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ACEF/1920/0306182 — Guião para a auto-avaliação

I. Evolução do ciclo de estudos desde a avaliação anterior
1. Decisão de acreditação na avaliação anterior.

1.1. Referência do anterior processo de avaliação.
 ACEF/1314/06182

1.2. Decisão do Conselho de Administração.
 Acreditar com condições

1.3. Data da decisão.
 2015-06-18

2. Síntese de medidas de melhoria do ciclo de estudos desde a avaliação anterior, designadamente na sequência de condições fixadas pelo CA e de
recomendações da CAE.

2. Síntese de medidas de melhoria do ciclo de estudos desde a avaliação anterior, designadamente na sequência de condições fixadas pelo CA e de recomendações da CAE (Português
e em Inglês, PDF, máx. 200kB).

 2._MEDIDAS TOMADAS.pdf
 

3. Alterações relativas à estrutura curricular e/ou ao plano de estudos(alterações não incluídas no ponto 2).

3.1. A estrutura curricular foi alterada desde a submissão do guião na avaliação anterior?
 Não

3.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
 <sem resposta>

3.1.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
 <no answer>

3.2. O plano de estudos foi alterado desde a submissão do guião na avaliação anterior?
 Não

3.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
 <sem resposta>

3.2.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
 <no answer>

4. Alterações relativas a instalações, parcerias e estruturas de apoio aos processos de ensino e aprendizagem (alterações não incluídas no ponto 2)

4.1. Registaram-se alterações significativas quanto a instalações e equipamentos desde o anterior processo de avaliação?
 Não

4.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma breve explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
 <sem resposta>

4.1.1. If the answer was yes, present a brief explanation and justification of those modifications.
 <no answer>

4.2. Registaram-se alterações significativas quanto a parcerias nacionais e internacionais no âmbito do ciclo de estudos desde o anterior processo de avaliação?
 Não

4.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
 <sem resposta>

4.2.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
 <no answer>

4.3. Registaram-se alterações significativas quanto a estruturas de apoio aos processos de ensino e aprendizagem desde o anterior processo de avaliação?
 Não

4.3.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
 <sem resposta>

4.3.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
 <no answer>

4.4. (Quando aplicável) registaram-se alterações significativas quanto a locais de estágio e/ou formação em serviço, protocolos com as respetivas entidades e garantia de
acompanhamento efetivo dos estudantes durante o estágio desde o anterior processo de avaliação?

 Sim

4.4.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
 Aumentaram-se o número de Escolas com Protocolo com a Utad de forma a melhor responder às necessidades dos alunos - fazer o ano de estágio próximo da área de residência.

4.4.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
 The number of Schools with Protocol with Utad has increased to better meet the needs of students - to do the year of treining near the area of residence.

1. Caracterização do ciclo de estudos.
1.1 Instituição de ensino superior.

 Universidade De Trás-Os-Montes E Alto Douro
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1.1.a. Outras Instituições de ensino superior.

1.2. Unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.):
Escola De Ciências Humanas E Sociais (UTAD)

1.2.a. Outra(s) unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.) (proposta em associação):

1.3. Ciclo de estudos.
Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário

1.3. Study programme.
Primary & Secondary-level Teaching of Physical Education

1.4. Grau.
Mestre

1.5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (PDF, máx. 500kB).
1.5._73416398.pdf

1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.
Iniciação à Prática Profissional

1.6. Main scientific area of the study programme.
Introduction to Professional Practice

1.7.1. Classificação CNAEF – primeira área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3 dígitos):
145

1.7.2. Classificação CNAEF – segunda área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3 dígitos), se aplicável:
146

1.7.3. Classificação CNAEF – terceira área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3 dígitos), se aplicável:
<sem resposta>

1.8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau.
120

1.9. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL n.º 74/2006, de 24 de março, com a redação do DL n.º 63/2016 de 13 de setembro):
4 semestres

1.9. Duration of the study programme (article 3, DL no. 74/2006, March 24th, as written in the DL no. 63/2016, of September 13th):
4 semesters

1.10. Número máximo de admissões.
50

1.10.1. Número máximo de admissões pretendido (se diferente do número anterior) e respetiva justificação.
<sem resposta>

1.10.1. Intended maximum enrolment (if different from last year) and respective justification.
<no answer>

1.11. Condições específicas de ingresso.
De acordo com o Despacho (extracto) n.º 3613/2009 (DR, 2.ª série — N.º 19 — 28 de Janeiro de 2009) é condição de acesso e ingresso a detenção de 120 créditos na área específica
da Educação Física e Desporto e a prestação de uma prova escrita e de uma prova oral em Língua Portuguesa para comprovação do domínio da Língua.
O processo de seleção e seriação dos candidatos terá em consideração o curriculum académico, o curriculum científico e a experiência profissional. Os candidatos poderão ser
sujeitos a entrevistas individuais para avaliar a motivação ou o nível de conhecimentos nas áreas científicas de base do curso.

1.11. Specific entry requirements.
According to Despacho (extract) n.º 3613/2009 (DR, 2.ª série — N.º 19 — 28 January 2009), the candidate must have 120 credits in the specific area (Physical Education) in order to
entry into the course and take a written test and an oral test in Poruguese to prove knowledge of the Portuguese Language.
The selection process considers the candidate's academic record and curriculum and his/her professional experience. Individual interviews could be carried on to evaluate the
candidates' motivation and knowledge in the basic specific areas of the courses.

1.12. Regime de funcionamento.
Diurno

1.12.1. Se outro, especifique:
Não se Aplica

1.12.1. If other, specify:
Not Applicable

1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
Escola de Ciências da Vida e do Ambiente - Polo II
Nave dos Desportos
Ginásio Clube da Vila Real
ESTÁGIOS:
Escola Secundária de S. Pedro - Vila Real
Escola EB 2/3 Diogo Cão - Vila Real
Escola Secundária/3 Morado Mateus - Vila Real
Agrupamento de Escolas Amadeu de Sousa Cardoso - Amarante
Escola Secundária/3 de Barcelinhos - Barcelos
Escola Secundária de Celorico de Basto - Celorico de Basto
Agrupamento de Escolas de Freamunde - Freamunde
Escola D. Sancho II - Alijó
Escola Básica de Lamaçães - Braga
Agrupamento de Escolas António Correia de Oliveira - Esposende
Escola Básica e Secundária de Murça - Murça
Escola Secundária de Penafiel - Penafiel
Escola Secundária de Caldas das Taipas - Taipas
Escola Básica e Secundária de Santa Cruz - Madeira
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1.14. Regulamento de creditação de formação académica e de experiência profissional, publicado em Diário da República (PDF, máx. 500kB).
1.14._Regulamento_Creditação_29_07_2019_compressed (1).pdf

1.15. Observações.
Não se aplica

1.15. Observations.
Not applicable

2. Estrutura Curricular. Aprendizagem e ensino centrados no estudante.
2.1. Percursos alternativos, como ramos, variantes, áreas de especialização de mestrado ou especialidades de doutoramento, em que o ciclo de estudos se
estrutura (se aplicável)

2.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras formas de organização em que o ciclo de estudos se estrutura (se aplicável) / Branches, options, profiles, major/minor, or other
forms of organisation compatible with the structure of the study programme (if applicable)

Opções/Ramos/... (se aplicável): Options/Branches/... (if applicable):

<sem resposta>

2.2. Estrutura curricular (a repetir para cada um dos percursos alternativos)

2.2. Estrutura Curricular -

2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
 <sem resposta>

2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
 <no answer>

2.2.2. Áreas científicas e créditos necessários à obtenção do grau / Scientific areas and credits that must be obtained before a degree is awarded

Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS ECTS Mínimos Optativos / Minimum Optional ECTS* Observações / Observations
Formação Educacional Geral. FEG 26 5
Didácticas Específicas DE 30 0
Iniciação à Prática Profissional IPP 50 0
Formação na Área da Docência FAD 0 9
(4 Items)  106 14  

2.3. Metodologias de ensino e aprendizagem centradas no estudante.

2.3.1. Formas de garantia de que as metodologias de ensino e aprendizagem são adequadas aos objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver
pelos estudantes, favorecendo o seu papel ativo na criação do processo de aprendizagem.

 Como procedimento de avaliação da adequação da estrutura curricular e desempenho do pessoal docente do ciclo de estudos de mestrado em EEFEBS, incluindo as metodologias
de ensino, aplicamos questionários aos alunos. O universo de inquiridos incluiu os alunos inscritos na UTAD, no curso em referência. Os questionários aplicam-se todos os anos
letivos no final do 2º semestre, quer do 1º ano, quer do 2º ano.

 Os questionários são distribuidos e aplicados aos estudantes na presença do diretor de curso, em papel, e são de caracter confidencial e anónimo. As UC são avaliadas pelos
estudantes entre seis opções possíveis (muito mau, mau, satisfaz, satisfaz muito, bom, muito bom).

 

2.3.1. Means of ensuring that the learning and teaching methodologies are coherent with the learning outcomes (knowledge, skills and competences) to be achieved by students,
favouring their active role in the creation of the learning process.

 As a procedures for assessing the adequacy of the curricular structure and performance of teaching staff in the cycle of master's studies in EEFEBS, including teaching
methodologies, apply questionnaires to students. The universe of respondents included students enrolled in The UTAD in the course in reference. The questionnaires apply every
school year at the end of the 1st and 2nd semester, both of the 1st year and the 2nd year.

 Questionnaires are distributed and applied to students, in the presence of the internship coordinator and/or course director (in the classroom - Self-assessment questionnaire,
attached), available on paper support, ensuring data confidentiality and anonymity. The students evaluate the Curricular Units (UC) through five questions and teaching through eight
questions; using for the purpose one of six options (Very Bad, Bad, Satisfies Less, Satisfies More, Good and Very Good).

 

2.3.2. Forma de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS.
 Preenchimento do relatório da UC e verificação se os conteúdos foram cumpridos. Verificação se os estudantes conseguem cumprir os trabalhos solicitados e os métodos de

avaliação propostos. 
 Supervisão e acompanhamento do diretor de curso, da comissão do curso e do Conselho Pedagógico da Escola de Ciências da Vida e do Ambiente. Existe um programa de

monitorização das ofertas educativas, através de questionários pedagógicos, relatórios de auto-avaliaçao do curso (RAC) e respetivos Planos de Melhoria, cumprindo um processo
de controlo implementado na UTAD através de um Sistema Interno de Garantia de Qualidade (SIGQ)

 

2.3.2. Means of verifying that the required average student workload corresponds to the estimated in ECTS.
 Filling out the UC report and checking for the contents to be fulfilled. Check whether students can complete the requested work and the proposed evaluation methods.

 Supervision and monitoring of the course director, the course committee and the Pedagogical Council of the School of Life and Environmental Sciences. There is a monitoring
program for educational offerings, through pedagogical questionnaires, course self-assessment reports (RAC) and their Improvement Plans, following a control process
implemented at UTAD through an Internal Quality Assurance System (SIGQ)

 

2.3.3. Formas de garantia de que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objetivos de aprendizagem.
 Verificação do grau de sucesso dos estudantes nas avaliações efetuadas. Percentagens de estudantes com e sem sucesso.

2.3.3. Means of ensuring that the student assessment methodologies are aligned with the intended learning outcomes.
 Verification of the degree of success of students in the evaluations made. Percentages of students with and without success.

2.4. Observações

2.4 Observações.
 De acordo com os objetivos pretendidos, é possível destacar o seguinte: a) Em geral o grau de satisfação com as UC é muito elevado, apresentando resultados globais muito

positivos. No total das respostas, constata-se um índice de satisfação com as UC igual a 91%; b) A satisfação com a Docência regista, ainda resultados mais positivos, quando
comparados com a satisfação relativamente às UC. No conjunto do total dos valores médios das respostas positivas, o nível de satisfação com a docência foi de 95,5%; c) A análise
da avaliação do Curso é consistente com os resultados globais bastantes positivos, quer para as UCs como para a Docência. Sendo a medida de satisfação, dos alunos,
relativamente ao Curso de Segundo Ciclo (Mestrado) em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, de 93,3%.

 O Curso tem vindo a corresponder às expectativas dos alunos e as medidas implementadas têm demonstrado resultados positivos.
 O Plano de Estudos parece estar adequado às necessidades dos alunos, sendo os conteúdos de cada UC atualizada e revista todos os anos, assim como as referências

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/58b552b3-910d-0ea4-11c7-5db2d2a8dcb7/questionId/bfa6d6f6-199f-3fbb-4d55-5da6f418a4af


31/05/2021 ACEF/1920/0306182 — Guião para a auto-avaliação

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=65572ffd-9d5f-798f-e4a2-5da5dddb307b&formId=58b552b3-910d-0ea4-11c7-5… 4/28

bibliográficas, de forma a corresponder às necessidades dos alunos e contribuir para o sucesso na aprendizagem.
As metodologias e estratégias de ensino têm sempre por objetivo a melhoria sistemática do processo ensino-aprendizagem e o envolvimento dos alunos nesse processo.
Os métodos de avaliação têm correspondido às expectativas dos alunos, verificando-se bons resultados.
A qualidade dos espaços onde decorrem as aulas são adequados e permitem desenvolver os conteúdos das UC sem restrições.

2.4 Observations.
According to the desired objectives, it is possible to highlight the following: a) In general the degree of satisfaction with UC is very high, presenting very positive overall results. In
total responses, there was a satisfaction rate with UC equal to 91%; (b) Satisfaction with Teaching also shows more positive results when compared to satisfaction with UC. In all the
mean values of positive responses, the level of satisfaction with teaching was 95.5%; c) The analysis of the course evaluation is consistent with very positive overall results, both for
CBs and for Teaching. Being the measure of satisfaction, of the students, in relation to the Second Cycle Course (Master') in Physical Education Teaching in Basic and Secondary
Education, 93.3%. 
The Course has been meeting the expectations of students and the measures implemented have shown positive results.
The Study Plan seems to be adequate to the needs of students, and the contents of each UC are updated and reviewed every year, as well as bibliographic references, in order to
meet the needs of students and contribute to success in Learning. 
Teaching methodologies and strategies always aim at systematic improvement of the teaching-learning process and the involvement of students in this process. 
The evaluation methods have corresponded to the expectations of the students, with good results. 
The quality of the spaces where the classes take place are adequate and allow the development of the contents of the UC without restrictions.

3. Pessoal Docente
3.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos.

3.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos.
 Ágata Cristina Marques Aranha - Professora Associada com Agregação

 Francisco José Felix Saavedra - Professor Auxiliar
 Paulo Alexandre dos Santos Vicente João- Professor Auxiliar

 

3.3 Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático)

3.3. Equipa docente do ciclo de estudos / Study programme’s teaching staff

Nome / Name Categoria / Category Grau /
Degree

Especialista /
Specialist

Área científica / Scientific
Area

Regime de tempo /
Employment link

Informação/
Information

José Eduardo Ferreirinha Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Ciências do Desporto 100 Ficha submetida
Francisco José Félix Saavedra Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Ciências do Desporto 100 Ficha submetida
Eduarda Maria Rocha Teles de Castro Coelho Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Ciências do Desporto 100 Ficha submetida
Graça Sofia Monteiro Pinto Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Ciências do Desporto 100 Ficha submetida
Isabel Maria Rodrigues Gomes Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Ciências do Desporto 100 Ficha submetida
Jorge Frederico Pinto Soares Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Ciências do Desporto 60 Ficha submetida
Ágata Cristina Marques Aranha Professor Associado ou equivalente Doutor Ciências Humanas e Sociais 100 Ficha submetida
Maria da Conceição Fidalgo Guimarães Costa
Azevedo Professor Catedrático ou equivalente Doutor Ciências da Educação 100 Ficha submetida

Nuno Miguel Correia Leite Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Ciências do Desporto 100 Ficha submetida
Sandra Celina Fernandes Fonseca Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Ciências da Saude 100 Ficha submetida

Victor Manuel Machado de Ribeiro dos Reis Professor Associado convidado ou
equivalente Doutor Ciências do Desporto 100 Ficha submetida

Victor Manuel de Oliveira Maçãs Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Ciências do Desporto 100 Ficha submetida
Paulo Alexandre Vicente dos Santos João Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Ciências do Desporto 100 Ficha submetida
Luís Miguel Teixeira Vaz Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Ciências do Desporto 100 Ficha submetida
     1360  

<sem resposta>

3.4. Dados quantitativos relativos à equipa docente do ciclo de estudos.

3.4.1. Total de docentes do ciclo de estudos (nº e ETI)

3.4.1.1. Número total de docentes.
 14

3.4.1.2. Número total de ETI.
 13.6

3.4.2. Corpo docente próprio do ciclo de estudos

3.4.2. Corpo docente próprio – docentes do ciclo de estudos em tempo integral / Number of teaching staff with a full time employment in the institution.*

Corpo docente próprio / Full time teaching staff Nº de docentes / Staff
number

% em relação ao total de ETI / % relative to the total
FTE

Nº de docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / No. of teaching staff with a full time link to the
institution: 13 95.588235294118

3.4.3. Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado

3.4.3. Corpo docente academicamente qualificado – docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor / Academically qualified teaching staff – staff holding a PhD

Corpo docente academicamente qualificado / Academically qualified teaching staff Nº de docentes (ETI) / Staff number in FTE % em relação ao total de ETI* / % relative to the total FTE*
Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI) / Teaching staff holding a PhD (FTE): 13.6 100

3.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado

3.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado / Specialised teaching staff of the study programme

Corpo docente especializado / Specialized teaching staff Nº de docentes (ETI) /
Staff number in FTE

% em relação ao total de ETI* /
% relative to the total FTE*

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor especializados nas áreas fundamentais do ciclo de estudos (ETI) / Teaching staff holding a PhD
and specialised in the fundamental areas of the study programme 14 102.94117647059 13.6

Especialistas, não doutorados, de reconhecida experiência e competência profissional nas áreas fundamentais do ciclo de estudos (ETI) / Specialists
not holding a PhD, with well recognised experience and professional capacity in the fundamental areas of the study programme 0 0 13.6
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https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/58b552b3-910d-0ea4-11c7-5db2d2a8dcb7/annexId/82be8866-634e-1001-41b0-5df53c0726a2
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/58b552b3-910d-0ea4-11c7-5db2d2a8dcb7/annexId/1364a4b5-cc61-ad05-79c2-5df53e7d7724
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/58b552b3-910d-0ea4-11c7-5db2d2a8dcb7/annexId/bf9ae639-ef9b-bab1-241f-5df542629fa9
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/58b552b3-910d-0ea4-11c7-5db2d2a8dcb7/annexId/d0615fbf-cf57-da5e-0aa0-5df543051825
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3.4.5. Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação

3.4.5. Estabilidade e dinâmica de formação do corpo docente / Stability and development dynamics of the teaching staff

Estabilidade e dinâmica de formação / Stability and tranning dynamics Nº de docentes (ETI) / Staff
number in FTE

% em relação ao total de ETI* / %
relative to the total FTE*

Docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a três anos / Teaching staff of the
study programme with a full time link to the institution for over 3 years 13 95.588235294118 13.6

Docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano (ETI) / FTE number of teaching staff
registered in PhD programmes for over one year 0 0 13.6

4. Pessoal Não Docente
4.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afeto à lecionação do ciclo de estudos. 

Dois

4.1. Number and employment regime of the non-academic staff allocated to the study programme in the present year. 
Two

4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
Assistentes operacionais

4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
Operational assistants

5. Estudantes
5.1. Estudantes inscritos no ciclo de estudos no ano letivo em curso

5.1.1. Estudantes inscritos no ciclo de estudos no ano letivo em curso

5.1.1. Total de estudantes inscritos. 
79

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %
Masculino / Male 65.8
Feminino / Female 34.2

5.1.3. Estudantes inscritos por ano curricular.

5.1.3. Estudantes inscritos por ano curricular / Students enrolled in each curricular year

Ano Curricular / Curricular Year Nº de estudantes / Number of students
1º ano curricular do 2º ciclo 48
2º ano curricular do 2º ciclo 31
 79

5.2. Procura do ciclo de estudos.

5.2. Procura do ciclo de estudos / Study programme's demand

Penúltimo ano / One before the last year Último ano/ Last year Ano corrente / Current year
N.º de vagas / No. of vacancies 53 30 56
N.º de candidatos / No. of candidates 56 57 109
N.º de colocados / No. of accepted candidates 53 41 56
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of first time enrolled 38 45 49
Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark of the last accepted candidate 0 0 0
Nota média de entrada / Average entrance mark 0 0 0

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes. 
Não se aplica

5.3. Eventual additional information characterising the students. 
Not applicable

6. Resultados
6.1. Resultados Académicos

6.1.1. Eficiência formativa.

6.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency

Antepenúltimo ano / Two before the last year Penúltimo ano / One before the last year Último ano / Last year
N.º graduados / No. of graduates 34 37 8
N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years* 31 33 3
N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years 3 3 3
N.º graduados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years 0 1 2
N.º graduados em mais de N+2 anos / No. of graduates in more than N+2 years 0 0 0
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Pergunta 6.1.2. a 6.1.3.

