
 

 

 
GUIA DE FUNCIONAMENTO DA 

UNIDADE CURRICULAR 

 
 
 
 

MODELO 
PED.007.02 

 

P á g i n a  | 1 

Curso  Mestrado em Ciências do Desporto Ano letivo 2021-2022 

Unidade Curricular Cross-training e treino funcional ECTS 5 

Regime Obrigatória 

Ano 1º Semestre 2º sem Horas de trabalho globais 

Docente(s) Carolina Júlia Félix Vila-Chã Total 135 Contacto 30 

Coordenador área 

disciplinar 

Carolina Júlia Félix Vila-Chã 

 

  

1. OBJECTIVOS DE APRENDIZAGEM 

No final desta unidade curricular o aluno deve ser capaz de: 

a) Discutir e aplicar os conceitos do cross-training e treino funcional; 
b) Compreender e manipular adequadamente os métodos e meios de treino comumente 

associados ao cross-training;  
c) Compreender e saber aplicar adequadamente os princípios fundamentais do treino funcional 

no planeamento de sessões de treino; 
d) Dominar as técnicas dos exercícios fundamentais associados ao cross-training e treino 

funcional 
e) Dominar as técnicas de manuseamento de equipamentos associados às metodologias de 

treino abordadas; 
f) Saber manipular variáveis mecânicas e de controlo neural, construindo progressões em 

integração com acréscimos de exigência de controlo motor. 
g) Saber adequar as metodologias de treino abordadas às necessidades, objetivos, nível de 

condição física e nível técnico de cada cliente. 

2. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

A) Treino Funcional 
(1) Definição, princípios, vantagens e desvantagens do treino funcional 

(2) Padrões do movimento fundamentais 

(3) Equipamentos comumente utilizados no treino funcional 

(4) Metodologia do treino funcional – manipulação de variáveis de ordem metodológica, 

mecânica e controlo neural, treino funcional integrado (microprogressões) 

o Função, estabilidade vs instabilidade 

o Função, mobilidade e flexibilidade  

o Função e treino de força, potência e agilidade 

o Função e treino aeróbio vs treino anaeróbio 

(5) Avaliação das necessidades do cliente e prescrição do treino funcional 
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B) Cross-Training  
(1) Fundamentos do cross-training  

(2) Vantagens e desvantagens do cross-training 

(3) Formas de cross-training 

(4) Metodologias de treino e cross-training 

o Bases do treino metabólico – métodos e meios de treino; 

o Fundamentos do treino de ginástica desportiva – exercícios fundamentais e 

progressões; 

o Bases do treino de halterofilismo- métodos e meios de treino; exercícios 

fundamentais; progressões metodológicas. 

(5) Periodização e prescrição do treino – princípios do treino, modelos de periodização 

 

 
 

3. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UC 

Os conteúdos programáticos estão em coerência com os objetivos da unidade curricular, pois: 

 Os pontos A.1., A.2., B.1. e B.2. dos conteúdos programáticos pretendem concretizar 

o ponto 1 dos objetivos; 

 O ponto A.4 dos conteúdos programáticos pretende concretizar o ponto 3 dos 

objetivos; 

 O ponto B.4 dos conteúdos programáticos pretende concretizar o ponto 2 dos 

objetivos; 

 Os pontos A.3., A.4. e B.4 dos conteúdos programáticos pretendem concretizar o 

ponto 4 dos objetivos; 

 Os pontos A.2., A.4 e B.4 dos conteúdos programáticos pretendem concretizar o ponto 

5 dos objetivos; 

 O ponto A. 4 dos conteúdos programáticos pretendem concretizar o ponto 6 dos 

objetivos; 

 Os pontos A.5 e B.5. dos conteúdos programáticos pretendem concretizar o ponto 7 

dos objetivos. 
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5. METODOLOGIAS DE ENSINO (REGRAS DE AVALIAÇÃO) 

Metodologias de ensino 

Os conteúdos programáticos lecionados são transmitidos e explorados através: 

 (1) exercitação prática das diferentes metodologias, técnicas e movimentos associados aos 

diferentes tipos de treino acima referidos;  

(2) da exposição oral e através de meios multimédia interativos sobre conteúdos 

programáticos; 

(3) de trabalhos de pesquisa, de análise e interpretação de texto/artigos científicos, com 

tutória.  

 

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:  

1. Avaliação contínua - (Ordinário, Trabalhador) (Final) 

 Prova Intercalar Escrita - 25% 

 Prova prática – 40%  

 Trabalhos Práticos - 35%  

2. Avaliação por exame - (Ordinário, Trabalhador) (Recurso, Especial) 

 Exame Final Escrito - 35% 
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 Trabalhos Práticos - 65% (A nota desta componente corresponde à obtida na 

avaliação prática da avaliação contínua). 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR 

As metodologias assinaladas foram selecionadas de forma a rentabilizar e maximizar a 

aquisição dos conteúdos associados a cada objetivo. Assim: 

1. Sessões de exercitação prática são utlizadas para desenvolver e consolidar as 

habilidades motoras associadas aos diferentes conteúdos programáticos, permitindo 

assim atingir os objetivos determinados no ponto 1, 2, 3 e 4; 

2. Exposição dos conteúdos oralmente e através de meios. Esta metodologia é utilizada 

para apresentar os conteúdos fundamentais associados a todos os objetivos; 

3. Trabalho de pesquisa, de análise e interpretação de texto/artigos científicos. Esta 

metodologia é usada principalmente para consolidar os conteúdos associados aos 

objetivos número 5, 6 e 7. 

 

 


