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Este documento só tem validade académica depois de autenticado, em todas as suas folhas, com o selo a óleo da Instituição.

No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
1. Conhecer e compreender a natureza e o significado do desporto enquanto matéria de ensino;
2. Conhecer e compreender o papel do desporto no processo de desenvolvimento e formação multilateral do ser humano; do processo deensino/treino);
3. Conhecer e compreender as implicações didático-metodológicas da investigação no ensino/treino e conduzir o processo de ensino/treino;
4. Conhecer e dominar estratégias de ensino/treino associadas às tarefas centrais do professor/treinador (preparação, planificação, realização, análise e avaliação;
5. Adquirir competências de planificação e realização de competições para crianças e jovens.

Pré-requisitos
Antes da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
Sem pré-requisitos

Conteúdo da unidade curricular
1. A Pedagogia do Desporto no contexto das Ciências do Desporto 2. A educação pelo e no Desporto 3. Métodos, estilos e modelos de ensino/treino 4. A
intervenção pedagógica em Desporto 5. Valores e ética no Desporto 6. A competição desportiva

Conteúdo da unidade curricular (versão detalhada)
1. Pedagogia do Desporto
- Conceito, objeto e objetivos
- Enquadramento histórico e antropológico
2. A educação no e pelo Desporto
- O papel da prática desportiva na formação multilateral do ser humano
- Princípios orientadores da intervenção pedagógica (ex. . professores, treinadores, pais, dirigentes)
3. Métodos, estilos e modelos de ensino/treino
4. A intervenção pedagógica em Desporto
- Preparação e planificação do processo de ensino/treino
- Realização do processo de ensino/treino (técnicas de intervenção pedagógica)
- Controlo e a avaliação do ensino/treino
5. Valores e ética no Desporto
6. Competição desportiva
- Conceito e objetivos
- Sistemas de competição
- Caraterísticas da competição para crianças e jovens

Bibliografia recomendada
1. Mesquita, I & Graça, A. (2006). Modelos de ensino dos jogos desportivos. In G. Tani, J. Bento & R. Petersen (eds), Pedagogia do desporto (p. 269-283). Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan.
2. Metzler, M. (2005). Instructional models for physical education (2a ed. ). Arizona: Holcomb HATHAWAY, Publishers, inc.
3. Rink, J. (2009). Teaching Physical Education for Learning (6a ed. ). St. Louis: Mosby.
4. Rosado, A & Mesquita, I. (2009). Pedagogia do Desporto. Lisboa: FMH-UTL.
5. Sidentop, D. (1999). Aprender a Enseñar la Educacion Fisica. Barcelona: Inde.

Métodos de ensino e de aprendizagem
Os conteúdos da UC serão abordados em aulas teóricas e aulas de aplicação prática. Nas aulas teóricas abordar-se-á de modo geral os conteúdos. Nas aulas de
aplicação prática proceder-se-á à concepção, realização e análise/avaliação de trabalhos de natureza diversificada (aplicação de métodos e modelos de
ensino/treino, planos de unidades de ensino/treino, quadros competitivos, etc).

Alternativas de avaliação
1. Avaliação contínua - (Ordinário, Trabalhador) (Final)
- Trabalhos Práticos - 50% (Trabalhos de grupo (50%))
- Prova Intercalar Escrita - 50% (Prova escrita de conhecimentos (50%))
2. Avaliação de Exame - (Ordinário, Trabalhador) (Recurso, Especial)
- Exame Final Escrito - 100%

Língua em que é ministrada
Português, com apoio em inglês para alunos estrangeiros
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