6.1.2. Apresentar relação de teses defendidas nos três últimos anos, indicando, para cada uma, o título, o ano de conclusão e o resultado final (exclusivamente para cursos de
doutoramento). 

Não se aplica - é um curso de mestrado

6.1.2. List of defended theses over the last three years, indicating the title, year of completion and the final result (only for PhD programmes). 
It does not apply - it is a master's course

6.1.3. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respetivas unidades curriculares. 
O sucesso escolar tem um desvio padrão muito pequeno entre as diferentes áreas científicas, sendo os resultados muito similares.

6.1.3. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and the respective curricular units. 
School success has a very small standard deviation between different scientific areas, with very similar results being.

6.1.4. Empregabilidade.

6.1.4.1. Dados sobre desemprego dos diplomados do ciclo de estudos (estatísticas da DGEEC ou estatísticas e estudos próprios, com indicação do ano e fonte de informação). 
Tanto quanto é do nosso conhecimento, não existem dados oficiais (DGEEC) com a caracterização dos desempregados registados com habilitação superior, com indicação da área
de formação dos diplomados. 

 Os estudantes concorrem, por concurso público do Ministério de Educação (para 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ensino secundário, ou por concurso Autárquico (para 1.º ciclo do
ensino básico).

 Para os estudantes interessados em trabalhar nas academias e ginásios particulares e no que diz respeito aos dados internos (Pró-Reitoria para a Gestão da Qualidade e Gabinete
de Apoio à Inserção da Vida Ativa) a UTAD tem como preocupação contribuir para a transição dos seus estudantes para o mercado de trabalho e está empenhada em potenciara a
sua sua empregabilidade através de estratégias, tais como a criação de um portal de emprego, o Plano de Soft-Skills, o voluntariado, as feiras de emprego, entre outras ações.

6.1.4.1. Data on the unemployment of study programme graduates (statistics from the Ministry or own statistics and studies, indicating the year and the data source). 
To the best of our knowledge, there are no official data (DGEEC) with the characterization of registered unemployed with higher education, indicating the area of   training of
graduates.

 Students compete by public contexts of the Ministry of Education (middle school and high school) or by municipal context (for elementary school).
 For students interested in working in private academies and gyms and with regard to internal data (Dean of Quality Management and Office of Support for Active Life Insertion) UTAD

is concerned with contributing to the transition of its students. It is committed to boosting its employability through strategies such as the creation of a job portal, the Soft-Skills
Plan, volunteering, job fairs, among other actions.

6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 
Todos os alunos conseguem arranjar emprego a tempo parcial, lecionando em Escolas desde o 1.º Ciclo Básico ao Secundário.

6.1.4.2. Reflection on the employability data. 
All students manage to get part-time jobs by teaching in Schools from the Basic/elementary school To high School.

6.2. Resultados das atividades científicas, tecnológicas e artísticas.

6.2.1. Centro(s) de investigação, na área do ciclo de estudos, em que os docentes desenvolvem a sua atividade científica

6.2.1. Centro(s) de investigação, na área do ciclo de estudos, em que os docentes desenvolvem a sua actividade científica / Research Centre(s) in the area of the study programme,
where the teachers develop their scientific activities

Centro de Investigação / Research
Centre

Classificação (FCT) / Mark
(FCT)

IES /
Institution

N.º de docentes do ciclo de estudos integrados/ No. of integrated study programme’s
teachers

Observações /
Observations

CIDES Muito Bom UTAD 13 Não se aplica

Pergunta 6.2.2. a 6.2.5.

6.2.2. Mapa-resumo de publicações científicas do corpo docente do ciclo de estudos em revistas internacionais com revisão por pares, livros ou capítulos de livros, ou trabalhos de
produção artística, relevantes para o ciclo de estudos.

 http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/58b552b3-910d-0ea4-11c7-5db2d2a8dcb7
 6.2.3. Mapa-resumo de outras publicações relevantes, designadamente de natureza pedagógica:

 http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/58b552b3-910d-0ea4-11c7-5db2d2a8dcb7
 6.2.4. Atividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação avançada na(s) área(s) científica(s) fundamental(ais) do ciclo de estudos, e

seu contributo real para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica e a ação cultural, desportiva e artística. 
Protocolos com as Escolas para desenvolvimento do Estágio - Relação e troca de conhecimentos entre os Orientadores da Escola e os da Universidade

6.2.4. Technological and artistic development activities, services to the community and advanced training in the fundamental scientific area(s) of the study programme, and their real
contribution to the national, regional or local development, the scientific culture and the cultural, sports or artistic activity. 

Protocols with Schools for Stage Development - Relationship and exchange of knowledge between school advisors and university

6.2.5. Integração das atividades científicas, tecnológicas e artísticas em projetos e/ou parcerias nacionais e internacionais, incluindo, quando aplicável, indicação dos principais projetos
financiados e do volume de financiamento envolvido. 

Não se aplica

6.2.5. Integration of scientific, technologic and artistic activities in projects and/or partnerships, national or international, including, when applicable, the main projects with external
funding and the corresponding funding values. 

Does not apply

6.3. Nível de internacionalização.

6.3.1. Mobilidade de estudantes e docentes

6.3.1. Mobilidade de estudantes e docentes / Mobility of students and teaching staff

%
Alunos estrangeiros matriculados no ciclo de estudos / Foreign students enrolled in the study programme 0
Alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Students in international mobility programmes (in) 3
Alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Students in international mobility programmes (out) 0
Docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Foreign teaching staff, including those in mobility (in) 0
Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) / Teaching staff mobility in the scientific area of the study (out). 0

6.3.2. Participação em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos (redes de excelência, redes Erasmus).

6.3.2. Participação em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos (redes de excelência, redes Erasmus). 

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/58b552b3-910d-0ea4-11c7-5db2d2a8dcb7
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/58b552b3-910d-0ea4-11c7-5db2d2a8dcb7
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Erasmus com Universidades na Polónia e participação de alguns alunos no 1.º ano do curso

6.3.2. Participation in international networks relevant for the study programme (excellence networks, Erasmus networks, etc.). 
Erasmus with Universities in Poland and participation of some students in the 1st year of the course

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.
 Não se aplica

6.4. Eventual additional information on results.
 It does not apply

7. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade
7.1 Existe um sistema interno de garantia da qualidade certificado pela A3ES

7.1. Existe um sistema interno de garantia da qualidade certificado pela A3ES (S/N)?
 Se a resposta for afirmativa, a Instituição tem apenas que preencher os itens 7.1.1 e 7.1.2, ficando dispensada de preencher as secções 7.2.

 Se a resposta for negativa, a Instituição tem que preencher a secção 7.2, podendo ainda, se o desejar, proceder ao preenchimento facultativo dos itens 7.1.1 e/ou 7.1.2.
 Não

7.1.1. Hiperligação ao Manual da Qualidade.
 https://www.utad.pt/gesqua/wp-content/uploads/sites/9/2019/05/manual_qualidade_V02_2018_11_30.pdf

 7.1.2. Anexar ficheiro PDF com o último relatório de autoavaliação do ciclo de estudos elaborado no âmbito do sistema interno de garantia da qualidade (PDF, máx. 500kB).
 7.1.2._FOLLOW_UP_2018.pdf

 
7.2 Garantia da Qualidade

7.2.1. Mecanismos de garantia da qualidade dos ciclos de estudos e das atividades desenvolvidas pelos Serviços ou estruturas de apoio aos processos de ensino e aprendizagem,
designadamente quanto aos procedimentos destinados à recolha de informação (incluindo os resultados dos inquéritos aos estudantes e os resultados da monitorização do sucesso
escolar), ao acompanhamento e avaliação periódica dos ciclos de estudos, à discussão e utilização dos resultados dessas avaliações na definição de medidas de melhoria e ao
acompanhamento da implementação dessas medidas. 

A Pró-Reitoria para a área da Qualidade dispõe de um gabinete técnico, sendo através desta estrutura que, regularmente, são proporcionados aos alunos, questionários no sistema
de informação de apoio ao ensino (SIDE), sobre as unidades curriculares e os docentes que as lecionam.

 Esses dados após tratamento estatístico utiliza uma metodologia que permite classificar UC e Docentes em Críticos ou Excelentes. Todos os resultados são fornecidos às Escolas,
por curso e departamento. Internamente, esta ferramenta, entre outras, tais como a análise do sucesso escolar, são utilizadas para a Escola fazer uma avaliação ao seu desempenho
pedagógico.

 Relativamente ao Sucesso Escolar, com base nos dados obtidos junto dos Serviços Académicos, nomeadamente, nº de alunos inscritos, nº de alunos avaliáveis, nº de alunos
avaliados e nº de alunos aprovados, procede-se à construção de um conjunto de indicadores, de forma a possibilitar uma análise mais pormenorizada. Com estes resultados,
identificam-se UC com baixas taxas de aproveitamento escolar, com principal destaque para os alunos de 1ºano, sendo encaminhados para o Programa de Apoio ao Estudo no
Ensino Superior (PASS-UTAD), o Programa de Tutoria (PT-UTAD) e o Programa Study-Skills, consoante as necessidades identificadas.

 Paralelamente, a UTAD tem o Observatório Permanente do Abandono e Promoção do Sucesso Escolar onde se identificam estudantes em situações de risco de abandono e se faz o
devido acompanhamento do estudante.

 Estes e outros mecanismos fazem parte do Sistema de Avaliação do Desempenho do Processo Ensino-Aprendizagem, que tem início em estudos de diagnóstico até à elaboração de
um Plano de Melhoria por curso e respetiva implementação das ações nele definidas. Este sistema encontra-se em fase final de implementação a nível informático.

 

7.2.1. Mechanisms for quality assurance of the study programmes and the activities promoted by the services or structures supporting the teaching and learning processes, namely
regarding the procedures for information collection (including the results of student surveys and the results of academic success monitoring), the monitoring and periodic assessment
of the study programmes, the discussion and use of the results of these assessments to define improvement measures, and the monitoring of their implementation. 

The Pro-Rectory for the Quality area has a technical office and through this structure are, regularly, provided to students questionnaires in the information system to support
teaching (SIDE), about the curricular units and teaching.

 These data, after statistical treatment, allows classifying UC and Teachers in Critical or Excellent. All results are provided to the Schools, by course and department. Internally, this
tool, among others, such as the analysis of school success, is used for the School to make an evaluation of its pedagogical performance.

 With regard to School Success, based on data obtained from the Academic Services, namely, a number of students enrolled, a number of students evaluated, the number of students
evaluated and the number of students approved, an indicator base is created, that allows a more detailed analysis. With these results, UC is identified with low rates of school
achievement, with the main emphasis being on the 1st year students, being referred to the Study Support Program in Higher Education (PASS-UTAD), the Tutoring Program (PT-UTAD
) and the Study-Skills Program, according to identified needs.

 At the same time, UTAD has the Permanent Observatory for the Drop-out and Promotion of School Success where students are identified in situations of risk of drop-out and the
student is monitored properly.

 These and other mechanisms are part of the Performance Evaluation System of the Teaching-Learning Process, which begins in diagnostic studies until the elaboration of an
Improvement Plan per course and respective implementation of the actions defined. This system is in the final phase of implementation at the computer level.

 

7.2.2. Indicação da(s) estrutura(s) e do cargo da(s) pessoa(s) responsável(eis) pela implementação dos mecanismos de garantia da qualidade dos ciclos de estudos. 
Como referido, anteriormente, a UTAD dispõe de uma Pró-Reitoria para a área da Qualidade, sendo responsável pelo Sistema Interno de Garantia da Qualidade (SIGQ), com base no
regulamento nº413/2017, de 4 de janeiro de 2017. A UTAD possui um Manual da Qualidade, elaborado em 2017 e revisto em 2018 (https://www.utad.pt/gesqua/wp-
content/uploads/sites/9/2019/05/manual_qualidade_V02_2018_11_30.pdf). 

 Existe, ainda o Gabinete de Gestão da Qualidade (GESQUA), sob a Pró-Reitoria para a área da Qualidade, responsável pela área operacional dos processos de avaliação e
acreditação dos Ciclos de estudo (https://www.utad.pt/gesqua/wp-content/uploads/sites/9/2017/01/2016_manual_procedimentos_a3es_DIGITAL.pdf).

 

7.2.2. Structure(s) and job role of person(s) responsible for implementing the quality assurance mechanisms of the study programmes. 
As previously mentioned, UTAD has a Pro-Rector's Office for the Quality area and it is responsible for the Internal Quality Assurance System (SIGQ), based on regulation nº 413/2017,
of January 4, 2017. UTAD has a Quality Manual, prepared in and revised in 2018 (https://www.utad.pt/gesqua/wp-
content/uploads/sites/9/2019/05/manual_qualidade_V02_2018_11_30.pdf).

 There is also the Quality Management Office (GESQUA), under the Rectorate for a Quality area, responsible for the area of evaluation and accreditation processes of the study cycle
(https://www.utad.pt/gesqua/wp-content/uploads/sites/9/2017/01/2016_manual_procedimentos_a3es_DIGITAL.pdf).

 

7.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas conducentes à sua permanente atualização e desenvolvimento profissional. 
O Regulamento de Avaliação de Desempenho dos Docentes da UTAD (Diário da República, 2.ª série, nº 85 de 3/5/2016) e o Regulamento de Avaliação de Desempenho dos Docentes
das Escolas da UTAD (Diário da República, 2.ª série, nº 94 de 16/5/2017) dão indicações precisas sobre avaliação a cada triénio a que o corpo docente é sujeito nas suas diferentes
vertentes de atividade.

 Paralelamente, o corpo docente é avaliado anualmente pelos estudantes do ciclo de estudo, através de inquéritos relativos à qualidade do ensino das Unidades Curriculares e ao
desempenho pedagógico dos docentes. Estes são elaborados pelo Gabinete de Gestão da Qualidade (GESQUA), e têm carácter obrigatório para o estudante, embora seja dada
oportunidade de não responder mediante justificação. Os resultados são comunicados aos docentes, para que possam auto aferir o seu desempenho e propor alterações à
estratégia, conteúdos, objetivos, ou outros parâmetros do processo ensino-aprendizagem, de modo a melhorar o desempenho.

 

7.2.3. Procedures for the assessment of teaching staff performance and measures for their continuous updating and professional development. 
The UTAD Teachers' Performance Evaluation Regulation (Diário da República, 2nd series, nº 85 of 3/5/2016) and the UTAD School Teachers' Performance Evaluation Regulation
(Diário da República, 2nd series, nº 94 of 16/5/2017) give precise indications of the evaluation each triennium on the different aspects of the assessment of teachers' activities. At the
same time, the teachers are evaluated annually by the students of the study cycle, through surveys about the quality of teaching of the Curricular Units and the pedagogical
performance of the teachers. These are elaborated by the Quality Management Office (GESQUA), and are compulsory for the student, although it is given an opportunity to not
respond with a justification. The results are communicated to teachers so that they can self-assess their performance and propose changes to the strategy, contents, objectives, or
other parameters of the teaching-learning process, in order to improve performance.

7.2.3.1. Hiperligação facultativa ao Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente.
 http://www.intra.utad.pt/pub/servicos/srh/Lists/Regulamentos/Attachments/56/REGULAMENTO%20DE%20AVALIA%C3%87%C3%83O%20DE%20DESEMPENHO%20DOS%20DOCENTES

7.2.4. Procedimentos de avaliação do pessoal não-docente e medidas conducentes à sua permanente atualização e desenvolvimento profissional.
 A avaliação dos trabalhadores não docentes é realizada através da aplicação do Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública (SIADAP),

sendo de caráter bienal. No início de cada ciclo avaliativo são acordados os objetivos operacionais que devem ser alcançados pelos avaliados das diferentes unidades funcionais.

https://www.utad.pt/gesqua/wp-content/uploads/sites/9/2019/05/manual_qualidade_V02_2018_11_30.pdf
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/58b552b3-910d-0ea4-11c7-5db2d2a8dcb7/questionId/c32cb0d2-d4a0-88c9-8b5a-5da6f40210bd
http://www.intra.utad.pt/pub/servicos/srh/Lists/Regulamentos/Attachments/56/REGULAMENTO%20DE%20AVALIA%C3%87%C3%83O%20DE%20DESEMPENHO%20DOS%20DOCENTES.pdf
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São determinadas as competências que os mesmos devem demonstrar possuir atendendo ao grupo profissional a que pertencem. Os parâmetros resultados e competências estão
ajustados/alinhados com os objetivos estratégicos e da própria missão da Instituição. A atualização e desenvolvimento profissional são concretizados através da realização de
ações de formação profissional em áreas relevantes para os postos de trabalho, as quais decorrem na própria Universidade, sendo alguns cursos de formação frequentados no
exterior. São efetuadas mobilidades entre serviços para a melhor adequação das aptidões dos trabalhadores às diferentes funções a desenvolver.

7.2.4. Procedures for the assessment of non-academic staff performance and measures for their continuous updating and professional development.
The evaluation of non-teaching workers is carried out through the application of the Integrated Management and Performance Evaluation System in Public Administration (SIADAP),
being biennial. The operational objectives, that should be achieved by each evaluated of different functional areas, are agreed upon at the beginning of each evaluative cycle. It is
determined the skills that they must demonstrate in the professional group where they belong. The results and competencies parameters are adjusted/aligned with the Institution's
own strategic goals and mission. The updating and professional development are accomplished through the realization of professional training actions in relevant areas to the jobs,
which take place in the University, with some training courses frequented abroad. Mobility between services is carried out to better adaption of the workers' skills to the different
functions to be developed.

7.2.5. Forma de prestação de informação pública sobre o ciclo de estudos.
A oferta formativa da UTAD está disponível no site da instituição (https://www.utad.pt/estudar/), estando a informação detalhada sobre cada ciclo de estudos e respetivas Unidades
Curriculares na plataforma SIDE (http://side.utad.pt/index_lic.epl).
A UTAD disponibiliza, também, no site institucional os links dirigidos ao site da A3ES (https://www.utad.pt/gesqua/inicio/avaliacoes-e-acreditacoes/a3es/), onde todos os resultados
das Avaliações Externas de cada ciclo de estudos estão disponíveis por IES. Internamente, a Academia tem acesso, via intranet, a todos estes processos de avaliação de cada ciclo
de estudos, desde os pedidos preliminares às Decisões do Conselho de Administração.

