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1. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 

Desenvolver competências que possibilitem o aprimoramento das capacidades de análise, 

de diagnóstico e de prescrição de comportamentos motores, com base nos princípios do 

treino aplicados a crianças e jovens atletas. Neste contexto, objetivar-se-á uma melhor 

compreensão, interpretação, execução e avaliação dos princípios orientadores inerentes 

aos conceitos de treino de base, treino de aperfeiçoamento e treino de transição como um 

processo contínuo e lógico. A presente UC pretende a aquisição das seguintes 

competências: i) Dominar o quadro dos conceitos fundamentais do treino desportivo e as 

suas respectivas etapas da periodização ; ii) Identificar e aplicar as leis de adaptação 

biológica e princípios estruturais do treino desportivo; iii) Analisar o crescimento, a 

maturação, o entendimento dos processos de aquisição e evolução das habilidades 

motoras, assim como o desenvolvimento perceptivo-motor nas crianças e nos jovens 

atletas; iv) Compreender a influência das cargas de treino nas diferentes respostas 

traumáticas; v) Aplicar os pressupostos fundamentais do desenvolvimento das capacidades 

motoras em crianças e jovens; vi) Compreender os conceitos de detecção e seleção de 

talentos e seus respectivos fatores de intervenção da performance 

 

2. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 
   2.1 A preparação desportiva em crianças em jovens atletas 
 

- A dimensão pedagógica da participação desportiva dos jovens 

- Modelo de treino dos jovens 

- Desenvolvimento; Crescimento; Maturação; Aprendizagem; Adaptação 

- Desenvolvimento das habilidades: fundamentais, motoras de transição, motoras 
específicas, motoras especializadas 
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- Princípios da preparação desportiva dos jovens 

     

  2.2 As capacidades motoras nos diferentes estádios  

- O desenvolvimento das capacidades motoras 

- Conceitos fundamentais: Capacidade Física, Aptidão Física; Atividade Física 

- Capacidades condicionais (Força, Resistência, Velocidade e Flexibilidade) 

- Capacidades coordenativas 

 
  2.3 Especialização Precoce 

- Conceito de treino precoce 

- Caracterização 

- Consequências 

- Os benefícios de uma preparação desportiva adequada em jovens 

- A outra face da preparação desportiva de jovens 

 
  2.4 A Periodização do treino em crianças e adolescentes 

- O conceito de periodização 

- A forma desportiva 

- Princípios fundamentais para a periodização do treino do Jovens 

- Modelos de periodização aplicados a crianças e jovens 

- Etapa de preparação preliminar 

- Etapa de especialização inicial 

- Etapa de especialização aprofundada 

 
  2.5 Conceitos de detecção e selecção de talentos 

- Fatores fundamentais inerentes a detecção 

- Princípios de base para deteção de talentos 

- Processo de selecção e desenvolvimento do talento 

- Avaliações das aptidões desportivas e da performance 

 

3. COERÊNCIA ENTRE O PROGRAMA E OS OBJETIVOS 

Os conteúdos programáticos convergem com os objetivos da Unidade Curricular de forma 

a possibilitar que os alunos desenvolvam, de forma autónoma e supervisionada, as 

capacidades de abordagem teórico-cientifica e prática, adquirindo as seguintes 

competências: compreensão do processo de treino, relativamente aos seus aspectos 
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gerais e os princípios orientadores do planeamento do treino para crianças e jovens atletas, 

conhecimento e aplicação das leis de adaptação biológica e princípios estruturais do treino 

desportivo, assim como os diversos fatores intervenientes da periodização do treino e a sua 

relação no rendimento e performance das crianças e jovens; compreensão da importância 

do treino das capacidades coordenativas, condicionais e motoras; conhecimento das 

teorias e metodologias do treino desportivo aplicadas as crianças e jovens; modelos de 

identificação e princípios fundamentais de detecção de talentos. Adicionalmente, o 

presente conteúdo visa contribuir significativamente para a qualidade das actividades 

práticas, consolidando as competências fundamentadas no saber ser, saber estar e saber 

fazer. 

