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Resultados da aprendizagem e competências
No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
1. Dominar o manuseamento dos materiais, dos equipamentos e linguagem técnica específica do Pedestrianismo
2. Dominar conhecimentos téorico-práticos da marcação de percursos pedestres
3. Dominar os materiais, equipamentos e linguagem técnica dos centros doe BTT
4. Dominar conhecimentos téorico-práticos da marcação de percursos Cyclin' In Portugal.

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

Pré-requisitos
Antes da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
Evidenciar a sistematização de conhecimentos adquiridos em Desportos de Natureza I.

Conteúdo da unidade curricular
Pedestrinismo; Marcação de percursos pedestres; Centros de BTT; Marcação de percursos de BTT.

Conteúdo da unidade curricular (versão detalhada)
1. Pedestrianismo
- Atividade desportiva
- Atividade ambiental
- Atividade turístico e cultural
2. A escolha dos percursos pedestres
3. Classificação dos percursos pedestres
- Quanto à função
- Quanto à forma
- Quanto ao grau de dificuldade
- Quanto aos recursos usados na interpretação ambiental
- Quanto à extensão
4. Sinalética
- As marcas
- Os paneis informativos
- As placas indicativas
- As placas informativas
- Sinalética complementar
- Alguns erros na marcação dos percursos
5. Marcação de percursos pedestres
- Classificacação dos percursos pedestres
- Organização, planificação e realização de percursos pedestres
- Processo de homologação de um percurso pedestre
- Segurança
- Material e equipamento
6. Centros de BTT
- Atividade desportiva
- Atividade ambiental
- Atividade turístico e cultural
7. Condições gerais e específicas para a homologação dos centros de BTT
- Características Gerais
- Percursos de BTT
- Pistas de Enduro
- Estruturas desportivas de competição
8. Entidades promotoras
- Obrigações e deveres de colaboração
9. Fases do processo de homologação
- Processo de homologação
- Parecer de viabilidade à criação do Centro
- Parecer prévio
- Auditoria aos percursos
- Ficha técnica
- Análise de projeto
- Emissão do certificado de homologação e manutenção
- Renovação do Certificado de Homologação e taxas
10. Marcação de percursos de BTT
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Métodos de ensino e de aprendizagem
Sessões teórico-práticas com o recurso de meios audiovisuais. Sessões práticas de sistematização dos conhecimentos avançados adquiridos nas sessões teóricoPágina 1 de 2
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Métodos de ensino e de aprendizagem
práticas. Sessões tutorais: sessões de apoio à realização dos trabalhos individuais e de grupo.

Alternativas de avaliação
1. Avaliação Contínua - (Ordinário, Trabalhador) (Final)
- Prova Intercalar Escrita - 25% (Teste escrito)
- Trabalhos Práticos - 75% (Trabalhos práticos de grupo)
2. Avaliação de Exame - (Ordinário, Trabalhador) (Recurso, Especial)
- Exame Final Escrito - 25% (Exame escrito)
- Trabalhos Práticos - 75% (Obtido durante a avaliação contínua)

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