7.2.5. Means of providing public information on the study programme.
The UTAD educational offer is available on the institutional website (https://www.utad.pt/estudar/). Information on each cycle of studies and their Curricular Units is allocated on the
SIDE platform (http: //side.utad .pt / index_lic.epl).
Also, it is possible to find at UTAD institutional website the links to the A3ES website (https://www.utad.pt/gesqua/inicio/avaliacoes-e-acreditacoes/a3es/), where the results of the
External assessments are available.
Internally, the Academy has access, through the intranet, to the evaluation processes of the new study cycles, from prior accreditation to the decision of the Advisory Council.

7.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos.
A UTAD obteve, em 2019, a acreditação, por 6 anos, no processo de Avaliação Institucional junto da A3ES, e está, atualmente, em processo de acreditação do seu Sistema Interno de
Garantia da Qualidade, junto da mesma instituição.
A UTAD tem participado em alguns rankings, nomeadamente, Estudo de Qualidade Educativa 2015, promovido pela ODAEEINSTITUTE.US e U-Multirank.
Em 2016, o Mestrado Integrado em Medicina Veterinária submeteu o processo de avaliação junto da EAEVE - European Association of Establishments for Veterinary Education,
obtendo a certificação de 2016 a 2022.
Em 2012, a UTAD submeteu-se à avaliação Institucional promovida pela IEP-EUA.
Entre 2012 e 2015, os 2º Ciclos em Engenharia Mecânica, Engenharia Civil e Engenharia Zootécnica obtiveram o Selo de qualidade EUR-ACE, da Ordem dos Engenheiros.

7.2.6. Other assessment/accreditation activities over the last 5 years.
In 2019, UTAD obtained the Institutional accreditation for 6 years. Currently, the university is in the process of certififying its Internal Quality Assurance System.
Moreover, UTAD has participated in some rankings, namely, Educational Quality Study 2015, promoted by ODAEEINSTITUTE.US and U-Multirank.
In 2016, the Integrated Masters in Veterinary Medicine submitted the evaluation process to EAEVE - European Association of Veterinary Education Establishments, obtaining
certification from 2016 to 2022.
In 2012, UTAD underwent an Institutional evaluation promoted by the IEP-EUA.
Between 2012 and 2015, the 2nd Cycles in Mechanical Engineering, Civil Engineering, and Zootecnica Engineering obtained the seal of quality EUR-ACE, by the Order of Engineers.

8. Análise SWOT do ciclo de estudos e proposta de ações de melhoria
8.1 Análise SWOT global do ciclo de estudos

8.1.1. Pontos fortes 
• O ciclo de estudos encontra-se organizado por for a proporcionar uma formação contínua e complementar à obtida no 1º ciclo de estudos, dentro da área de Educação Física.

 • Os docentes deste curso são todos doutorados, a maioria há mais de cinco anos, e desenvolvem investigação nas áreas relacionadas com este curso.
 • Elevado envolvimento e disponibilidade dos docentes.

 • A Direção de Curso promove o acompanhamento próximo dos estudantes permitindo uma solução rápida e mais adequada dos problemas.
 • A existência do SIDE que disponibiliza a informação necessária ao funcionamento do ciclo de estudos.

 • Os estudantes passam por situações de Ensino Entre Pares e Microensino, em todas as modalidades desportivas usualmente lecionadas nas Escolas: Basquetebol, Andebol,
Voleibol, Futebol, Rugby, Ginástica, Atletismo, Natação e Atividades de Academia. Estas situações ocorrem em ambos os semestres e têm uma forte componente de formação
pedagógica e didática para os estudantes, preparando-os para o ano de Estágio.

 • Existe uma forte relação entre as Unidades Curriculares do curso no 1.º semestre, no 2.º semestre e entre o 1.º e o 2.º ano.
 • Há uma grande procura dos Programas Erasmus, no 2.º semestre do 1.º ano. O 2.º ano tem de ser completado em Escolas Portuguesas.

 • Existem muitas Escolas com protocolo com a UTAD, onde os estudantes realizam o Estágio Pedagógico/Profissional no 2.º ano, permitindo que os estudantes façam o estágio na
zona que mais lhes convém – em Vila Real ou próximo da sua área de residência.

 • Está implementado o Erasmus, com forte adesão dos alunos, principalmente do 2.º semestre do 1.º ano.
 

8.1.1. Strengths 
The cycle of studies is organized by providing continuous and complementary training to that obtained in the 1st cycle of studies, within the area of Physical Education. The teachers
of this course are all doctorates, most of them for more than five years, and develop research in the areas related to this course. High involvement and availability of teachers. The
Course Direction promotes close monitoring of students allowing a quick and more appropriate solution of problems. The existence of SIDE that provides the information necessary
for the operation of the study cycle. Students go through peer teaching and microteaching situations, in all sports modalities usually taught in schools: Basketball, Handball,
Volleyball, Football, Rugby, Gymnastics, Athletics, Swimming and Academy Activities. These situations occur in both semesters and have a strong component of pedagogical and
didactic training for students, preparing them for the year of Internship. There is a strong relationship between the Curricular Units of the course in the 1st semester, in the 2nd
semester and between the 1st and 2nd year. There is a lot of demand for the Erasmus Program in the second half of the first year. The 2nd year must be completed in Portuguese
Schools. There are many schools with protocol with UTAD, where students perform the Pedagogical/Professional Internship in the 2nd year, allowing students to take the internship
in the area that suits them best – in Vila Real or near their area of residence. Erasmus is implemented, with strong student membership, mainly from the 2nd semester of the first
year.

8.1.2. Pontos fracos 
• Excessivo trabalho burocrático dos docentes e em particular da Direção de Curso.

 • As aulas lecionadas pelos estudantes (microensino e entre pares) são realizadas apenas entre os estudantes do curso. Seria aconselhável a existência de um protocolo com
Escolas do 1.º Ciclo Básico, que pudessem ter as aulas na UTAD, permitindo, assim, que os nossos estudantes dessem aulas a alunos reais. No ano de Estágio os estudantes
referem que este é um aspeto fraco na sua formação inicial.

 

8.1.2. Weaknesses 
Excessive bureaucratic work of teachers and in particular the Course Directorate. • Classes taught by students (microteaching and between peers) are held only among the students
of the course. It would be advisable to have a protocol with Basic Cycle Schools, which could take classes at UTAD, thus allowing our students to teach real students. In the
traineeyear students report that this is a weak aspect in their initial training.

8.1.3. Oportunidades 
• Sendo um curso relacionado com o Ensino e a Formação de Professores, permite que os estudantes comecem a lecionar nas Escolas do 1.º Ciclo Básico mesmo antes de terminar
o ciclo de estudos.

 • Organização da UTAD em unidades orgânicas permitindo um maior conhecimento da situação real de cada Escola, e atuação imediata na resolução dos constrangimentos
detetados.
• Os mecanismos de garantia da qualidade permitem a harmonização dos procedimentos internos e a reflexão da qualidade da oferta formativa, sob o ponto de vista dos estudantes.

 • A metodologia utilizada, na procura da garantia da qualidade, permite o ajustamento às necessidades encontradas e a melhoria constante do processo ensino-aprendizagem, de
acordo com as espectativas dos estudantes e os objetivos pretendidos.

 • Os estudantes aprendem metodologias de investigação qualitativa, permitindo-lhes perceber como se redige um Relatório de Estágio, reflexivo, com vantagens para a sua
aprendizagem e crescimento profissional.

 • É um curso com muita procura e o número de estudantes tende a manter-se ou aumentar de uns anos para os outros.
 

8.1.3. Opportunities 
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Being a course related to teacher education and training, it allows students to start teaching in the Schools of the 1st Basic Cycle even before the end of the cycle of studies.
Organization of UTAD in organic units allowing a greater knowledge of the real situation of each School, and immediate action in solving the constraints found. Quality assurance
mechanisms allow the harmonization of internal procedures and the reflection of the quality of the formative offer, from the point of view of students. The methodology used, in the
search for quality assurance, allows adjustment to the needs encountered and the constant improvement of the teaching-learning process, according to the students' expectations
and the desired objectives. Students learn qualitative research methodologies, allowing them to understand how to write an Internship Report, reflective, with advantages for their
learning and professional growth. It is a course with a lot of demand and the number of students tends to keep up or increase from one year to the other.

8.1.4. Constrangimentos 
• O não apoio da Ação Social para as bolsas de estudo leva a que alguns estudantes se desloquem para universidades mais próximas da sua área de residência

8.1.4. Threats 
Social Action's non-support for scholarships leads some students to move to universities closer to their area of residence

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Concretizar protocolos de cooperação entre as Escolas de 1.º Ciclo Básico de Vila Real e a UTAD.

 Reunir com os estudantes e docentes para prestar informação sobre os parceiros de mobilidade. Solicitar a estudantes e docentes já mobilizados que informem os colegas sobre as
suas experiências.

 Nas reuniões de docentes promovidas pela Direção de Curso, prestar informações sobre o processo de monitorização implementado, em particular sobre a informação
disponibilizada no SIDE e a sua importância para a implementação de melhorias no curso, bem como para facilitação deste mesmo processo (monitorização e ações de melhoria).

 

8.2.1. Improvement measure 
Implement cooperation protocols between the Schools of 1st Basic Cycle of Vila Real and UTAD. Meet with students and teachers to provide information about mobility partners. Ask
students and teachers already mobilized to inform colleagues about their experiences. At the meetings of teachers promoted by the Course Directorate, provide information on the
monitoring process implemented, in particular on the information provided at SIDE and its importance for the implementation of improvements in the course, as well as for facilitation
of this same process (monitoring and improvement actions).

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Prioridade média - a implementar em 2020/2021

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
Medium priority - to be implemented in 2020/2021

8.1.3. Indicadores de implementação 
Facultar aos estudantes mais e melhores situações de ensino-aprendizagem. Melhorar a qualidade da formação inicial dos estudantes. 

 Aumentar a percentagem de estudantes a candidatar-se a programas de mobilidade nacional e internacional (ex. ERASMUS +).
 Informar os docentes sobre os processos de monitorização da qualidade que estão a ser implementados.

 

8.1.3. Implementation indicator(s) 
Provide students with more and better teaching-learning situations. Improve the quality of students' initial training. Increase the percentage of students applying for national and
international mobility programs (e.g. ERASMUS+). Inform teachers about the quality monitoring processes being implemented.

9. Proposta de reestruturação curricular (facultativo)
9.1. Alterações à estrutura curricular

9.1. Síntese das alterações pretendidas e respectiva fundamentação 
Não se aplica

9.1. Synthesis of the proposed changes and justification. 
Does not apply

9.2. Nova estrutura curricular pretendida (apenas os percursos em que são propostas alterações)

9.2. Não se aplica

9.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
Não se aplica

9.2.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable).
Does not apply

9.2.2. Áreas científicas e créditos necessários à obtenção do grau / Scientific areas and number of credits to award the degree

Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS ECTS Optativos / Optional ECTS* Observações / Observations
(0 Items)  0 0  

<sem resposta>

9.3. Plano de estudos

9.3. Plano de estudos - Não se aplica -

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
 Não se aplica

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
 Does not apply

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
 <sem resposta>

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
 <no answer>



31/05/2021 ACEF/1920/0306182 — Guião para a auto-avaliação

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=65572ffd-9d5f-798f-e4a2-5da5dddb307b&formId=58b552b3-910d-0ea4-11c7-… 10/28

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular
Units

Área Científica / Scientific Area
(1)

Duração / Duration
(2)

Horas Trabalho / Working Hours
(3)

Horas Contacto / Contact Hours
(4) ECTS Observações / Observations

(5)
(0 Items)       

<sem resposta>

9.4. Fichas de Unidade Curricular

Anexo II - Ética na Educação Física e Desporto Escolar

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Ética na Educação Física e Desporto Escolar

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Ethics in Physical Education and School Sport

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 EEFDE

9.4.1.3. Duração:
 1 semestre

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 162 h.

9.4.1.5. Horas de contacto:
 60 h.

9.4.1.6. ECTS:
 6

9.4.1.7. Observações:
 Não se aplica

9.4.1.7. Observations:
 It does not apply

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Maria da Conceição Fidalgo Guimarães Costa Azevedo

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
 Não se aplica

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 1. Relacionar trabalho, profissão, ética, moral e deontologia

 2. Discutir a importância da dimensão ética do ser humano como pessoa e como profissional;
 3. Identificar a especificidade profissional do Professor de Educação Física;

 4. Conhecer os documentos legais que regulam ética e deontologicamente a profissão docente; 
 5. Relacionar teorias éticas fundamentais com a profissão docente;

 6. Conhecer os documentos internacionais que regulam ética e deontologicamente a prática desportiva;
 7. Sintetizar valores da prática desportiva;

 8. Constatar dilemas éticos no contexto do ensino da EF e desporto escolar; 
 9. Enquadrar a formação contínua numa perspetiva de crescimento pessoal e responsabilidade solidária.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 1. Relate work, profession, ethics, morals and deontology 2. Discuss the importance of the ethical dimension of the human being as a person and as a professional; 3. Identify the

professional specificity of the Professor of Physical Education; 4. Know the legal documents that ethically and dishonestly regulate the teaching profession; 5. Relate fundamental
ethical theories with the teaching profession; 6. Know international documents that ethically and dishonestly regulate sports practice; 7. Synthesize values of sports practice; 8. To
see ethical dilemmas in the context of EF teaching and school sport; 9. Frame continuing training from a perspective of personal growth and solidarity responsibility

9.4.5. Conteúdos programáticos:
 1. Conceitos fundamentais: 

 (i) Trabalho e profissão
 (ii) Experiência moral, valor e virtude

 (iii) Ética, moral e deontologia
 (iv) Coordenadas de uma ética profissional

 2. Ética e Deontologia Educacional
 (i) Conceito de deontologia educacional

 (ii) Documentos legais em que se dispersa a deontologia profissional docente
 (iii) Ética dos educadores formais e não formais

 (iv) Deveres profissionais dos Educadores: em relação aos educandos, a si mesmos, aos colegas, à sociedade 
 (v) Direitos e deveres dos educandos

 (vi) Proposta de um instrumento de regulação ético-deontológica da profissão docente – o caso específico dos professores de educação física e desporto escolar
 3. Valores da Educação Física e Desporto Escolares

 (i) Dignidade e valor intrínsecos do corpo humano: reconhecer e atualizar as potencialidades próprias em termos físicos, sociais e morais
 (ii) Valores propostos nos documentos internacionais de Ética Desportiva

 

9.4.5. Syllabus:
 1. Fundamental concepts: (i) Work and profession (ii) Moral experience, value and virtue (iii) Ethics, morals and ethics (iv) Coordinates of a professional ethics 2. Ethics and

Educational Ethics and Ethics (i) Concept of Educational Ethics (ii) Legal documents in which the professional teacher deontology (iii) Ethics of formal and non-formal educators (iv)
Professional duties of educators are dispersed: students, themselves, colleagues, society (v) Rights and duties of students (vi) Proposal for an instrument of ethical-ethics regulation
of the teaching profession – the specific case of physical education and school sports teachers 3. Values of Physical Education and School Sports (i) Intrinsic dignity and value of
the human body: recognizing and updating its own potential in physical, social and moral terms (ii) Values proposed in international sports ethics documents

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
 O programa forma um todo e os seus vários pontos sempre se relacionam entre si. No entanto, de forma mais direta, consideramos que o ponto 1 do programa dá cumprimento aos

objetivos 1, 2 e 9; o ponto 2 dá cumprimento aos objetivos 3 e 4; o ponto 3 dá cumprimento aos objetivos 3, 6, 7 e 8; o ponto 4 dá cumprimento aos objetivos 5 e 9.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
 The program forms a whole and its various points always relate to each other. However, more directly, we consider that point 1 of the programme meets objectives 1, 2 and 9; point 2

meets objectives 3 and 4; paragraph 3 meets objectives 3, 6, 7 and 8; point 4 meets objectives 5 and 9.
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9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas presenciais baseiam-se, fundamentalmente, na exposição dos conteúdos do programa mediante a exposição, bem como a apresentação e análise individual ou em grupo,
de textos escritos, vídeos debates, roleplaying, etc. . Será fornecida aos alunos, através da plataforma SIDE, bibliografia específica, bem como uma compilação de casos/textos, em
formato pdf, para análise e discussão em grupo.
A avaliação de conhecimentos será baseada nos seguintes elementos de informação: trabalhos de grupo e/ou estudos de caso: 60%; Teste escrito: 40%.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Face-to-face classes are mainly based on the exhibition of the contents of the program through the exhibition, as well as the presentation and analysis individual or group, of written
texts, videos debates, roleplaying, etc. . Students will be provided, through the SIDE platform, specific bibliography, as well as a compilation of cases/texts, in pdf format, for analysis
and group discussion. 
The knowledge assessment will be based on the following information elements: group work and/or case studies: 60%; Written test: 40%.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
As aulas têm um formato variado, procurando-se que os conteúdos tenham sempre uma componente prática e a respetiva fundamentação teórica. A avaliação, de carácter formativo,
tem lugar (1) ao longo do semestre, mediante trabalhos de grupo, submetidos via SIDE, seguidos de apresentação oral e debate. A realização destes trabalhos converge para uma
classificação de valor igual a 60%. A aquisição de conhecimentos que fundamentam a análise de casos, bem como a sua argumentação, é avaliada através de um teste escrito no
final do semestre, com um peso igual a 40& da classificação final.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The classes have a varied format, and the contents are always looking for to have a practical component and their theoretical foundation. The evaluation, of a formative nature, takes
place (1) throughout the semester, through group work, submitted via SIDE, followed by oral presentation and debate. The performance of these works converges to a classification
of value equal to 60%. The acquisition of knowledge that underlies case analysis, as well as their argumentation, is evaluated through a test written at the end of the semester, with a
weight equal to 40% of the final classification.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Carta Olímpica (2013).
Comissão Europeia - Livro branco sobre o desporto (2007)
D’Orey da Cunha, P. (1996). Ética e Educação. Lisboa: Universidade Católica Portuguesa.
Fernandes, R., e outros (1995). A Profissão Docente e a Deontologia dos Professores. Coimbra: SPRC.
Maia, Carlos (2011). Elementos de ética e deontologia profissional: um estudo alargado à educação (3ª ed.). Chaves: SNPL.
Reis Monteiro, A. (2005). Deontologia das Profissões da Educação. Coimbra: Almedina.

Anexo II - Psicologia do Desporto

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Psicologia do Desporto

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Sport Psychology

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 PD

9.4.1.3. Duração:
 1 semestre

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 162 h.

9.4.1.5. Horas de contacto:
 60h.

9.4.1.6. ECTS:
 6

9.4.1.7. Observações:
 Não se aplica

9.4.1.7. Observations:
 Does not apply

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Eduarda Maria Rocha Teles de Castro Coelho

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
 Não se aplica

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 1. Caracterizar as várias técnicas a que a psicologia recorre para promover clima motivacional orientado para o desenvolvimento da estrai em contexto de sala de aula.

 2. Caracterizar técnicas de intervenção e acompanhamento psicológico que possam contribuir para o desenvolvimento cognitivo, estilos de vida saudáveis e bem-estar psicológico
dos alunos.

