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1. OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR E COMPETÊNCIAS A ADQUIRIR 

1.1. Possibilitar uma formação atualizadas, capaz de permitir uma fundamentação das práticas 
realizadas; 
1.2. Reconhecer a importância da atividade física no quotidiano; 
1.3. Promover a capacidade de planeamento, lecionação e avaliação de situações didático-
metodológicas para o ensino das várias atividades de grupo; 
1.4. Conhecer e utilizar adequadamente os equipamentos e recursos materiais inerentes às 
aulas de academia; 
1.5. Conhecer as respostas fisiológicas (frequência cardíaca, dispêndio energético...) das aulas 
de step, aeróbica, jump, bicicleta em grupo; 
1.6. Conhecer e dominar os padrões de movimento das diferentes modalidades. 
 
2. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
No âmbito das diferentes atividades de academia/grupo abordadas (Aeróbica, Step, Zumba, 

Ginástica localizada, Circuito e Body Balance) serão explorados os seguintes conteúdos: 

- Caraterização das diferentes fases da aula e suas especificidades. Exemplos práticos de 

cada fase;  

- Utilização de materiais alternativos como halteres, bandas elásticas, bolas suíças, 

tornezeleiras, steps, etc.); 

- Metodologia de ensino de coreografias; 

- Complexidade e intensidade da sessão de treino;  

- Variação de gestos técnicos associada à heterogeneidade da população (ajustar 

individualmente a complexidade e a dificuldade de execução). 

- Força muscular em atividades de grupo;  

- Treino do centro de potência (CORE); 

- Elaboração de planos de sessões práticas. 
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3. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UC 

Os objetivos de aprendizagem definidos para esta UC visam dotar os alunos com novos 
conhecimentos e competências fundamentais para o planeamento e estruturação do exercício 
físico através de aulas de grupo em ginásios e clubes de academia. Desta forma, os conteúdos 
programáticos da UC foram selecionados e estruturados de acordo com os objetivos de 
aprendizagem. 
Desta Forma, os conteúdos programáticos encontram-se em coerência com os objetivos da UC, 
pois todos os pontos dos conteúdos programáticos pretendem concretizar todos os objetivos. 
Em síntese a UC foi estruturada de conteúdos com objetivos de contribuir para a compreensão, 
por parte do aluno, da importância das modalidades para a melhoria e o aperfeiçoamento da 
sua intervenção como técnico.  
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5. METODOLOGIAS DE ENSINO (REGRAS DE AVALIAÇÃO)  

5.1 Metodologia de ensino 

As aulas são compostas por sessões com carácter essencialmente teórico-prático, sendo ministradas 

nos espaços desportivos adequados, nomeadamente: sala de atividades de grupo e espaços abertos. 

As sessões de carácter mais teórico são ministradas em sala de aula. 

 5.2 Regras de avaliação  
A avaliação a realizar nesta unidade curricular segue o estipulado no Regulamento de 

Avaliação da ESECD. O aluno tem direito a dois tipos de avaliação: A Avaliação Contínua e a 

Avaliação Final. 

5.2.1 Avaliação Contínua: realizada ao longo de todo o semestre, dela fazem parte a 

avaliação dos parâmetros descritos na seguinte tabela e respetivas ponderações na nota 

final: 

 

Descrição dos elementos de avaliação: 

Elementos a avaliar Ponderação 

Avaliação 

Presencial 
Participação nas aulas durante o semestre 20% 

Avaliação 

Teórico-

Prática 

(AP) 

Apresentação individual de uma aula de 20 min. 

numa das modalidades atividades grupo. 
30% 

Elaboração do plano de aula   20% 

Análise crítica artigo científico 30% 



 

 
 

GUIA DE FUNCIONAMENTO DA 
UNIDADE CURRICULAR 

 
 
 
 

MODELO 
PED.007.02 

 
Avaliação presencial – Assiduidade e participação ativa durante as aulas, tendo em conta o 

empenho, a motivação, técnica e a criatividade do aluno.  

Avaliação teórico-prática – Apresentação individual de uma aula, numa modalidade de 

ginásio à escolha, de acordo com as lecionadas ao longo do semestre. Elaboração respetivo 

plano de aula. Análise crítica de um artigo científico. 

5.2.2 Avaliação final - Para todos os alunos que não reuniram 2/3 de presenças ou não 
obtiveram nota positiva na avaliação contínua. A avaliação será constituída por um exame 
escrito e prático. 
 
 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DA UNIDADE 

CURRICULAR 

As metodologias de ensino estão em coerência com os objetivos da unidade curricular dado que 

a metodologia prática possibilita atingir todos os objetivos. Na UC promovem-se ambientes de 

aprendizagem integrados ao processo de avaliação. Acresce ainda o facto de se utilizarem 

metodologias ativas (estimulando processos de ensino-aprendizagem crítico-reflexivos, no qual 

o estudante participa e compromete-se com a sua aprendizagem. Esta metodologia propõe a 

elaboração de situações de ensino que promovam uma aproximação crítica do estudante com 

a realidade; a reflexão sobre problemas que geram curiosidade e desafio; a identificação e 

organização das soluções hipotéticas mais adequadas à situação e a aplicação dessas soluções. 

A metodologia de trabalho, pelo aluno, na resolução de exercícios e de casos práticos, com o 

objetivo de consolidação dos conhecimentos e na abordagem de casos práticos e tarefas de 

investigação para os estudantes desenvolverem fora das horas de contacto possibilita atingir 

também os objetivos. 

Os métodos de avaliação permitem atingir todos os objetivos. 

7. REGIME DE ASSIDUIDADE 

Os alunos deverão ter 2/3 de presenças, obrigatoriamente, para poderem usufruir da avaliação 
contínua, ficando excluídos os que não cumprirem que serão admitidos a exame. 

Os trabalhadores-estudantes devem acordar com o professor as condições de avaliação. 

8. CONTATOS E HORÁRIO DE ATENDIMENTO 
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