8. A intervenção pedagógica na segurança das atividades físicas e ambientes adequados 

para a prática; 
9. A observação sistemática na análise da intervenção pedagógica; 
10. A instrução e a sua qualidade: implicações na liderança e na comunicação do TEF e do 

TD; 
11. Comunicação não verbal e suas implicações ao nível da intervenção pedagógica do 

TEF; 
12. O feedback pedagógico: sua importância na aprendizagem e na motivação; 
13. O clima relacional e a promoção de ambientes positivos de aprendizagem; 
14. Disciplina e relações interpessoais na intervenção com crianças e jovens; 

a. Estratégias para reforço de bom comportamento; 
b. Estratégias para gestão adequada de comportamentos inapropriados 

(comportamentos fora da tarefa e de desvio); 
c.   O papel dos pais e estratégias de relação com os pais; 

15. Instrumentos de observação comportamental para autoanálise e supervisão pedagógica: 
sistemas de observação. 

16. Autoscopia e avaliação da intervenção pedagógica; 
17. A satisfação, a motivação e a aderência dos praticantes às atividades desportivas;  
18. Qualificação e registo dos TD/TEF em Portugal e na Europa; 
19. A investigação na área da Pedagogia do Treino Desportivo e do Fitness; 
20. Instrumentos de recolha de opiniões e perceção dos intervenientes: entrevistas e 

questionários. 
 

3. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS ROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UC  

Os conteúdos programáticos estão em coerência com os objetivos da UC, pois: 
Os pontos (1), (2) e (3) dos conteúdos programáticos pretendem concretizar o ponto (i) dos 
objetivos; 
Os pontos (4) e (5) dos conteúdos programáticos pretendem concretizar o ponto (ii) dos 
objetivos; 
O ponto (6), (8), (13) e (14) dos conteúdos programáticos pretendem concretizar o ponto 
(iii) dos objetivos; 
O ponto (6) dos conteúdos programáticos pretende concretizar o ponto (iv) dos objetivos; 
Os pontos (7), (10, (11), (12) e (17) dos conteúdos programáticos pretendem concretizar o 
ponto (v) dos objetivos; 
Os pontos (9) e (15) dos conteúdos programáticos pretendem concretizar o ponto (vi) dos 
objetivos; 
Os pontos (5) e (16) dos conteúdos programáticos pretendem concretizar o ponto (vii), dos 
objetivos; 
Os pontos (18), (19) e (20) dos conteúdos programáticos pretendem concretizar os pontos 
(xviii) dos objetivos. 
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5. METODOLOGIAS DE ENSINO  

As aulas baseiam-se na exposição dialogada dos conteúdos, através de sessões teóricas, 
teórico-práticas e tutorias. No primeiro caso incluem-se (a) 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: (b) sessões 
dialogadas, análise de artigos científicos em grupo, fichas de trabalho, relatórios, debate de 
situações problema e estudos de caso. No terceiro caso prevêem-se (c) sessões tutoriais, 
fomentando metodologias de trabalho pelo aluno que visem a consolidação de 
conhecimentos. 
A avaliação é contínua e inclui: 

• Elaboração de um trabalho com aplicação prática em grupo (50%); 
• Apresentação do trabalho em conferência (50%) 

A avaliação em exame consiste numa prova escrita (100%). 
 

Observações: 
As aulas serão ministradas em língua portuguesa. 
 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

CONTEÚDOS 

Os conteúdos (1), (2), (3), (4), (5), (6), (12), (13) e (14), remetem para as seguintes 
metodologias de ensino: 
(a) 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. 
Os conteúdos (7), (8), (9), (10) e (11), remetem para as seguintes metodologias de ensino: 
(b) sessões dialogadas, análise de artigos científicos em grupo, fichas de trabalho, 
relatórios, debate de situações problema e estudos de caso. 
Os conteúdos (15), (16), (19) e (20), remetem para as seguintes metodologias de ensino: 
3) sessões tutoriais, fomentando metodologias de trabalho pelo aluno que visem a 
consolidação de conhecimentos. 
Os métodos de avaliação permitem atingir todos os objetivos. 
 

7. REGIME DE ASSIDUIDADE 

De acordo com as regras da Escola superior de Educação, Comunicação e Desporto  

8. CONTACTOS E HORÁRIO DE ATENDIMENTO 

Teresa Fonseca 



 

 
 

GUIA DE FUNCIONAMENTO DA 
UNIDADE CURRICULAR 

 
 
 
 

MODELO 
PED.007.02 

 

P á g i n a  | 5 

tfonseca@ipg.pt 
 

 

 

 

 

 

 

 