 3. Caracterizar técnicas de intervenção que promovam um melhor entendimento a nível social e individual sobre como a EF é relevante para a promoção dos fatores psicológicos e
os valores socioculturais que influenciam e determinam o sucesso do indivíduo.

 4. Interpretar documentos/artigos resultantes de atividades de investigação em Psicologia do Desporto e da EF.
 5. Participar em investigação científica em Psicologia de Desporto e da EF.

 

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 To characterize the various techniques to which psychology uses to promote motivational climate oriented to the development of the stratum in the context of the classroom. To

characterize techniques of intervention and psychological follow-up that can contribute to the cognitive development, healthy lifestyles and psychological well-being of students. To
characterize intervention techniques that promote a better understanding at the social and individual level about how EF is relevant for the promotion of psychological factors and
sociocultural values that influence and determine the success of the individual. Interpret documents/articles resulting from research activities in Sports Psychology and EF.
Participate in scientific research in Sports Psychology and FE.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
 A natureza e os propósitos da psicologia e da EF.

 O ensino nas escolas das habilidades psicossociais para a vida com base na prática desportiva.
 Promover a relação ótima entre aluno-atleta, família e funcionários da escola.

 Psicologia no Ensino de educação física.
 Como desenvolver um clima motivacional positivo em aulas EF.

 Definição de objetivos em EF.
 Como quantificar as percepções de clima motivacional em EF

 Ansiedade em EF, como a ultrapassar em contexto de aula.
 Psicologia e Promoção de Habilidade Sociais

 EF e Aprendizagem Social e Emocional
 Promoção de Comportamentos pro-sociais através da EF.

 EF e Dinâmicas de grupo. Des envolvimento de habilidades grupais 
 Promoção do autoconceito e habilidades cognitivas
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As variedades de efeitos do exercício sobre variáveis psicológicas.
A abordagem da psicologia cognitiva.

9.4.5. Syllabus:
The nature and purposes of psychology and EF. Teaching in schools of psychosocial skills for life based on sports practice. Promote the optimal relationship between student-
athlete, family and school staff. Psychology in physical education teaching. How to develop a positive motivational climate in EF classes. Definition of objectives in EF. How to
quantify motivational climate perceptions in EF Anxiety in EF, such as overcoming it in the context of class. Psychology and Promotion of Social Skills EF and Social and Emotional
Learning Promotion of prosocial Behaviors through EF. EF and Group Dynamics. Development of group skills Promotion of self-concept and cognitive abilities The varieties of
exercise effects on psychological variables. The approach to cognitive psychology.

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Pretende-se desenvolver uma metodologia de ensino voltada para a interação prática e continua dos alunos, com vista a desenvolver competências na aplicação dos conhecimentos
da psicologia em contexto de sala de aula, tal como abordados em cada um dos blocos que constituem o programa. As metodologias adotadas ao longo do processo de ensino
serão metodologias ativas. Quer o seminário, quer o método dialógico, quer as simulações constituem escolhas que visam criar condições adequadas para que os estudantes
possam compreender e experimentar, através dos temas propostos, as diversas estratégias de intervenção em sala de aula. Pretende-se, ainda, sensibilizar os os estudantes para
realizarem estudos centrados nas temáticas abordadas ao longo do semestre.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
It is intended to develop a teaching methodology focused on the practical and continuous interaction of students, with a view to developing skills in the application of knowledge of
psychology in the context of the classroom, as addressed in each of the blocks that constitute the programme. The methodologies adopted throughout the teaching process will be
active methodologies. Both seminary and dialogical method and simulations are choices that aim to create adequate conditions for students to understand and experience, through
the proposed themes, the various strategies of intervention in the classroom. It is also intended to sensitize students to conduct studies focused on the themes addressed
throughout the semester.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas presenciais baseiam-se na exposição dos conteúdos do programa e apresentação de trabalhos científicos relevantes na área. Será enfatizada, sempre que possível, a
utilização de exemplos práticos e discussão de narrativas publicadas em artigos, visando estimular o interesse dos alunos. O mesmo critério estará subjacente à selecção dos
casos a debater. Será fornecida bibliografia específica, bem como uma compilação de casos/artigos para análise e discussão em grupo.
A avaliação de conhecimentos será baseada nos seguintes elementos de informação: A avaliação é feita por projeto: Após cada aula teórica os alunos trabalham em grupo de forma
a discutir os conteúdos apresentados pelo docente e tendo como tema de reflexão as experiências tidas pelos estudantes. No final do semestre os alunos têm de apresentar um
dossiê onde apresentam as estratégias de aplicação dos conhecimentos, adquiridos nesta UC, aos diferentes conteúdos previstos nos programas definidos pela tutela. 

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Face-to-face classes are based on the exhibition of the program's contents and presentation of relevant scientific papers in the area. The use of practical examples and discussion of
narratives published in articles will be emphasized whenever possible, aiming to stimulate the interest of students. The same criterion will be underlying the selection of cases to be
discussed. Specific bibliography will be provided, as well as a compilation of cases/articles for group analysis and discussion. The knowledge assessment will be based on the
following information elements: The evaluation is made by project: After each theoretical class students work in groups in order to discuss the contents presented by the teacher and
having as the theme of reflection the experiences given by the students. At the end of the semester students have to present a dossier

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
De acordo com os objetivos definidos importa transmitir aos estudantes vários conceitos teóricos e aprofundá-los através da elaboração de investigação em Psicologia relacionada
com o Desporto e a Educação Física.
Na componente prática, partilha-se a responsabilidade com os alunos, através do desenvolvimento de trabalho autónomo, permitindo a todos os intervenientes na UC uma partilha
de experiências e conhecimentos que facilitem um ambiente de debate e de informação científica e prática relativas à Psicologia tal como aplicada no contexto da EF.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
According to the objectives defined, it is important to transmit to students various theoretical concepts and deepen them through the elaboration of research in Psychology related to
Sport and Physical Education. In the practical component, responsibility is shared with students through the development of autonomous work, allowing all actors at UC to share
experiences and knowledge that facilitate an environment of debate and information scientific and practical practice related to Psychology as applied in the context of FE.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Danish, S., Petitpas, A., & Hale, B. (1992). A developmental-educational intervention model of sport psychology. The Sport Psychologist, 6, 403-415.
Hick, P., Kershner, R., & Farrel, P. (2009). Psychology for inclusice education: New directions in theory and practice. New York: Routledge.
Huber, J. (2013). Applying educational psychology in coaching athletes. Chaimpaign, Ill.: Human Kinetics.
Liukkonen, J., Auweele, Y., Vereijken, B., Alfermann, D., & Theodorakis, Yannis (2007). Psychology for Physical Educators: Student´s in focus. Leeds, UK: Human Kinetics 
Maher, C. (2011). School sport psychology: Perspectives, programs, and procedures. NY: Taylor and Francis.
Morris, T., Tomporowski, P., Audiffren, M. (2009). Exercise and cognitive function. Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell.

Anexo II - Didática Especifica da Educação Física e do Desporto I

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Didática Especifica da Educação Física e do Desporto I

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Didactic specifies of Physical Education and Sport I

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 DEEFD I

9.4.1.3. Duração:
 1 semestre

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 324 h.

9.4.1.5. Horas de contacto:
 120 h.

9.4.1.6. ECTS:
 12

9.4.1.7. Observações:
 Não se aplica

9.4.1.7. Observations:
 Does not apply

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Nuno Miguel Correia Leite

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
 Isabel Maria Rodrigues Gomes 

 Luís Miguel Teixeira Vaz 
 Paulo Alexandre Vicente dos Santos João 

 Victor Manuel de Oliveira Maçãs 
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9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1. Relacionar trabalho, profissão, ética, moral e deontologia
2. Discutir a importância da dimensão ética do ser humano como pessoa e como profissional;
3. Identificar a especificidade profissional do Professor de Educação Física;
4. Conhecer os documentos legais que regulam ética e deontologicamente a profissão docente; 
5. Relacionar teorias éticas fundamentais com a profissão docente;
6. Conhecer os documentos internacionais que regulam ética e deontologicamente a prática desportiva;
7. Sintetizar valores da prática desportiva;
8. Constatar dilemas éticos no contexto do ensino da EF e desporto escolar; 
9. Enquadrar a formação contínua numa perspetiva de crescimento pessoal e responsabilidade solidária.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1. Relate work, profession, ethics, morals and deontology 2. Discuss the importance of the ethical dimension of the human being as a person and as a professional; 3. Identify the
professional specificity of the Professor of Physical Education; 4. Know the legal documents that ethically and dishonestly regulate the teaching profession; 5. Relate fundamental
ethical theories with the teaching profession; 6. Know international documents that ethically and dishonestly regulate sports practice; 7. Synthesize values of sports practice; 8. To
see ethical dilemmas in the context of EF teaching and school sport; 9. Frame continuing training from a perspective of personal growth and solidarity responsibility.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Conceitos fundamentais: 
(i) Trabalho e profissão
(ii) Experiência moral, valor e virtude
(iii) Ética, moral e deontologia
(iv) Coordenadas de uma ética profissional
2. Ética e Deontologia Educacional
(i) Conceito de deontologia educacional
(ii) Documentos legais em que se dispersa a deontologia profissional docente
(iii) Ética dos educadores formais e não formais
(iv) Deveres profissionais dos Educadores: em relação aos educandos, a si mesmos, aos colegas, à sociedade 
(v) Direitos e deveres dos educandos
(vi) Proposta de um instrumento de regulação ético-deontológica da profissão docente – o caso específico dos professores de educação física e desporto escolar
3. Valores da Educação Física e Desporto Escolares

9.4.5. Syllabus:
1. Fundamental concepts: (i) Work and profession (ii) Moral experience, value and virtue (iii) Ethics, morals and ethics (iv) Coordinates of a professional ethics 2. Ethics and
Educational Ethics and Ethics (i) Concept of Educational Ethics (ii) Legal documents in which the professional teacher deontology (iii) Ethics of formal and non-formal educators (iv)
Professional duties of educators are dispersed: students, themselves, colleagues, society (v) Rights and duties of students (vi) Proposal for an instrument of ethical-deontological
regulation of the teaching profession – the specific case of physical education and school sports teachers 3. Values of Physical Education and School Sports

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
O programa forma um todo e os seus vários pontos sempre se relacionam entre si. No entanto, de forma mais direta, consideramos que o ponto 1 do programa dá cumprimento aos
objetivos 1, 2 e 9; o ponto 2 dá cumprimento aos objetivos 3 e 4; o ponto 3 dá cumprimento aos objetivos 3, 6, 7 e 8; o ponto 4 dá cumprimento aos objetivos 5 e 9.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The program forms a whole and its various points always relate to each other. However, more directly, we consider that point 1 of the program meets objectives 1, 2 and 9; point 2
meets objectives 3 and 4; paragraph 3 meets objectives 3, 6, 7 and 8; point 4 meets objectives 5 and 9.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas presenciais baseiam-se, fundamentalmente, na exposição dos conteúdos do programa mediante a exposição, bem como a apresentação e análise individual ou em grupo,
de textos escritos, vídeos debates, roleplaying, etc. . Será fornecida aos alunos, através da platafprma SIDE, bibliografia específica, bem como uma compilação de casos/textos, em
formato pdf, para análise e discussão em grupo.

Critérios de Avaliação
A avaliação de conhecimentos será baseada nos seguintes elementos de informação: trabalhos de grupo e/ou estudos de caso: 60%; Teste escrito: 40%.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Face-to-face classes are mainly based on the exhibition of the contents of the program through the exhibition, as well as the presentation and analysis individual or group, of written
texts, videos debates, roleplaying, etc. . Students will be provided, through the SIDE platform, specific bibliography, as well as a compilation of cases/texts, in pdf format, for analysis
and group discussion. Evaluation criteria The knowledge assessment will be based on the following information elements: group work and/or case studies: 60%; Written test: 40%.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
As aulas têm um formato variado, procurando-se que os conteúdos tenham sempre uma componente prática e a respectiva fundamentação teórica. A avaliação, de carácter
formativo, tem lugar (1) ao longo do semestre, mediante trabalhos de grupo, submetidos via SIDE, seguidos de apresentação oral e debate. A realização destes trabalhos converge
para uma classificação de valor igual a 60%. A aquisição de conhecimentos que fundamentam a análise de casos, bem como a sua argumentação, é avaliada através de um teste
escrito no final do semestre, com um peso igual a 40& da classificação final.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The classes have a varied format, seeking that the contents always have a practical component and their theoretical foundation. The evaluation, of a formative nature, takes place (1)
throughout the semester, through group work, submitted via SIDE, followed by oral presentation and debate. The performance of these works converges to a classification of value
equal to 60%. The acquisition of knowledge that underlies case analysis, as well as their argumentation, is evaluated through a test written at the end of the semester, with a weight
equal to 40% of the final classification.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Carta Olímpica (2013).
Comissão Europeia - Livro branco sobre o desporto (2007)
D’Orey da Cunha, P. (1996). Ética e Educação. Lisboa: Universidade Católica Portuguesa.
Fernandes, R., e outros (1995). A Profissão Docente e a Deontologia dos Professores. Coimbra: SPRC.
Maia, Carlos (2011). Elementos de ética e deontologia profissional: um estudo alargado à educação (3ª ed.). Chaves: SNPL.
Reis Monteiro, A. (2005). Deontologia das Profissões da Educação. Coimbra: Almedina.

Anexo II - Estratégias de Inclusão em Educação Física

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Estratégias de Inclusão em Educação Física

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Inclusion Strategies in Physical Education

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 EIEF

9.4.1.3. Duração:
 1 semestre

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 81
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9.4.1.5. Horas de contacto:
30

9.4.1.6. ECTS:
3

9.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

9.4.1.7. Observations:
<no answer>

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Jorge Frederico Pinto Soares

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1. Analisar o processo de ensino-aprendizagem na aula de EF;
2. Caraterizar estratégias de intervenção e de adaptação curricular facilitadoras da inclusão na aula de EF e na comunidade escolar; 
3. Identificar atitudes e valores relativos à aceitação da diversidade e facilitadores da inclusão; 
4. Fomentar a participação de todos os alunos; 
5. Conhecer atividades desportivas que compõem o Desporto para Pessoas com Deficiência;
6. Integrar estas atividades no programa de Educação Física.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Analyze the teaching-learning process in THE class; Characterize strategies of intervention and curricular adaptation facilitating inclusion in THE class and in the school community;
Identify attitudes and values related to the acceptance of diversity and facilitators of inclusion; Promote the participation of all students; Know sports activities that make up sports
for people with disabilities; Integrate these activities into the Physical Education program.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Educação Física para Todos: A adaptação dos programas e dos seus objetivos nos diferentes graus de ensino às necessidades específicas dos alunos. 
2. A adaptação curricular e as atividades de aprendizagem específicas: suas exigências e pré-requisitos. 
3. As estratégias específicas de intervenção, a gestão da sala de aula.
4. Educação Física e a Interculturalidade: O desenvolvimento pessoal e social na Educação Física.
5. Contributo para a autoestima e para a facilitação do desenvolvimento das relações interpessoais.
6. Os Estilos de Ensino e as adaptações necessárias aos diferentes grupos com deficiência. 
7. O equipamento e a sua adaptação.
8. Jogos Cooperativos como estratégia de inclusão.

9.4.5. Syllabus:
2. Physical Education for All: The adaptation of programs and their objectives in the different degrees of teaching to the specific needs of students. Curriculum adaptation and
specific learning activities: its requirements and prerequisites. The specific intervention strategies, the management of the classroom. Physical Education and Interculturality:
Personal and social development in Physical Education. Contribution to self-esteem and facilitating the development of interpersonal relationships. The Teaching Styles and
adaptations necessary for the different groups with disabilities. The equipment and its adaptation. Cooperative Games as an inclusion strategy.

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
De acordo com os objetivos propostos, os conteúdos encontram-se organizados por capítulos sequenciais partindo de uma abordagem geral da aula de educação física enquanto
espaço de indiscutível valor para o desenvolvimento harmonioso de cada indivíduo, independente da sua condição social, cultural, psicológica e fisiológica. Ao longo dos diferentes
capítulos serão abordados os currículos e possíveis formas de adaptação destes, bem como das diferentes estratégias, que sejam relevantes para a construção de uma aula
inclusiva para “todos”, e que estas adaptações devem levar a uma maior eficácia do processo de desenvolvimento psicossocial dos alunos.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
According to the proposed objectives, the contents are organized by sequential chapters starting from a general approach to physical education class as a space of indisputable
value for the harmonious development of each individual, regardless of their social, cultural, psychological and physiological condition. Throughout the different chapters, the
curricula and possible forms of adaptation of these will be addressed, as well as the different strategies, which are relevant for the construction of an inclusive class for "all", and
that these adaptations should lead to greater effectiveness of the psychosocial development process of students. The different deficiencies will be addressed in order to understand
their specific needs and consequent adaptations in the teaching-learning process.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas presenciais baseiam-se na exposição dos conteúdos do programa e apresentação de trabalhos científicos relevantes na área. Durante a apresentação dos temas serão,
sempre que possível, levados a discussão exemplos de situações possíveis e reais do âmbito escolar. Estes exemplos serão dados aos alunos no sentido de estimular, através de
debate, a busca pela solução para o problema. Será enfatizada, sempre que possível, a utilização de exemplos, com recurso a artigos, visando estimular o interesse dos alunos. O
mesmo critério estará subjacente à selecção dos casos a debater. Será fornecida bibliografia específica, bem como uma compilação de casos/artigos para análise e discussão em
grupo.

