Unidade Curricular Iniciação à Prática Profissional
Licenciatura em

Desporto - Minor em Recreação e Lazer

Ano Letivo

2020/2021

Tipo

Anual
378

Horas totais de trabalho

Área Científica

Ciências do Desporto

Escola

Escola Superior de Educação de Bragança

Ano Curricular

3

Nível

1-3

Semestre

-

Código

9563-625-3001-00-20

Horas de Contacto

-

T

TP

-

PL

-

TC

14.0

Créditos ECTS

-

S

-

E

150

OT

12

O

-

T - Ensino Teórico; TP - Teórico Prático; PL - Prático e Laboratorial; TC - Trabalho de Campo; S - Seminário; E - Estágio; OT - Orientação Tutórica; O - Outra

Nome(s) do(s) docente(s)

Catarina Margarida Silva Vasques, António Miguel de Barros Monteiro, Pedro Miguel Monteiro Rodrigues

Resultados da aprendizagem e competências
No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
Ter conhecimentos acerca do âmbito das diferentes vertentes de intervenção profissional do técnico de desporto

Pré-requisitos

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

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

Conteúdo da unidade curricular
Serão definidos pela instituição de acolhimento, com a colaboração do supervisor e o coordenador da unidade curricular, tendo como referência as competências a
adquirir no curso de Licenciatura em Desporto. Uma ênfase especial mas não exclusiva será dada a tarefas relacionadas com o minor que o estudante frequenta.

Conteúdo da unidade curricular (versão detalhada)
- Serão definidos pela instituição cooperante com a colaboração do supervisor da U.C.

Bibliografia recomendada

Métodos de ensino e de aprendizagem
Compete ao Supervisor, tendo em consideração o(s) relatório(s) do(s) Orientador(es) e o(s) relatório(s) elaborado(s) pelo estudante, atribuir uma classificação final
ao estudante. Será pedido ao estudante, pelo supervisor, a elaboração de planos de atividades e de relatórios das atividades empreendidas.

Alternativas de avaliação
- Avaliação continua - (Ordinário, Trabalhador) (Final)
- Discussão de Trabalhos - 100% (Classificação quantitativa do supervisor ponderada pela classificação qualitativa do orientador)
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Português
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