 

4.BIBLIOGRAFIA 

 
Balyi, I. (2002) Long-term athlete development: The British Columbian Approach. Sport Med 

BC. 18, 1 

Bradshaw, E.J., Le Rossignol, P. (2004). Anthropometric and biomechanical field measures 

of floor and vault ability in 8 to 14 year old talent-selected gymnasts. Sports Biomech, 3(2), 

249—62 

Bompa, T. (2005). Entrenamiento para jóvenes deportistas. Editorial Hispano-Europea. 

Costill, D.,Wilmore, J., Kenney, W. (2012). Physiology of sport and exercise. 5th ed. Human 

Knetics. 

Elferink-Gemser, M., Visscher, C., Lemmink, K., et al. T. (2004). Relation between 

multidimensional performance characteristics and level of performance in talented youth 

field hockey players. J Sports Sci, 22 (11-12), 1053-63 

Gudrun, F. (2003). Esfuerzo físico y entrenamiento en niños e jóvenes. Editorial Paidotribo. 

Faber, I., Oosterveld F., & Nijhuis-Van der Sanden, R. (2004). A first step to an evidence-

based talent identification program in the Netherlands; a research proposal  

Falk B1, Lidor R, Lander Y, Lang B. (2004). Talent identification and early development of 

elite water-polo players: a 2-year follow-up study. J Sports Sci. 22(4):347-55. 

Gallahue, D.L., Donnelly, FC. (2003). Developmental physical education for all children (4th 

ed.). Champaign, Ill.: Human Kinetics 

Hoare, D. (1998). Talent Search: A review and update. Sports Coach Spring, 32-33 

Rowland, T.W. (2008). Childrens exercise physiology. 2nd. Ed. Human Knetics 

Tomkinson GR, Olds TS, Gulbin J. (2003). Secular trends in physical performance of 



 

GUIA DE FUNCIONAMENTO DA 
UNIDADE CURRICULAR 

 
 
 
 

MODELO 
PED.007.02 

 

P á g i n a  | 4 

Australian children. Evidence from the Talent Search program. J  Sports Med Phys  Fitness, 

43(1), 90-8 

Vaeyens R., Lenoir, M., Williams, A.M., Philippaerts, R.M. (2008).Talent identification and 

development programmes in sport: current models and future directions. Sports 

Med.38(9):703-14 

 
5. METODOLOGIA DE ENSINO (INCLUINDO A AVALIAÇÃO) 

As aulas teóricas são concretizadas essencialmente através de aulas expositivas e diálogo; 

as aulas práticas são fundamentadas na orientação de trabalho e na análise e observação 

das questões-problema inseridas no âmbito do treino de crianças e jovens atletas; as horas 

de atendimento, em formato individual ou em grupo, e o trabalho individual do aluno, são 

maioritariamente reservadas para a discussão e orientação dos componentes do trabalho 

prático estabelecido para a avaliação final. A avaliação, de caracter contínuo, é o resultado 

da participação nas atividades letivas; realização e apresentação de trabalhos originais no 

âmbito dos conteúdos leccionados (leitura e análise de artigos científicos - 40%) e 

avaliação através de teste escrito (60%). 

 
6. COERENCIA ENTRE AS METODOLOGIAS DE ENSINO E OS OBJETIVOS 

As metodologias de ensino procuram dar cumprimento às questões e às competências a 

desenvolver considerando o programa da unidade curricular. As aulas teóricas permitem 

cumprir com a transmissão dos conteúdos que permitem aos alunos conhecer, 

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

fundamentais do processo de treino aplicados as crianças e jovens. As aulas de pesquisa, 

discussão, síntese descritiva e a elaboração de trabalhos de investigação proporcionam 

aos alunos a análise, interpretação, desenvolvimento e reflexão sobre os conhecimentos 

teóricos transmitidos no decorrer do semestre. 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 da ordem do conhecimento e 

compreensão são essencialmente avaliadas através da realização de avaliações escritas 

individuais e da participação das sessões expositivas e de análise interpretativa dos artigos 

científicos. 
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7. REGIME DE ASSIDUIDADE 

       De acordo com as regras da ESECD 
 
 

8. CONTATOS E HORÁRIO DE ATENDIMENTO 

Natalina Casanova            Faber Martins 

rocasa@ipg.pt                   fabermartins@ipg.pt 
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