A avaliação de conhecimentos será baseada nos seguintes elementos de informação: Participação na análise e discussão, em grupo, de factos relevantes e/ou estudos de caso:
50%; Desenvolvimento e apresentação (individual) de um trabalho final ou teste escrito (projecto de pesquisa): 50%.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Face-to-face classes are based on the exhibition of the program's contents and presentation of relevant scientific papers in the area. During the presentation of the themes, examples
of possible and real situations of the school environment will be discussed whenever possible. These examples will be given to students in order to stimulate, through debate, the
search for solution to the problem. The use of examples using articles will be emphasized whenever possible, aiming to stimulate the interest of students. The same criterion will be
underlying the selection of cases to be discussed. Specific bibliography will be provided, as well as a compilation of cases/articles for group analysis and discussion. Knowledge
assessment will be based on the following information elements: Participation in the analysis and discussion, in group, of relevant facts and/or case studies: 50%; Development and
presentation (individual) of a final work or written test (research project): 50%.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
De acordo com os objetivos propostos, as aulas presenciais baseiam-se na exposição dos conteúdos do programa, apresentação de trabalhos científicos relevantes, debate de
problemas e situações práticas no contexto de aula e elaboração de um trabalho de grupo com apresentação de situação prática de aula de educação física. As aulas expositivas
servirão para abordagem de alguns conteúdos mais teóricos referentes aos currículos de educação física bem como das características de cada uma das deficiências. Nestas aulas
serão apresentados alguns estudos científicos relevantes para os temas e que suscitem a discussão. De acordo com os temas em foco na aula, será sempre estimulado o debate em
grupo acerca de possíveis situações que possam surgir em contexto de aula de educação física. Estes debates deverão estimular nos alunos a necessidade de criar estratégias e
situações alternativas para cada uma das situações tendo em consideração o máximo desenvolvimento de todos os alunos sem discriminação negativa. Os trabalhos de grupo
deverão focar-se nas diferentes deficiências, abordando as suas características e principais consequências para a aula de educação física. Estes trabalhos serão apresentados
(situação de aula prática) pelos alunos e deverão considerar uma tarefa de ensino (plano de aula) em educação física, abordando as diferentes estratégias e alternativas que possam
ser implementadas em contexto de aula.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
According to the proposed objectives, face-to-face classes are based on the exhibition of the contents of the programme, presentation of relevant scientific papers, discussion of
problems and practical situations in the context of class and preparation of a group work with presentation of a practical situation of physical education class. The exhibition classes
will serve to approach some more theoretical content related to physical education curricula as well as the characteristics of each of the deficiencies.
In these classes will be presented some scientific studies relevant to the themes and that summit the discussion. According to the topics focused on the lesson, the group debate on
possible situations that may arise in the context of physical education class will always be encouraged. These discussions should stimulate students the need to create strategies
and alternative situations for each of the situations taking into account the maximum development of all students without negative discrimination. Group work should focus on
different deficiencies, addressing their characteristics and main consequences for physical education class. These papers will be presented (practical classroom) by students and
should consider a teaching task (lesson plan) in physical education, addressing the different strategies and alternatives that can be implemented in the classroom context.
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9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Brown, G. (2005). Jogos Cooperativos: Teoria e Prática. 2ª Edição. São Leopoldo, Sinodal.
Byers, R.; Rosa, R. (2004). Planning the Curriculum for pupils with Special Educational Needs (2a edição). London: David Fulton Publishers.
Correia, L. (2008). A Escola Contemporânea e a Inclusão de Alunos com NEE. Considerações para a Educação com Sucesso. Porto, Porto Editora.
Hayes, S.; Stidder, G. (2003). Equity and Inclusion in physical education and Sport. London: Routledge.
Heacox, D. (2006). Diferenciação curricular na sala de aula. Porto: Porto Editora
Kozud, F. M., & Lienert, C. (2003). Attitudes toward teaching children whit disabilities: review of literature and research paradigm. Adapted Physical Activity Quarterly.
Moniz Pereira, L., Simões, C: (2005). Atitudes face à diferença. Cruz Quebrada: edições FMH

Anexo II - Didática Geral da Educação Física e do Desporto I

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Didática Geral da Educação Física e do Desporto I

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 General Didactics of Physical Education and Sport I

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 DGEFD I

9.4.1.3. Duração:
 1 semestre

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 81

9.4.1.5. Horas de contacto:
 30

9.4.1.6. ECTS:
 3

9.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

9.4.1.7. Observations:
 <no answer>

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Ágata Cristina Marques Aranha

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
 <sem resposta>

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Conhecer o Sistema Educativo e o enquadramento da ação educativa do professor de educação física.

 Analisar os programas de Educação Física do Ministério de Educação.
 Conhecer as finalidades, processos e instrumentos essenciais da observação em contexto de ensino-aprendizagem da Educação Física.

 O Analisar e avaliar destrezas do professor, o desempenho docente e a estrutura de uma aula de educação física, quer numa situação de autoavaliação, quer na situação de
observador/hétero avaliador.

 Refletir sobre as suas ações e as dos outros, definindo claramente formas de melhoria através da correção dos erros identificados.
 

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 To know the Educational System and the framework of the educational action of the physical education teacher. Analyze the Physical Education programs of the Ministry of

Education. To know the essential purposes, processes and instruments of observation in the context of teaching-learning physical education. O Analyze and evaluate teacher
dexterities, teacher performance and structure of a physical education class, both in a situation of self-assessment or in the situation of observer/straight evaluator. Reflect on their
actions and those of others, clearly defining ways of improvement by correcting the identified errors.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
 1. Definição de Objetivos (Metas; Finalidades; Alvos; Objetivos Terminais e Objetivos Específicos; Objetivos Operacionais)

 2. Sistematização da observação - Fases da Observação (porquê e para quê)
 3. Sistemas de observação – aplicação, registo e análise: Gestão do tempo de aula; Comportamento do professor; Comportamento do aluno; Qualidade da Instrução; Feedback

Pedagógico; Supervisão – observação do desempenho docente.
 4. Análise dos Programas de Educação Física do Ministério de Educação – estudo e interpretação para futura aplicação.

 

9.4.5. Syllabus:
 Definition of Objectives (Goals; Purposes; Targets; Terminal Objectives and Specific Objectives; Operational Objectives) Systematization of observation - Observation Phases (why

and for what) Observation systems - application, registration and analysis: Class time management; Teacher behavior; Student behavior; Quality of Education; Pedagogical
Feedback; Supervision - observation of teaching performance. Analysis of Physical Education Programs of the Ministry of Education - study and interpretation for future application.

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
 Através da manipulação dos conteúdos programáticos os alunos serão estimulados a atuar de forma autónoma, consciente e coerente com as práticas pedagógicas atuais.

 O conhecimento do conceito do processo ensino-aprendizagem e sua inserção na realidade permite-lhe um conhecimento sobre o contexto de ensino e de aprendizagem.
 O desenvolvimento da capacidade de observação, a aprendizagem de utilização de diferentes técnicas de observação e a capacidade de decisão e de resolução de problemas, vai

dotar aos alunos de competências para refletir sobre as suas ações, permitindo-lhes crescer com os erros e com as experiências vivenciadas.
 Estas vivências trarão aos alunos domínio e autonomia no desempenho de funções de ensino

 

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
 Through the manipulation of programmatic contents, students will be encouraged to act autonomously, consciously and consistent with current pedagogical practices. Knowledge of

the concept of the teaching-learning process and its insertion in reality allows it a knowledge about the context of teaching and learning. The development of observation capacity,
the learning of use of different observation techniques and the ability to decide and solve problems will provide students with skills to reflect on their actions, allowing them to grow
with the errors and the experiences experienced. These experiences will bring students domain and autonomy in the performance of teaching functions

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 As aulas presenciais baseiam-se na exposição dos conteúdos do programa e apresentação de trabalhos científicos. Será enfatizada, sempre que possível, a utilização de exemplos,

com recurso a artigos, visando estimular o interesse dos alunos. Serão ainda desenvolvidas atividades de prática do processo de ensino aprendizagem. Será fornecida bibliografia
específica, bem como uma compilação de casos/artigos para análise e discussão em grupo.

 Em cada aula a matéria será apresentada aos alunos através de exemplos reais de situações de (aulas reais de EF registadas em vídeo). Pretende-se promover o debate na classe,
de forma a estimular os alunos a participar ativamente nos conteúdos abordados. A pesquisa também será gradualmente estimulada, através da realização de pequenas fichas de
leitura acerca dos assuntos abordados.

 O regime de avaliação:
 a) Realização de um teste teórico;

 b) Observação, registo e avaliação de uma aula de educação física
 Nota final= (Teste x 0.75 + Observação x 0.25) 

 

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
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Present classes are based on the exhibition of the contents of the program and presentation of scientific papers. The use of examples using articles will be emphasized whenever
possible, aiming to stimulate the interest of students. Practice activities will also be developed in the learning teaching process. Specific bibliography will be provided, as well as a
compilation of cases/articles for group analysis and discussion. In each class the article will be presented to students through real examples of situations (actual ef classes recorded
on video). It is intended to promote the debate in the class, in order to encourage students to actively participate in the contents addressed. The research will also be gradually
stimulated by performing small reading forms on the topics addressed. The evaluation regime: a) Conducting a theoretical test; b) Observation, registration and evaluation of a
physical education class Final note= (Test x.75 + Observation x 0.25)

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino adotada respeitará os seguintes passos:
1. Transmissão teórica dos conteúdos programáticos através de exemplos práticos e reais.
2. Painel de debate e discussão na classe – utilizar o questionamento como método de ensino e a descoberta guiada como estímulo à pesquisa.
3. Aplicação prática dos conteúdos transmitidos – situações recriadas nas aulas para que os alunos observem, registem e avaliem situações reais de ensino e de treino, através da
observação de imagens registadas em vídeo.
4. Painel de debate sobre o que se observou – análise; discussão e avaliação de desempenho do professor ou do treinador.
5. Sugestões de melhoria, de resolução dos problemas encontrados e de novas estratégias pedagógicas com o objetivo de atingir a eficácia pedagógica.
6. Sempre que é introduzido um novo conteúdo programático repete-se a metodologia anterior, procurando que o aluno aprenda, compreenda e domine a matéria abordada
garantindo a sua autonomia.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodology adopted will respect the following steps: Theoretical transmission of programmatic contents through practical and real examples. Panel discussion and
discussion in the class – use questioning as a teaching method and guided discovery as a stimulus to research. Practical application of transmitted content – situations recreated in
classes for students to observe, record and evaluate real teaching and training situations by observing video images. Panel discussion on what was observed - analysis; discussion
and performance evaluation of the teacher or coach. Suggestions for improvement, solving the problems encountered and new pedagogical strategies in order to achieve
pedagogical effectiveness. Whenever a new programmatic content is introduced, the previous methodology is repeated, seeking the student to learn, understand and master the
subject addressed ensuring their autonomy.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Aranha, A (2007), Observação de Aulas de Educação Física, Vila Real, UTAD - Série Didáctica Ciências Aplicadas – 334
Aranha, A (2005), Pedagogia da Educação Física e do Desporto I, Vila Real, UTAD - Série Didáctica Ciências Sociais e Humanas – 53
Programas de Educação Física, ME.
Siedentop, D. (1990), Introduction to Sport, Fitness and Physical Education, Palo Alto, CA: Mayfield
Rosado, A. (1997). Observação e Reação à Prestação Motora. Edições FMH, UTL. 
Sarmento, P. (2004). Pedagogia do Desporto e Observação. Edições FMH, Lisboa.
Sarmento, P.; Veiga, A.; Rosado, A.; Rodrigues, J.; Ferreira, V. (1998). Pedagogia do Desporto: Instrumentos de Observação Sistemática da Educação Física e Desporto. Edições
FMH, Lisboa

Anexo II - Didática Específica da Educação Física e do Desporto II

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Didática Específica da Educação Física e do Desporto II

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Specific Didactics of Physical Education and Sport II

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 DEEFD II

9.4.1.3. Duração:
 1 semestre

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 324

9.4.1.5. Horas de contacto:
 120

9.4.1.6. ECTS:
 12

9.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

9.4.1.7. Observations:
 <no answer>

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Victor Manuel Machado de Ribeiro dos Reis

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
 Ágata Cristina Marques Aranha )

 José Eduardo Ferreirinha 
 Nuno Domingos Garrido Nunes de Sousa

 

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Desenvolver conhecimento e competências relacionadas com o processo de ensino-aprendizagem das atividades de Ginástica; Natação; Atletismo; Lutas e Desportos de Raquetes,

no contexto escolar.
 2. Desenvolver competências de planear, conduzir e avaliar o processo de ensino-aprendizagem das atividades de Ginástica; Natação; Atletismo; Lutas e Desportos de Raquetes, no

contexto escolar.
 

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 Develop knowledge and skills related to the teaching-learning process of gymnastics activities; Swimming; Athletics; Struggles and Racquet Sports, in the school context. 2. Develop

skills to plan, conduct and evaluate the teaching-learning process of gymnastics activities; Swimming; Athletics; Struggles and Racquet Sports, in the school context.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
 1. Fases do processo de ensino das atividades de Ginástica; Natação; Atletismo; Lutas e Desportos de Raquetes, no contexto escolar 

 2. Prática Pedagógica: Treino de competências de planeamento, instrução, gestão e avaliação do processo de ensino e aprendizagem das atividades de Ginástica; Natação;
Atletismo; Lutas e Desportos de Raquetes, no contexto escolar 

 3. Avaliação do desempenho dos alunos em contexto escolar. 
 

9.4.5. Syllabus:
 1. Phases of the teaching process of gymnastics activities; Swimming; Athletics; Struggles and Racquet Sports, in the school context 2. Pedagogical Practice: Training of planning

skills, instruction, management and evaluation of the teaching and learning process of gymnastics activities; Swimming; Athletics; Struggles and Racquet Sports, in the school
context 3. Evaluation of students' performance in a school context.

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
 Uma vez que os objetivos se centram principalmente no planeamento e implementação do processo de ensino-aprendizagem, os conteúdos dão prioridade ao planeamento,

lecionação e avaliação de alunos nas modalidades desportivas em apreço. A maior parte do tempo da UC é dedicado às atividades de prática pedagógica, precisamente para
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desenvolver competências associadas ao processo de ensino-aprendizagem.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
As the objectives focus mainly on the planning and implementation of the teaching-learning process, the content givepriority to the planning, teaching and evaluation of students in
the sports modalities under consideration. Most of the time of UC is dedicated to pedagogical practice activities, precisely to develop skills associated with the teaching-learning
process.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Algumas aulas presenciais baseiam-se na exposição dos conteúdos do programa e apresentação de trabalhos científicos relevantes na área. Serão desenvolvidas prioritariamente
atividades de prática do processo de ensino aprendizagem (aulas teórico-práticas). 
Critérios de Avaliação:
A avaliação de conhecimentos será baseada nos seguintes elementos de informação: Desenvolvimento e apresentação dos planos de unidade didática e de aula: 33%. Desempenho
nas atividades e sessões de prática pedagógica supervisionada: 67%; 

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Some present classes are based on the exhibition of the program's contents and presentation of relevant scientific papers in the area. Practice activities of the learning teaching
process (theoretical-practical classes) will be developed as a priority. Evaluation Criteria: Knowledge assessment will be based on the following information elements: Development
and presentation of didactic and lesson unit plans: 33%. Performance in supervised pedagogical practice activities and sessions: 67%;

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Uma vez que a prioridade dos objetivos diz ao desenvolvimento de competêncas de intervenção pedagõgica, a prioridade é a metodogia de ensino em prática supervisionada, na
qual os alunos simulam as condições de lecionação que encontrarão em contexto escolar.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Since the priority of the objectives tells the development of peagõgic intervention competêncas, the priority is the teaching method in supervised practice, in which students simulate
the conditions of teaching they will find in the school context.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Ana Conceição; Nuno Garrido; Daniel Marinho; Aldo Costa; Tiago Barbosa; Hugo Louro; Vitor Reis; Cristina Ferraz; António José Silva (2010). As técnicas alternadas em natação
pura desportiva: Modelo Biomecânico, Modelo técnico e modelo de ensino.
Araújo, C. (2013). Ginástica - Manual de Ajudas. Porto editora (3ª edição), Porto.
Butcher, A (2003). Guia Essencial para Dominar a Arte, de Judo. Editorial Estampa.
Silva A.; Garrido, N.; Amorim, V.; Alves, F.; Moreira, A.; Campaniço, J; Reis, V. (2004). Bases mecânicas das atividades aquáticas, hidrostática: Clarificação de conceitos, Implicações
práticas e consequências para o ensino. Sector Editorial dos SDE UTAD. Série Didáctica: Ciências Aplicadas.
Veloso, R., Cachada, J., Aranha, A. (2010). Uma Abordagem Didática do Judo: ideias e sugestões de trabalho. Setor editorial dos SDB – Serviços gráficos da UTAD

Anexo II - Teoria e Gestão Curricular em Educação Física

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Teoria e Gestão Curricular em Educação Física

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Theory and Curricular Management in Physical Education

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 TGCEF

9.4.1.3. Duração:
 1 semestre

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 162

9.4.1.5. Horas de contacto:
 60

9.4.1.6. ECTS:
 6

9.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

9.4.1.7. Observations:
 <no answer>

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Ágata Cristina Marques Aranha

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
 <sem resposta>

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 a. Identificar as orientações pedagógicas e administrativas provenientes da legislação e regulamentação que enquadram o sistema educativo;

 b. Interpretar as competências necessárias ao exercício da função docente nas suas diferentes dimensões: Conselho Geral, Diretor, Conselho Pedagógico, Departamento Curricular,
Área Disciplinar, Direção de Turma, Tutoria e Diretor de Instalações;

 c. Elaborar, enquadrar e avaliar ações no âmbito dos instrumentos que a escola dispõe para desenvolver a sua autonomia, nomeadamente, Projeto Educativo de Escola,
Regulamento Interno, Plano Anual de Atividades e Orçamento;

 d. Refletir sobre o contributo da Educação Física na escola, enquanto disciplina eclética integrada no currículo, as suas finalidades, alvos e objetivos;
 e. Compreender a importância do Projeto do Desporto Escolar no sistema educativo e desportivo do país, a sua organização e enquadramento.

 

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 Identify the pedagogical and administrative guidelines from the legislation and regulations that frame the education system; Interpret the skills necessary to exercise the teaching

function in its different dimensions: General Council, Director, Pedagogical Council, Curriculum Department, Disciplinary Area, Class Direction, Tutoring and Facility Director;
Develop, frame and evaluate actions within the framework of the instruments available to the school to develop its autonomy, namely school educational project, internal regulation,
annual Activity and Budget Plan; Reflect on the contribution of Physical Education in school, as an eclectic discipline integrated into the curriculum, its purposes, targets and
objectives; Understand the importance of the School Sports Project in the country's education and sports system, its organization and framework.

 

9.4.5. Conteúdos programáticos:
 a. Nortear a sua ação no âmbito da docência, segundo o método e a lei que a fundamentam e balizam;

 b. Desempenhar com correção os vários cargos que fazem parte da profissão de professor, integrado nas diferentes estruturas pedagógicas e administrativas;
 c. Explicar, demonstrar, observar e avaliar a sua ação no desenvolvimento do currículo da disciplina de Educação Física;

 d. No âmbito do Desporto Escolar, desempenhar a função de professor responsável pela atividade interna (Nível I), de professor responsável por um grupo/equipa (Nível II e Nível III),
de professor de Centro de Formação Desportiva, de Coordenador e Coordenador Adjunto do Clube de Desporto Escolar, de acordo com as metodologias específicas e orientações
emanadas pelas estruturas hierarquicamente superiores.
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9.4.5. Syllabus:
Guide its action in the context of teaching, according to the method and law that support and mark it; To perform with correction the various positions that are part of the profession
of teacher, integrated in the different pedagogical and administrative structures; Explain, demonstrate, observe and evaluate its action in the development of the curriculum of the
physical education discipline; In the context of School Sport, play the role of teacher responsible for the internal activity (Level I), as a teacher responsible for a group/team (Level II
and Level III), as a teacher of sports training center, Coordinator and Assistant Coordinator of the School Sports Club, according to the specific methodologies and guidelines
emanated by hierarchically higher structures

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Uma vez que os objetivos se centram principalmente no planeamento e implementação do processo de ensino-aprendizagem, os conteúdos dão prioridade ao planeamento,
lecionação e avaliação de alunos nas modalidades desportivas em apreço. A maior parte do tempo da UC é dedicado às atividades de prática pedagógica, precisamente para
desenvolver competências associadas ao processo de ensino-aprendizagem.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
content givepriority to the planning, teaching and evaluation of students in the sports modalities under consideration. Most of the time of UC is dedicated to pedagogical practice
activities, precisely to develop skills associated with the teaching-learning process.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas presenciais baseiam-se na apresentação e exposição dos conteúdos do programa. Será enfatizada, sempre que possível, a utilização de exemplos, com recurso à
experiência profissional enquanto docente atual na escola e a artigos temáticos, visando estimular o interesse dos alunos. O mesmo critério estará subjacente à selecção dos casos
a debater. Será fornecida bibliografia específica, bem como uma compilação de casos/artigos para análise e discussão em grupo.

Critérios de Avaliação
TT – Teste teórico
• A realizar no final da UC;
• Abrange toda a matéria lecionada;
• Ponderação de 40% para a classificação final;
• Nota mínima de 8,5 valores.
TP – Teste prático
• Trabalho de grupo (3 alunos) com apresentação individual;
• A realizar no desenvolvimento da UC;
• Referente a uma temática curricular selecionada pelo grupo;
• Ponderação de 40% para a classificação final;
• Nota mínima de 8,5 valores.
PA – Perfil do aluno (assiduidade e empenho), com ponderação de 20% para a CF.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Present classes are based on the presentation and exhibition of the contents of the program. The use of examples, using professional experience as a current teacher at school and
thematic articles, will be emphasized whenever possible, aiming to stimulate the interest of students. The same criterion will be underlying the selection of cases to be discussed.
Specific bibliography will be provided, as well as a compilation of cases/articles for group analysis and discussion. TT Evaluation Criteria - Theoretical test To be performed at the
end of the UC; It covers all the matter taught; Weighting of 40% for the final classification; Minimum score of 8.5 values. TP - Practical test Group work (3 students) with individual
presentation; To be carried out in the development of UC; Referring to a curricular theme selected by the group; Weighting of 40% for the final classification; Minimum score of 8.5
values. PA - Student profile (attendance and commitment), with 20% weighting for CF.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
O recurso a exemplos práticos, atuais e devidamente enquadrados pelo método e lei vigentes, tem como propósito último favorecer uma formação sólida no âmbito da prática
docente, numa atitude que se pretende de reflexão permanente e sistemática sobre as práticas letivas e não letivas. O pensamento dialético sobre o exercício docente é um alvo.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The use of practical examples, current and properly framed by the current method and law, has the ultimate purpose to promote a solid training in the field of teaching practice, in an
attitude that is intended for permanent and systematic reflection on the practices letivas and non-letivas. Dialectical thinking about teacher exercise is a target.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Carreiro da Costa, F. (2001). From de curriculum as texto the curriculum students in physical education. In Ket Nyit Chin & Hank Jwo (Eds), The Exchange and Development of Sport
Culture in East and West, AIESEP Taiwan 2001 International Conference Proceedings (pp. 30-44). Taipé: National Taiwan Normal University.
Carreiro da Costa, F. (2004). Un nuevo profesionalismo para la formación del profesorado. In M.A. González, J.A. Sánchez & J. Goméz (Eds.). Preparación profesional y necedades
social (pp. 41-48). La Coruña: Universidade de la Coruña.
Crum, B. (2002). Funções e competências dos professores de Educação Física: Consequências para a formação inicial. Boletim da Sociedade Portuguesa de Educação Física 23, pp.
61-7
Manual de Educação Física – 1º Ciclo do Ensino Básico, Gabinete coordenador do Desporto Escolar
Nóvoa, A. (1991), Profissão Professor, Porto, Porto Editora
Programas de Educação Física, ME.

Anexo II - Investigação em Educação Física

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Investigação em Educação Física

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Research in Physical Education

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 IEF

9.4.1.3. Duração:
 1 semestre

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 162

9.4.1.5. Horas de contacto:
 60

9.4.1.6. ECTS:
 6

9.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

9.4.1.7. Observations:
 <no answer>

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Ágata Cristina Marques Aranha

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
 José Carlos Gomes de Carvalho Leitão
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9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 1. Caracterizar a evolução da investigação educativa;

 2. Caracterizar a evolução da investigação no Ensino da Educação Física;
 3. Compreender as fases e etapas essenciais do processo de investigação;

 4. Distinguir trabalhos de investigação científica de outro tipo de trabalhos;
 5. Utilizar criticamente a investigação em Educação, particularmente em Educação Física e em Ensino da Educação Física; 

 6. Compreender o papel da escrita e da divulgação no processo de investigação no desenvolvimento profissional dos professores de Educação Física;
 7. Produzir trabalhos escritos sobre temáticas científicas do âmbito do Ensino da Educação Física, usando corretamente as ferramentas de pesquisa e os códigos próprios da

escrita em ciência, e de forma tendencialmente autónoma.
 8. Conhecer os instrumenos e procedimenos necessários à concretização de um Relatório de Prática de Ensino Supervisonada.

 9. Saber desenhar um projeto de Relatório da Prática de Ensino Supervisionada.
 

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 To characterize the evolution of educational research; 2. To characterize the evolution of research in the Teaching of Physical Education; 3. Understand the essential stages and

stages of the research process; 4. Distinguish scientific research work from other types of works; 5. Critically use research in Education, particularly in Physical Education and
physical education education; 6. Understand the role of writing and dissemination in the research process in professional development, in particular physical education teachers; 7.
Produce written papers on scientific themes in the field of Physical Education Teaching, correctly using the research tools and the codes proper to writing in science, and in a
tendenially autonomous manner. 8. To know and master the instructions and procedures necessary for the concreization of a Supervised Teaching Practice Report. 9. Know how to
draw a project of Supervis teaching practice report.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
 1. A ciência, as disciplinas e as profissões

 a. Características do conhecimento e da metodologia científica.
 b. Os professores de Educação Física e a investigação científica em Educação Física e em Ensino da Educação Física.

 2. Investigar a educação 
 a. Perspetivas de investigação em ciências sociais.

 b. Evolução da investigação educacional.
 c. Investigação no Ensino da Educação Física.

 d. O processo de investigação (revisão de alguns tópicos):
 e. A fase conceptual: relação entre a definição do problema, a clarificação dos objetivos de pesquisa e o processo de revisão de literatura;

 f. A fase metodológica: o desenho da investigação; sua relação com o problema e com o enquadramento teórico; 
 g. A fase empírica: alguns aspetos práticos do trabalho empírico.

 

9.4.5. Syllabus:
 Science, disciplines and professions a. Characteristics of knowledge and scientific methodology. b. Physical Education teachers and scientific research in Physical Education and

Physical Education Teaching. 2. Investigate education a. Social scienceresearch perspectives. b. Evolution of educational research. c. Research in the Teaching of Physical
Education. d. The research process (review of some topics): e. The conceptual phase: relationship between the definition of the problem, the clarification of research objectives and
the literature review process; f. The methodological phase: the design of the investigation; its relationship with the problem and the theoretical framework; g. The empirical phase:
some practical aspects of empirical work.

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
 Os conteúdos programáticos abordados no âmbito desta unidade curricular estão em conformidade com os objetivos delineados, na medida em que preconizam o conhecimento

das diferentes etapas de investigação, processos de recolha e análise de dados, em simultâneo com os aspetos concetuais, terminológicos e de comunicação/divulgação da
investigação.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
 The programmatic contents covered within this curricular unit are in line with the objectives outlined, as they advocate knowledge of the different stages of research, data collection

and analysis processes, simultaneously with the conceptual, terminological and communication/dissemination aspects of the investigation.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 As aulas serão eminentemente expositivas, em contexto de sala de aula, em que o docente expõe os aspectos conceptuais em estudo. Igualmente, são demonstradas as técnicas de

recolha de dados com participação activa dos alunos e são interpretados e discutidos esses dados, com os estudantes organizados em grupos de trabalho. Na orientação tutorial,
os grupos de alunos discutem com o docente os seus trabalhos.

 
Critérios de Avaliação:

 A classificação dos alunos no regime de avaliação periódica corresponde à média aritmética de todas as tarefas práticas (escrita de resumos ou artigos, relatórios de aula ou provas
escritas) requeridas pelo docente e será expressa na escala quantitativa de zero a vinte valores. O acesso a exame final far-se-á observando o estipulado no Regulamento
Pedagógico da UTAD. Para os estudantes abrangidos por regimes especiais serão igualmente seguidos os princípios do Regulamento Pedagógico.

 

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
 The classes will be eminently expository, in the context of the classroom, in which the teacher exposes the conceptual aspects under study. Also, data collection techniques with

active participation of students are demonstrated and such data are interpreted and discussed, with students organized into working groups. In the tutorial orientation, the groups of
students discuss with the teacher their work. Evaluation Criteria: The classification of students in the periodic evaluation regime corresponds to the arithmetic mean of all practical
tasks (writing abstracts or articles, lesson reports or written tests) required by the teacher and will be expressed on the scale quantitative from zero to twenty values. Access to final
examination will be observed by observing the provisions of the Pedagogical Regulation of UTAD. For students covered by special schemes, the principles of the Pedagogical
Regulation will also be followed

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
 A exposição e os debates gerados nas aulas têm por base questões e tarefas estreitamente relacionadas com o conteúdo do programa, o que permite não só o desenvolvimento de

competências procedimentais (contacto com os diversos instrumentos e técnicas de recolha de dados) como a transferência das aquisições mais teóricas para as situações práticas
de aplicação.

 É neste sentido que se torna importante a análise de documentos científicos (sob supervisão) relativos a investigação realizada nesta área de conhecimento. A leitura dos artigos,
permite ao aluno conhecer as diferentes técnicas de recolha e análise de dados utilizadas na investigação, a aprendizagem de conceitos e termos específicos de cada metodologia,
assim como aprender a interpretar de uma forma correta os resultados provenientes das técnicas de análise utilizadas em cada estudo.

 Desta forma julgamos ir ao encontro das finalidades e propósitos gerais desta unidade curricular.
 

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
 The exposure and discussions generated in the classes are based on issues and tasks closely related to the content of the programme, which allows not only the development of

procedural skills (contact with the various instruments and techniques for collecting data) such as the transfer of the most theoretical acquisitions to practical application situations.
It is in this sense that it is important to analyze scientific documents (under supervision) relating to research carried out in this area of knowledge. The reading of the articles allows
the student to know the different data collection and analysis techniques used in the research, the learning of concepts and specific terms of each methodology, as well as learning
to interpret correctly the results from the analysis techniques used in each study. In this way we judge meeting the general purposes and purposes of this curricular unit.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
 Baumgartner, T. A., Jackson, A. S., Mahar, M. T., & Rowe, D. A. (2007). Measurement for evaluation in physical education and exercise science (8th Ed.). McGraw-Hill: New York. 

 Cardoso, T., Alarcão, I., & Celorico, J. (2010). Revisão da Literatura e Sistematização do Conhecimento. Porto: Porto Editora.
 Costa, I. (2005). Percursos de cientificidade em educação: uma abordagem aos textos normativos. Vila Real: Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Tese de Doutoramento.

 Fortin, M-F. (2009). Fundamentos e etapas do processo de investigação. Loures: Lusodidacta.
 Fortin, M-F (2009). O Processo de Investigação: da conceção à realização. Loures: Lusociência

 Safrit, M. (1991) Introduction to Measurement in Physical Education and Exercise Science. Boston: Times Mirror.
 Thomas, J.; Nelson, J.; Silverman, S. (2005). Research methods in physical activity. (5th Ed.). Champaign: Human Kinetics.

Anexo II - Dimensão Europeia do Ensino da Educação Física

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Dimensão Europeia do Ensino da Educação Física

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 European Dimension of Physical Education Teaching
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9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
DEEEF

9.4.1.3. Duração:
1 semestre

9.4.1.4. Horas de trabalho:
81

9.4.1.5. Horas de contacto:
30

9.4.1.6. ECTS:
3

9.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

9.4.1.7. Observations:
<no answer>

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Graça Sofia Monteiro Pinto

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1. Distinguir as diversas políticas de organização de Educação Física e do Desporto Escolar na União Europeia. 
2. Conhecer a organização institucional da educação Física e do Desporto Escolar em Portugal e nos restantes estados membros da União Europeia.
3. Caraterizar os Programas, curriculum e modelos dos diferentes níveis de Ensino de Educação Física na Europa.
4. Utilizar os estudos de investigação mais significativos em ensino de Educação Física a nível Europeu.
5. Implementar ações promotoras de uma cidadania ativa e coesão social.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Distinguish the various policies of organising Physical Education and School Sport in the European Union. To know the institutional organization of Physical Education and School
Sport in Portugal and in the other member states of the European Union. Characterize the Programs, curriculum and models of the different levels of Physical Education Teaching in
Europe. Use the most significant research studies in physical education teaching at European level. Implement actions promoting active citizenship and social cohesion.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. A Europa e a União Europeia; A Comissão Europeia; A Dimensão Europeia da Educação
2. Tratados/Convenções/Marcos na construção da Dimensao Europeia da Educação e Mobilidade
3. A dimensão Europeia no Ensino da Educação Física
4. A estrutura e organização dos sistemas educativos na União Europeia: A Educação Física e o Desporto Escolar relativamente á organização do sistema educativo português e
europeu.
5. A Educação Física e Desporto Escolar na estrutura da educação. 
6. Políticas Educativas nos diferentes Países Europeus;
7. Os programas de Educação Física: Objetivos, conteúdos, e modelos 
8. A Educação Física e as atividades Extracurriculares 
9. A investigação no ensino da Educação Física na Europa: Os Professores; Os alunos; Os Pais.
10. Como entrar no mercado de trabalho num país da União Europeia

9.4.5. Syllabus:
Europe and the European Union; The European Commission; The European Dimension of Education Treaties/Conventions/Milestones in the construction of the European Dimension
of Education and Mobility The European Dimension in the Teaching of Physical Education The structure and organisation of education systems in the European Union: Physical
Education and School Sport in relation to the organisation of the Portuguese and European education system. Physical Education and School Sport in the structure of education.
Educational Policies in different European countries; Physical Education programs: Objectives, contents, and models Physical Education and Extracurricular activities Research in
the teaching of Physical Education in Europe: Teachers; Students; The parents. How to enter the labour market in a country of the European Union

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
A Comissão Europeia enfatiza, alem dos aspectos pedagógicos, de aprendizagem e aquisição de competências especificas, o aspeto social da Educação Física e do Desporto pelo
seu potencial benéfico na saúde, na educação e na integração social (Comissão Europeia/EACEA/Eurydice, 2013). Procura-se com os conteudos abordados, ir de encontro ao
preconizado pela DGE (2015), contribuindo para o conhecimento e maior envolvimento no projeto de construção europeia, incentivando à participação, promovendo a maior
identidade com os valores europeus, melhor conhecimento da Europa e da União Europeia, nomeadamente ao nivel da estrutura, organica e interação dos seus Sistemas
Educativos, no Ensino da Educação Fisica, estabelecendo melhores relações de proximidade ao nivel dos programas curriculares Europeus. Pretende-se que a aquisição dos
conhecimentos possa dotar os alunos de maior consciencia, eficiencia e eficácia no desempenho de futuras funções docentes no mercado de trabalho no espaço Europeu.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
In addition to the pedagogical, learning and acquiring aspects of specific skills, the social aspect of Physical Education and Sport for its beneficial potential in health, education and
social integration (European Commission/EACEA/Eurydice, 2013). We are looking with the contents addressed, to meet the recommended by the DGE (2015), contributing to the
knowledge and greater involvement in the European construction project, encouraging participation, promoting greater identity with European values, better knowledge of Europe
and the European Union, namely at the level of the structure, organic and interaction of its Educational Systems, in the Teaching of Physical Education, establishing greater and
better relations of proximity and knowledge at the level of program and European curriculum models.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas baseiam-se na exposição dos conteúdos e apresentação de trabalhos. Será enfatizada a utilização de exemplos e experiências reais, com recurso a vídeos e artigos. Será
fornecida bibliografia concreta e formas ativas de pesquisa on-line, bem como acompanhado parcialmente o processo inicial de pesquisas dos trabalhos de grupo.
A avaliação contínua de conhecimentos será baseada em 2 grandes elementos de informação: 1 trabalho de grupo (pesquisa/apresentação/discussão em aula - integrar todos os
conteúdos abordados) e 1 trabalho individual (relatório/video de concurso a vaga real ou simulada – entregue ate fim do semestre).
A classificação final é calculada com base na média ponderada de 60% para o trabalho prático de grupo (40% conteúdo-nota comum e 20% apresentação- nota individual) e 40% para
a trabalho individual, sendo pré-requisito para admissão a exame, obtenção de nota mínima igual ou superior a 8,5 em cada momento de avaliação prática previsto agendado.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Classes are based on content exposure and presentation of papers. The use of real examples and experiences will be emphasized, using videos and articles. Concrete bibliography
and active forms of online research will be provided, as well as partially monitored the initial research process of group work. The continuous evaluation of knowledge will be based
on 2 large elements of information: 1 group work (research/presentation/discussion in class - integrate all the contents covered) and 1 individual work (tender report/video the actual
or simulated vacancy - delivered until the end of the semester). The final classification is calculated based on the weighted average of 60% for practical group work (40% common
note content and 20% presentation- individual grade) and 40% for individual work, being prerequisite for admission to examination, obtaining a minimum score equal to or greater
than 8.5 at each scheduled expected practical evaluation moment.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Através das aulas teórico-praticas os alunos adquirem o conhecimento necessário e na base dos conteudos programaticos definidos. As metodologias diversificadas utilizadas
visam essencialmente dotar os alunos de competências e capacidades novas tornando-os consumidores inteligentes de conhecimento, capazes de fazer a sua aplicação a situações
reais e concretas na sua vida profissional futura. Neste enquadramento, a coerencia verifica-se tambem pela aplicabilidade prática e em aula, dos conteudos abordados (em que por
exemplo na realização dos trabalhos de grupo, se pretende que os alunos após seleccao de 1 país europeu, pesquisem sobre: a estrutura e organização do sistema educativo, a
Educação Física e Desporto Escolar na estrutura da educação, as características dos Programas de Educação Física (conteúdos/carga horaria..) e como entrar no mercado de
trabalho (documentação, burocracia, agencias…), e nos trabalhos individuais se pretende que simulem uma candidatura a vaga de emprego (apresentando relatorio escrito ou a
experiencia em video, desde a pesquisa inicial da vaga até submissão do processo, podendo faze-lo na lingua materna ou oficial do pais onde concorrem (falado ou legendado)
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9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Through the theoretical-practical classes students acquire the necessary knowledge and on the basis of the program content defined. The diverse methodologies used essentially
aim to provide students with new skills and abilities by making them intelligent consumers of knowledge capable of making their application to real and concrete situations in their
future professional life. In this context, the coerencia is also due to practical applicability and in class, of the contents covered (in which, for example in the group work, students are
intended after selecting 1 European country, researching the structure and organization of the educational system, Physical Education and School Sports in the structure of
education, the characteristics of physical education programs (content/workload..) and how to enter the labor market (documentation, bureaucracy, agencies...), and individual work
is intended to simulate an application for a job opening.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Antonio, F.; Ventura, M.E; Cardoso, M; Costa, A.M.; et al, (2015). Referencial Dimensão Europeia da Educação para a Educação Pré-escolar, o Ensino Básico e o Ensino Secundário.
Ed. Ministério da Educação e Ciencia.
Comissão Europeia/EACEA/Eurydice, (2013). A Educação Física e o Desporto nas Escolas na Europa. Relatório Eurydice. Luxemburgo: Serviço de Publicações da União Europeia.
ISBN 978-92-9201-476-6; DOI: 10.2797/33378
Hardeman, K., Green, K. (2011). Contemporary Issues in Physical Education: International Perspectives. Meyers & Meyers 
Carreiro da Costa, F. & Piéron, M. (1997). Teaching the curriculum: policy and practice in Portugal and Belgium. The Curriculum Journal, vol. 8, 2, 231-247.
Klein, G. & Hardman, K. (Eds), L’éducation physique et l’éducation sportive dans l’Union européenne Tome 1: Europe du Sud ; Europe du Centre ; Europe de l’Ouest. Paris: Éditions
Revue EPS.

Anexo II - Didática Geral da Educação Física e do Desporto II

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Didática Geral da Educação Física e do Desporto II

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 General Didactics of Physical Education and Sport II

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 DGEFD II

9.4.1.3. Duração:
 1 semestre

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 81

9.4.1.5. Horas de contacto:
 30

9.4.1.6. ECTS:
 3

9.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

9.4.1.7. Observations:
 <no answer>

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Ágata Cristina Marques Aranha

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
 <sem resposta>

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 1. Compreender o enquadramento alargado das funções docentes e, em particular, as funções do professor de Educação Física.

 2. Caraterizar diferentes metodologias e estratégias de ensino em Educação Física.
 3. Identificar diferentes estilos de ensino e caraterizar diferentes estratégias de ensino em EF.

 4. Planear as atividades de ensino-aprendizagem com base em conhecimentos sólidos de didática e de pedagogia
 5. Apresentar soluções fundamentadas para resolver conflitos em contexto escolar.

 

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 Understand the broad framework of teaching functions and, in particular, the functions of the Physical Education teacher. Characterize different methodologies and strategies of

teaching in Physical Education. Identify different teaching styles and characterize different teaching strategies in EF. Planning teaching-learning activities based on solid knowledge
of didactics and pedagogy Present reasoned solutions to resolve conflicts in the school context.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
 1. Fatores da Função Docente
 2. Conflitos do Sistema Educativo.

 3. Questões Educativas
 4. Modelo de Estudo do Ensino

5. Questões Fundamentais da Didática
 6. Estilos de Ensino

 7. Estratégias de Ensino em Educação Física
 8. Resolução de conflitos e de problemas – método dedutivo e indutivo

 9. Análise dos Programas de Educação Física – Objetivos; Alvos e Finalidades
 

9.4.5. Syllabus:
 Factors of the Teaching Function Conflicts of the Educational System. Educational Issues Teaching Study Model Fundamental Issues of Didactic Teaching Styles Teaching Strategies

in Physical Education Resolution conflicts and problems – deductive and inductive method Analysis of Physical Education Programs - Gools; Targets and Purposes

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
 Através da manipulação dos conteúdos programáticos os alunos serão estimulados a atuar de forma autónoma, consciente e coerente com as práticas pedagógicas atuais.

 O conhecimento do conceito do processo ensino-aprendizagem e sua inserção na realidade permite-lhe um conhecimento sobre o contexto de ensino e de aprendizagem.
 O desenvolvimento da capacidade de observação, a aprendizagem de utilização de diferentes técnicas de observação e a capacidade de decisão e de resolução de problemas, vai

dotar aos alunos de competências para refletir sobre as suas ações, permitindo-lhes crescer com os erros e com as experiências vivenciadas.
 Estas vivências trarão aos alunos domínio e autonomia no desempenho de funções de ensino.

 

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
 Through the manipulation of programmatic contents, students will be encouraged to act autonomously, consciously and consistent with current pedagogical practices. Knowledge of

the concept of the teaching-learning process and its insertion in reality allows it a knowledge about the context of teaching and learning. The development of observation capacity,
the learning of use of different observation techniques and the ability to decide and solve problems will provide students with skills to reflect on their actions, allowing them to grow
with the errors and the experiences experienced. These experiences will bring students domain and autonomy in the performance of teaching functions.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 As aulas práticas baseiam-se na exposição dos conteúdos do programa e apresentação de trabalhos. Será enfatizada, sempre que possível, a utilização de exemplos, com recurso a

artigos. Serão desenvolvidas atividades de prática do processo de ensino aprendizagem. Será fornecida bibliografia específica para análise e discussão em grupo.
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A matéria será apresentada através de exemplos reais de situações de (aulas reais de EF registadas em vídeo). Pretende-se promover o debate na classe.. A pesquisa também será
gradualmente estimulada, através da realização de pequenas fichas de leitura acerca dos assuntos abordados.
O regime de avaliação à Unidade Curricular de Didática Geral da Educação Física e do Desporto compreenderá a realização de provas de avaliação contínua e periódica. Esta
avaliação será individual e compreenderá:
a) Realização de um teste teórico;
b) Observação, registo e avaliação de uma aula de educação física
Nota Final = (Teste x 0.75 + Observação x 0.25) 

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Practical classes are based on the exhibition of the program's contents and presentation of papers. The use of examples using articles will be emphasized whenever possible.
Practice activities will be developed in the learning teaching process. Specific bibliography will be provided for group analysis and discussion. The article will be presented through
real examples of situations of (actual ef classes recorded on video). It is intended to promote debate in the class.. The research will also be gradually stimulated by performing small
reading forms on the topics addressed. The evaluation regime to the General Didactics Curriculum Unit of Physical Education and Sport will understand the performance of
continuous and periodic evaluation tests. This evaluation will be individual and will understand: a) Conducting a theoretical test; b) Observation, registration and evaluation of a
physical education class Final Note = (Test x 0.75 + Observation x 0.25)

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino adotada respeitará os seguintes passos:
1. Transmissão teórica dos conteúdos programáticos através de exemplos práticos e reais.
2. Painel de debate e discussão na classe – utilizar o questionamento como método de ensino e a descoberta guiada como estímulo à pesquisa.
3. Aplicação prática dos conteúdos transmitidos – situações recriadas nas aulas para que os alunos observem, registem e avaliem situações reais de ensino e de treino, através da
observação de imagens registadas em vídeo.
4. Painel de debate sobre o que se observou – análise; discussão e avaliação de desempenho do professor ou do treinador.
5. Sugestões de melhoria, de resolução dos problemas encontrados e de novas estratégias pedagógicas com o objetivo de atingir a eficácia pedagógica.
6. Sempre que é introduzido um novo conteúdo programático repete-se a metodologia anterior, procurando que o aluno aprenda, compreenda e domine a matéria abordada
garantindo a sua autonomia.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodology adopted will respect the following steps: Theoretical transmission of programmatic contents through practical and real examples. Panel discussion and
discussion in the class – use questioning as a teaching method and guided discovery as a stimulus to research. Practical application of transmitted content – situations recreated in
classes for students to observe, record and evaluate real teaching and training situations by observing video images. Panel discussion on what was observed - analysis; discussion
and performance evaluation of the teacher or coach. Suggestions for improvement, solving the problems encountered and new pedagogical strategies in order to achieve
pedagogical effectiveness. Whenever a new programmatic content is introduced, the previous methodology is repeated, seeking the student to learn, understand and master the
subject addressed ensuring their autonomy.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Arends, R.I. (1999), Aprender a Ensinar, Amadora, Mcraw-Hill
Aranha, A (2008), Supervisão Pedagógica em Educação Física e Desporto, Vila Real, UTAD – Extra Série Didática
Carreiro da Costa, F. (1995), O Sucesso Pedagógico em Educação Física – Estudo das Condições e Fatores de Ensino-Aprendizagem Associados ao Êxito numa Unidade de Ensino,
Lisboa, Edições FMH
Carreiro da Costa, F. (1996), Condições e Fatores de Ensino-Aprendizagem e Condutas Motoras Significativas: Uma Análise a Partir da Investigação realizada em Portugal, Lisboa,
Boletim SPEF, 14, 7-32
Metzler, M. (2000), Instructional Models for Physical Education, Boston, Allyn & Bacon
Mosston, M. & Ashworth, S. (1986). Theaching Physical Education. Merril Publishing Company. Colombus
Moreira, M. Barbosa, I. Paiva, M.Fernandes, I. (2010) No Caleidoscópio da Supervisão: Imagens da Formação e da Pedagogia, 2ª ed., Mangualde, Edições Pedagogo

Anexo II - Seminário I

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Seminário I

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Seminar I

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 S I

9.4.1.3. Duração:
 1 semestre

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 81

9.4.1.5. Horas de contacto:
 30

9.4.1.6. ECTS:
 3

9.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

9.4.1.7. Observations:
 <no answer>

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Ágata Cristina Marques Aranha

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
 <sem resposta>

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 1. Desenvolver a capacidade de análise e crítica metodológica da literatura específica, sobre temas e desafios colocados à escola e à sociedade.

 2. Incentivar a discussão metodológica de questões e problemas no domínio específico da Educação Física e da Atividade Física e Desportiva, na escola.
 3. Desenvolver conceitos interdisciplinares no domínio concetual, como também, no tratamento metodológico aplicado à pesquisa experimental.

 

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 Develop the capacity for analysis and methodological criticism of specific literature, on topics and challenges posed to school and society. Encourage methodological discussion of

issues and problems in the specific domain of Physical Education and Physical and Sports Activity at school. Develop interdisciplinary concepts in the conceptual domain, as well as
in the methodological treatment applied to experimental research.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
 Análise crítica de literatura e conteúdos diversificados com temáticas inerentes aos interesses do curso abrangendo, em geral:

 a) Avaliação e prescrição na Atividade Física
 b) Determinantes da Atividade Física

 c) Atividade Física e Saúde
 d) Desporto, Bem-Estar e Desenvolvimento Humano,
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e) Educação, cultura e desenvolvimento pessoal e social

9.4.5. Syllabus:
Critical analysis of literature and diversified contents with themes inherent to the interests of the course covering, in general: Evaluation and prescription in physical activity
Determinants of Physical Activity Physical Activity and Sports Health, Well-Being and Human Development, Education, Culture and Personal and Social

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os objetivos da unidade curricular referem-se ao desenvolvimento de competências teórico-práticas inerentes à investigação científica no domínio das capacidades necessárias
para a conceção, planeamento e implementação de um trabalho de pesquisa, permitindo ao aluno ser orientado e conduzido, de forma semi-autónoma e independente, ao longo
desse processo. Pretende-se uma abordagem coerente e abrangente dos diferentes conteúdos, possibilitando aos alunos uma compreensão, desenvolvimento e aquisição de
competências ao nível do conhecimento sobre as normas e métodos de estrutura, organização e redação de trabalhos de índole técnico científico/pedagógico e da análise crítica e
metodológica da literatura específica.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The objectives of the curricular unit refer to the development of theoretical-practical competencies inherent to scientific research in the field of the capabilities necessary for the
design, planning and implementation of a research work, allowing the student to be oriented and conducted, in a semi-autonomous and independent way, throughout this process. A
coherent and comprehensive approach to different contents is intended, enabling students to understand, develop and acquire skills at the level of knowledge about the norms and
methods of structure, organization and writing of scientific/pedagogical technical work and critical and methodological analysis of specific literature.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas presenciais baseiam-se, fundamentalmente, na exposição dos conteúdos do programa e apresentação de trabalhos científicos relevantes na área. Será enfatizada, sempre
que possível, a utilização de exemplos, com recurso a artigos, visando estimular o interesse dos alunos. O mesmo critério estará subjacente à selecção dos casos a debater. Será
fornecida bibliografia específica, bem como uma compilação de casos/artigos, no SIDE, em formato pdf, para análise e discussão em grupo.

Critérios de Avaliação
A avaliação de conhecimentos será baseada nos seguintes elementos de informação: Participação na análise e discussão, em grupo, de factos relevantes e/ou estudos de caso:
50%; Desenvolvimento e apresentação (individual) de um trabalho/projecto de pesquisa, ou teste escrito 50%.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Pratic classes are mainly based on the exhibition of the program's contents and presentation of relevant scientific papers in the area. The use of examples using articles will be
emphasized whenever possible, aiming to stimulate the interest of students. The same criterion will be underlying the selection of cases to be discussed. Specific bibliography will
be provided, as well as a compilation of cases/articles, in SIDE, in pdf format, for analysis and group discussion. Evaluation Criteria The knowledge assessment will be based on the
following information elements: Participation in the analysis and discussion, in group, of relevant facts and/or case studies: 50%; Development and presentation (individual) of a
work/research project, or written test 50%.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
De acordo com os objetivos definidos, importa transmitir aos estudantes vários conceitos teóricos e práticos, com vista a aprofundar os conhecimentos inerentes à recolha e
seleção de literatura como também à elaboração de trabalhos de cariz técnico e científico. Assim, as horas de contacto nesta unidade curricular correspondem a aulas teórico-
práticas de teor expositivo, mas dando ênfase à discussão alargada, para que os próprios estudantes e os docentes envolvidos possam não só aferir o grau de conhecimentos
prévios, bem como promover o seu aprofundamento e a aquisição das competências pré-estabelecidas.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
According to the objectives defined, it is important to transmit to students various theoretical and practical concepts, with a view to deepening the knowledge inherent in the
collection and selection of literature as well as the preparation of technical and scientific work . Thus, the contact hours in this curricular unit correspond to theoretical-practical
classes of expository content, but emphasizing the expanded discussion, so that the students themselves and the teachers involved can not only measure the degree of previous
knowledge, as well as how to promote their deepening and acquisition of pre-established skills.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Baechle, T., Earle, R (2008). Essentials of strength training and conditioning (NSCA) 3rd Edition. Human Kinetics. Champaign, Illinois.
Bar-Or, O., Rowland, T., (2004). Pediatrics Exercise Medicine: From physiologic principles to health care application. Human Kinetics. Champaign, Illinois.
Baumgartner, T. A., Jackson, A. S., Mahar, M. T., & Rowe, D. A. (2007). Measurement for evaluation in physical education and exercise science (8th Ed.). McGraw-Hill: New York.
Bouchard, C., Blair, S., Haskell, W., (2007). Physical Activity and Health. Human Kinetics. Champaign, Illinois.
Heyward, V., Gibson, A. (2014). Advanced Fitness Assessment and Exercise Prescription 7th Edition. Human Kinetics
Malina, R., Bouchard, C., Bar-Or, O (2004). Growth, maturation and physical activity. Human Kinetics. Champaign, Illinois.

Anexo II - Seminário II

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Seminário II

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Seminar II

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 S II

9.4.1.3. Duração:
 1 semestre

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 81

9.4.1.5. Horas de contacto:
 30

9.4.1.6. ECTS:
 3

9.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

9.4.1.7. Observations:
 <no answer>

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Ágata Cristina Marques Aranha
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9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1. Interpretar por meio da compreensão crítica as grandes questões associadas ao desporto na escola, a partir da reflexão sobre desporto, educação, cultura, bem-estar,
desenvolvimento humano, avaliação e prescrição do exercício.
2. Adotar uma atitude investigativa, reflexiva e crítica sobre temas e desafios colocados à escola e à sociedade no âmbito da educação e cultura, da avaliação e prescrição do
exercício e do desenvolvimento pessoal e social.
3. Desenvolver a capacidade de análise e crítica metodológica da literatura
4. Incentivar a discussão sobre questões metodológicas e problemas no campo específico da Educação física e do desporto

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
5. Interpret through critical understanding the major issues associated with sport at school, based on reflection on sport, education, culture, well-being, human development,
evaluation and prescription of exercise. Adopt an investigative, reflective and critical attitude on topics and challenges posed to school and society in the field of education and
culture, evaluation and prescription of exercise and personal and social development. Develop the capacity for analysis and methodological criticism of the literature Encourage
discussion on methodological issues and problems in the specific field of Physical Education and sport

9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Desporto, Bem-Estar e Desenvolvimento Humano, em contexto escolar.
Estilos de vida, bem-estar e saúde
Exercício Físico, bem-estar e saúde em diferentes idades e contextos
O papel do desporto, no desenvolvimento integral e harmonioso dos jovens.
2. Avaliação e Prescrição do Exercício em contexto escolar
Aptidão física versus capacidades físicas
O processo de treino ao longo do tempo
Materiais e metodologias para a avaliação e prescrição do exercício
Avaliação da aptidão física em contexto escolar
Circuitos de treino adaptados a diferentes realidades e contextos

9.4.5. Syllabus:
2. Sport, Well-Being and Human Development, in a school context. Lifestyles, well-being and health Exercise, well-being and health at different ages and contexts The role of sport, in
the integral and harmonious development of young people. Evaluation and Prescription of exercise in school context Physical aptitude versus physical abilities The training process
over time Materials and methodologies for the evaluation and prescription of exercise Assessment of physical fitness in school context Circuits training adapted to different realities
and contexts

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Os objetivos da unidade curricular referem-se ao desenvolvimento de competências teórico-práticas inerentes à investigação científica no domínio das capacidades necessárias
para a conceção, planeamento e implementação de um trabalho de pesquisa, permitindo ao aluno ser orientado e conduzido, de forma semi-autónoma e independente, ao longo
desse processo. Pretende-se uma abordagem coerente e abrangente dos diferentes conteúdos, possibilitando aos alunos uma compreensão, desenvolvimento e aquisição de
competências ao nível do conhecimento sobre as normas e métodos de estrutura, organização e redação de trabalhos de índole técnico científico/pedagógico e da análise crítica e
metodológica da literatura específica.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The objectives of the curricular unit refer to the development of theoretical-practical skills inherent to scientific research in the field of the capabilities necessary for the design,
planning and implementation of a research work, allowing the student to be oriented and conducted, in a semi-autonomous and independent way, throughout this process. A
coherent and comprehensive approach to different contents is intended, enabling students to understand, develop and acquire skills at the level of knowledge about the norms and
methods of structure, organization and writing of scientific/pedagogical technical work and critical and methodological analysis of specific literature.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas presenciais baseiam-se, fundamentalmente, na exposição dos conteúdos do programa e apresentação de trabalhos científicos relevantes na área. Será enfatizada, sempre
que possível, a utilização de exemplos, com recurso a artigos, visando estimular o interesse dos alunos. O mesmo critério estará subjacente à selecção dos casos a debater. Será
fornecida bibliografia específica, bem como uma compilação de casos/artigos, no SIDE, em formato pdf, para análise e discussão em grupo.

Critérios de Avaliação
A avaliação de conhecimentos será baseada nos seguintes elementos de informação: Participação na análise e discussão, em grupo, de factos relevantes e/ou estudos de caso:
50%; Desenvolvimento e apresentação (individual) de um trabalho/projecto de pesquisa, ou teste escrito 50%.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Practical classes are based primarily on the exhibition of the contents of the program and presentation of relevant scientific papers in the area. The use of examples using articles
will be emphasized whenever possible, aiming to stimulate the interest of students. The same criterion will be underlying the selection of cases to be discussed. Specific
bibliography will be provided, as well as a compilation of cases/articles, in SIDE, in pdf format, for analysis and group discussion. Evaluation Criteria The knowledge assessment will
be based on the following information elements: Participation in the analysis and discussion, in group, of relevant facts and/or case studies: 50%; Development and presentation
(individual) of a work/research project, or written test 50%.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
De acordo com os objetivos definidos, importa transmitir aos estudantes vários conceitos teóricos e práticos, com vista a aprofundar os conhecimentos inerentes à recolha e
selecção de literatura como também à elaboração de trabalhos de cariz técnico e científico. Assim, as horas de contacto nesta unidade curricular correspondem a aulas teórico-
práticas de teor expositivo, mas dando ênfase à discussão alargada, para que os próprios estudantes e os docentes envolvidos possam não só aferir o grau de conhecimentos
prévios, bem como promover o seu aprofundamento e a aquisição das competências pré-estabelecidas.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
According to the objectives defined, it is important to transmit to students various theoretical and practical concepts, with a view to deepening the knowledge inherent in the
collection and selection of literature as well as the preparation of technical and scientific work . Thus, the contact hours in this curricular unit correspond to theoretical-practical
classes of expository content, but emphasizing the expanded discussion, so that the students themselves and the teachers involved can not only measure the degree of previous
knowledge, as well as how to promote their deepening and acquisition of pre-established skills.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
David P. Swain, Brian C. Leutholtz (2007). Exercise Prescription - 2nd Edition - A Case Study Approach to the ACSM Guidelines. Human Kinetics.
Dianne S. Ward, Ruth P. Saunders, Russell R. Pate (2007). Physical Activity Interventions in Children and Adolescents. Human Kinetics.
Heyward, V., Gibson, A. (2014). Advanced Fitness Assessment and Exercise Prescription 7th Edition. Human Kinetics
Swain, DP. (2007). Exercise Prescription-2nd Edition. Human Kinetics. 
William J. Kraemer, Steven J. Fleck (2005). Strength Training for Young Athletes - 2nd Edition. Human Kinetics.

Anexo II - Planeamento e Avaliação em Educação Física

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Planeamento e Avaliação em Educação Física

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Planning and Evaluation in Physical Education

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 PAEF

9.4.1.3. Duração:
 1 semestre

9.4.1.4. Horas de trabalho:
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162

9.4.1.5. Horas de contacto:
60

9.4.1.6. ECTS:
6

9.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

9.4.1.7. Observations:
<no answer>

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ágata Cristina Marques Aranha

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1. Interligar conteúdos anteriormente adquiridos, relacionando-os com a aplicação prática e efetiva em contexto escolar. 
2. Conhecer as regras do planeamento, suas fases e interligação entre estas e sua influência no sucesso do produto.
3. Programar as diferentes atividades escolares, no âmbito da educação física, desporto escolar e extracurriculares.
4. Avaliar as diversas componentes do desenvolvimento curricular em Educação Física.
5. Participar, de forma fundamentada, na avaliação dos alunos, conhecer técnicas e destrezas que lhe permitam ajustar sistematicamente o processo com vista ao sucesso do
produto. 
6. Analisar, refletir e apresentar sugestões de melhoria de comportamento, atitude e desempenho, com o propósito de melhorar a eficácia escolar e pedagógica.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Connect previously acquired content, relating them to practical and effective application in the school context. Know the rules of planning, their phases and interconnection between
them and their influence on product success. Program the different school activities, in the field of physical education, school sports and extracurricular. Evaluate the various
components of curricular development in Physical Education. Participate, in a reasoned way, in the evaluation of students, to know techniques and dexterities that allow them to
systematically adjust the process with a view to the success of the product. Analyze, reflect and present suggestions for improving behavior, attitude and performance, with the
purpose of improving school and pedagogical effectiveness.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Sistematização do planeamento - fases de planeamento; estratégias e destrezas de coerência com os objetivos pretendidos.
2. Construção de unidades didáticas, coerentes com os níveis de ensino a lecionar e com os programas de educação física, respeitando a autonomia da escola – definição de
objetivos adequados.
3. Elaboração de planos de aula, coerentes com as unidades didáticas – definições de objetivos adequados.
4. Sistematização da avaliação; métodos e formas de avaliação; tipos de avaliação; momentos de avaliação; sistemas de avaliação; ponderação dos diferentes parâmetros de
avaliação; construção de sistemas de avaliação, definição de critérios e de regras de registos – grelha de avaliação.
5. Relação entre a avaliação e o planeamento - eficácia pedagógica - sucesso escolar.
6. Análise dos Programas de Educação Física – Ojetivos Comportamentais terminais - Planeamento

9.4.5. Syllabus:
Planning systematization - planning phases; strategies and skills of coherence with the desired objectives. Construction of didactic units, consistent with the levels of teaching to be
taught and with physical education programs, respecting the autonomy of the school – setting appropriate objectives. Preparation of lesson plans, consistent with didactic units –
definitions of appropriate objectives. Systematization of evaluation; methods and forms of evaluation; types of evaluation; moments of evaluation; evaluation systems; weighting of
the different evaluation parameters; construction of evaluation systems, definition of criteria and rules of records - evaluation grid. Relationship between evaluation and planning -
pedagogical efficacy - school success. Analysis of Physical Education Programs - Terminal Behavioral Work - Planning

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Os conteúdos programáticos selecionados, a serem lecionados já em ano de estágio, prendem-se com as necessidades reais que os alunos (estagiários) irão encontrar.
Pretende-se dotar os estagiários de matérias e de referências que lhes permitam construir os seus próprios planos de unidades de ensino (unidades didáticas e planos de aula),
tomando as decisões que melhor se adaptarem à realidade encontrada, tanto no que se refere aos alunos, como no que se refere às condições da Escola.
Também os métodos de avaliação constituirão matérias que o aluno deve dominar, ajudando-o a tomar as decisões mais adequadas, concordantes com o planeamento que
desenhou.
O estagiário deve ser capaz de decidir, analisar e refletir, no sentido de aferir e ajustar as suas decisões de planeamento e de avaliação,no sentido de concorrer para o sucesso
escolar, aperfeiçoando a sua eficácia pedagógica

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The selected programmatic contents, to be taught already in an internship year, relate to the real needs that students (interns) will meet. It is intended to provide trainees with
subjects and references to enable them to build their own plans of teaching units (didactic units and lesson plans), making the decisions that best adapt to the reality found, both
with regard to students, as regards the conditions of the School. Evaluation methods will also be subjects that the student must master, helping him to make the most appropriate
decisions, in line with the planning he has designed. The trainee should be able to decide, analyze and reflect, in order to measure and adjust his planning and evaluation decisions,
in order to compete for school success, improving his pedagogical effectiveness

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas presenciais baseiam-se na exposição dos conteúdos do programa e apresentação de trabalhos científicos relevantes na área. Será enfatizada, sempre que possível, a
utilização de exemplos, com recurso a artigos, visando estimular o interesse dos alunos. Serão ainda desenvolvidas atividades de prática do processo de ensino aprendizagem. Será
fornecida bibliografia específica, bem como uma compilação de casos/artigos para análise e discussão em grupo.

Critérios de Avaliação:
A avaliação de conhecimentos será baseada nos seguintes elementos de informação: Participação nas atividades e sessões de prática pedagógica supervisionada: 50%;
Desenvolvimento e apresentação (individual) de um trabalho final ou teste escrito: 50%.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Practical classes are based on the exhibition of the contents of the program and presentation of relevant scientific papers in the area. The use of examples using articles will be
emphasized whenever possible, aiming to stimulate the interest of students. Practice activities will also be developed in the learning teaching process. Specific bibliography will be
provided, as well as a compilation of cases/articles for group analysis and discussion. Evaluation Criteria: Knowledge assessment will be based on the following information
elements: Participation in supervised pedagogical practice activities and sessions: 50%; Development and presentation (individual) of a final work or written test: 50%.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Sendo lecionada em ano de estágio, esta UC compreenderá a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos. Assim, à medida que se forem desenvolvendo as matérias, os alunos
(estagiários) irão elaborando de documentos relativos ao planeamento das suas unidades de ensino (Unidades Didáticas e Planos de Aula), nos quais se engoblam as metodologias
e estratégias de ensino e os métodos de avaliação, incluindo as ponderações atribuidas a cada parametro e a cada dimensão (social, motora, cognitiva).
Deste modo os estagiários poderão aferir as decisões de planeamento e avaliação tomadas, em simultâneo com o seu desempenho docente, através da reflexão e autoavaliação.
Pretende-se uma melhoria constante e justificada, adaptando o desempenho docente à realidade dos estudantes e da escola.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Being taught in an internship year, this UC will understand the practical application of acquired knowledge. Thus, as the subjects develop, students (trainees) will develop documents
relating to the planning of their teaching units (Didactic Units and Lesson Plans), in which teaching methodologies and strategies are engaged and evaluation methods, including
weightings attributed to each parameter and each dimension (social, motor, cognitive). In this way trainees will be able to assess the planning and evaluation decisions taken,
simultaneously with their teaching performance, through reflection and self-assessment. It is intended a constant and justified improvement, adapting the teaching performance to
the reality of students and school.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
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Aranha, A (2004), Organização, Planeamento e Avaliação em Educação Física, UTAD - Série Didáctica Ciências Sociais e Humanas – 47
Aranha, A. (2005), Expressão Motora - Comunicação e linguagem corporal. Desenvolvimento da motricidade através do jogo, Vila Real, UTAD - Série Didáctica – 52
Aranha, A. e Aranha J. (2004), Jogos com música e expressão corporal, Vila Real, UTAD - Série Didáctica Ciências Sociais e Humanas – 48
Aranha, A. E Coelho, N. (2004), Modelo de um Estudo de Turma – Estágio Pedagógico em Educação Física e Desporto, Vila Real, UTAD - Série Didáctica – 333
Aranha, A. E Coelho, N. (2004), Modelo de Uma Unidade Didática e de Planos de Aula – Atletismo, Vila Real, UTAD - Série Didáctica - 349
Aranha, A. E Coelho, N. (2004), Modelo de Uma Unidade Didática e Plano de Aula – Futebol, Vila Real, UTAD - Série Didáctica - 348

Anexo II - Educação e Promoção da Saúde na Escola

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Educação e Promoção da Saúde na Escola

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Education and Health Promotion at School

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 EPSE

9.4.1.3. Duração:
 1 semestre

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 162

9.4.1.5. Horas de contacto:
 60

9.4.1.6. ECTS:
 6

9.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

9.4.1.7. Observations:
 <no answer>

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Sandra Celina Fernandes Fonseca

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
 <sem resposta>

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 1. Distinguir os diferentes conceitos de saúde;

 2. Perspetivar a evolução histórica dos diferentes conceitos de saúde;
 3. Analisar as alterações produzidas no conceito de saúde e nos seus determinantes;

 4. Identificar os âmbitos de atuação da Educação para a Saúde;
 5. Identificar a Educação para a Saúde como uma das principais ferramentas de Promoção da Saúde;

 6. Caracterizar os diferentes modelos e teorias de Educação para a Saúde;
 7. Conceber programas de Educação/Promoção da saúde

 8. Implementar programas de Educação/Promoção da saúde;
 9. Avaliar programas de Educação/Promoção da saúde.

 

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 Distinguish the different concepts of health; Perspective the historical evolution of different health concepts; Analyze the changes produced in the concept of health and its

determinants; Identify the scopes of health education; Identify Health Education as one of the main tools for Health Promotion; Characterize the different models and theories of
Health Education; Design Education/Health Promotion programs Implement Education/Health Promotion programs; Evaluate Education/Health Promotion programs.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
 1. A evolução do conceito de saúde

 2. Fatores determinantes da saúde
 3. A prevenção dos problemas de saúde

 4. A promoção da saúde
 Definição e princípios

 Objetivos 
5. A educação para a saúde

 Definição
Teorias e modelos 

 Âmbitos de atuação
 O educador em saúde

 6. Intervenção e participação comunitárias. Diagnóstico das necessidades e estabelecimento de prioridades
 7. Estrutura e contextualização dos projetos de saúde

 8. Planeamento, aplicação e avaliação de projetos de saúde
 9. Educação para a Saúde na Escola – As Escolas Promotoras de Saúde

 Variáveis na promoção e educação para a saúde: a educação física, a alimentação, a sexualidade, a saúde ambiental, a saúde mental, a segurança, a higiene, traumatologia e
primeiros socorros.

 

9.4.5. Syllabus:
 The evolution of the concept of health Determinants of health The prevention of health problems The health promotion Definition and objective principles Health education Definition

Theories and models Scopes of action The educator in health Intervention and community participation. Diagnosis of needs and establishment of priorities Structure and
contextualization of health projects Planning, application and evaluation of health projects Education for Health at School – The Schools Promoting Health Variable stemming from
the promotion and health education: physical education, food, sexuality, environmental health, mental health, safety, hygiene, traumatology and first aid.

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
 Os conteúdos programáticos abordados no âmbito desta unidade curricular estão de acordo com os objectivos delineados, preconizando-se o desenvolvimento dos diferentes

conteúdos em articulação e de forma integrada com vista à melhoria da qualidade na prática dos futuros profissionais da área do Ensino da Educacão Física. Esta articulação de
conteúdos permite ao estudante o desenvolvimento de competências que lhe permitam uma intervenção integrada em equipas envolvidas no desenvolvimento de estilos de vida
saudáveis. À selecção dos conteúdos esteve subjacente a pertinência, o rigor científico e a sua adequação ao perfil de competências a adquirir pelos estudantes.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
 The programmatic contents addressed within this curricular unit are in accordance with the objectives outlined, recommending the development of the different contents in

conjunction and in an integrated way with a view to improving the quality in the practice of professionals in the area of Physical Education. This articulation of contents allows the
student to develop skills that allow him to intervene integrated into teams involved in the development of healthy lifestyles. The selection of the contents underpinned the relevance,
scientific rigor and its suitability to the profile of skills to be acquired by the students.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 As estratégias de ensino-aprendizagem que irão ser utilizadas nesta unidade enfatizam a participação activa dos estudantes, mobilizando conhecimentos, quer na discussão dos

conteúdos programáticos, quer na apresentação e discussão de casos/artigos científicos, quer no desenvolvimento de atividades na prática pedagógica supervisionada. A aquisição
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de conhecimentos será complementada com consulta sistemática de literatura científica, uma vez que irá incentivar os estudantes a realizarem pesquisas, com a finalidade de
reunirem os conteúdos de suporte aos trabalhos escritos, com discussão e apresentação.

Critérios de Avaliação:
A avaliação de conhecimentos será baseada nos seguintes elementos de informação: Desenvolvimento de atividades/sessões de prática pedagógica supervisionada: 50%;
Desenvolvimento e apresentação (individual) de um trabalho final ou teste escrito: 50%.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching-learning strategies that will be used in this unit emphasize the active participation of students, mobilizing knowledge, both in the discussion of programmatic contents,
both in the presentation and discussion of scientific cases/articles, and in the development of activities in supervised pedagogical practice. The acquisition of knowledge will be
complemented with systematic consultation of scientific literature, since it will encourage students to conduct research, in order to gather the contents of support for written works,
with discussion and presentation. Evaluation Criteria: Knowledge assessment will be based on the following information elements: Development of supervised pedagogical practice
activities/sessions: 50%; Development and presentation (individual) of a final work or written test: 50%.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
De acordo com os objetivos definidos importa transmitir e discutir com os estudantes vários conceitos e aprofundá-los através do desenvolvimento de trabalho autónomo,
permitindo a todos os intervenientes na UC uma partilha de experiências e conhecimentos que facilitem um ambiente de debate e de informação científica e prática relativas à
Promoção da Saúde no contexto da Educação Física e do Desporto. 
Esta unidade curricular está assente nos pressupostos de aprendizagem inerente ao Processo de Bolonha, pressupondo metodologias de ensino interactivas. Irão ser utilizadas
diferentes tipologias de ensino a fim de promover nos estudantes a capacidade de compreensão e de resolução de problemas, bem como a capacidade para integrar conhecimentos.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
According to the objectives defined, it is important to transmit and discuss with students various concepts and deepen them through the development of autonomous work, allowing
all actors at UC to share experiences and knowledge that facilitate an environment of debate and scientific and practical information on health promotion in the context of Physical
Education and Sport. This curricular unit is based on the learning assumptions inherent to the Bologna Process, assuming interactive teaching methodologies. Different teaching
typologies will be used in order to promote in students the capacity to understand and solve problems, as well as the ability to integrate knowledge.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Carvalho, A.A.S. & Carvalho, G.S. (2006). Educação para a Saúde: Conceitos, práticas e necessidades de formação. Loures: Lusociência.
Fernandes, Manuel Martins. (2008). A Saúde também se Educa. Coleção Medicina e Saúde. Lisboa: Instituto Piaget. 
Loureiro I, Miranda N. (2010). Promover a saúde. Dos fundamentos à ação. Coimbra: Almedina. ISBN: 978-972-40-4399-9
Rodrigues M., Pereira, A. & Barroso, T. (2009). Educação para a saúde no século XXI: teorias, modelos e práticas. Coimbra: Formasau.

Anexo II - Estágio

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Estágio

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Stage/Training

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 E

9.4.1.3. Duração:
 1 ano

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 1134

9.4.1.5. Horas de contacto:
 450

9.4.1.6. ECTS:
 42

9.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

9.4.1.7. Observations:
 <no answer>

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Ágata Cristina Marques Aranha

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
 Francisco José Félix Saavedra (S-12; E-81)

 Paulo Alexandre Vicente João (S-12; E-81)
 Jorge Frederico Pinto Soares (S-12; E-81)

 Luís Miguel Teixeira Vaz (S-12; E-81)
 António José da Rocha Martins da Silva (S-12; E-81)

 Rui Manuel Fernandes Ferreira (S-12; E-81)
 Maria Paula Mota (S-12; E-81)

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 1. Demonstrar capacidade de intervir, atuar e decidir nas grandes áreas de intervenção profissional:

 a) Organização e gestão do ensino e da aprendizagem;
 b) Inovação e investigação pedagógica;

 c) Participação na Escola;
 d) Relação com a comunidade (perfil de competências gerais do professor – DL nº 240/2001 de 17 de agosto).

 2. Manifestar capacidade de analisar, avaliar, refletir e tomar decisões ajustadas e adequadas ao contexto de ação do professor de educação física e de gerir conflitos humanos e de
recursos materiais, resolvendo problemas (complexos) inerentes ao exercício da profissão de professor de educação física.

 

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 Demonstrate the ability to intervene, act and decide in the large areas of professional intervention: a) Organization and management of teaching and learning; b) Innovation and

pedagogical research; c) Participation in the School; d) Relationship with the community (general teacher skills profile – DL No. 240/2001 of August 17). Manifest ability to analyze,
evaluate, reflect and make decisions adjusted and appropriate to the context of action of the physical education teacher and to manage human conflicts and material resources,
solving (complex) problems inherent to the exercise of the physical education teacher profession.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
 1. Área de Organização e gestão do ensino e da aprendizagem:

 Elaboração de Unidades Didáticas coerentes com os programas de EF
 Elaboração de Planos de aula

 Lecionação de aulas, pelo menos em dois ciclos de ensino
 2. Inovação e investigação pedagógica

 Seminário/ação de formação
 Relatório (Reflexivo e fundamentado) da Prática de Ensino Supervisionada

 3. Participação na Escola
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Área de projeto
Desporto Escolar
Atividades extracurriculares da Escola
4. Relação com a comunidade 
Estudo de Turma
Assessoria da direção de turma

9.4.5. Syllabus:
Area of Organization and management of teaching and learning: Elaboration of Didactic Units consistent with the Programs of EF Preparation of Lesson Teaching Lesson Plans, at
least in two teaching cycles 2. Innovation and pedagogical research Seminar/training action Report (Reflective and reasoned) of supervised teaching practice 3. Participation in the
School School School Area school sports extracurricular activities of School 4. Relationship with the Community Class Study Advice of class management

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
O principal objetivo desta UC é o domínio da função docente, que vai muito para além da lecionação. Neste sentido, os conteúdos programáticos e as matérias a desenvolver ao
longo do ano letivo visam apetrechar os estagiários de conhecimentos e vivências que lhes permitam desempenhar as suas funções com autonomia e eficácia, estimulando ainda a
investigação e a melhoria constante e permanente das suas prestações e desempenho.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The main objective of this UC is the mastery of the teaching function, which goes far beyond the teaching. In this sense, the programmatic contents and the materials to be
developed throughout the school year aim to equip the trainees with knowledge and experiences that allow them to perform their functions with autonomy and effectiveness, also
stimulating research and constant and permanent improvement of their benefits and performance.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As tarefas serão desenvolvidas pelo aluno, sob orientação tutorial, com base no seu trabalho independente, através de atividades de estudo, trabalho de projecto e trabalho de
campo.

Critérios de Avaliação:
A avaliação de conhecimentos será baseada na apresentação e analise, periódica, do progresso e trabalho produzido, que permitem, verificar o estado de cumprimento dos
objetivos e do desenvolvimento das competências, que se pretendem que os estudantes adquiram.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The tasks will be developed by the student, under tutorial guidance, based on their independent work, through study activities, project work and field work. Evaluation Criteria:
Knowledge assessment will be based on the presentation and analysis, periodic, of the progress and work produced, which allow, to verify the state of achievement of the objectives
and the development of skills, which are intended to students acquire.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Ao longo do ano letivo, sob a orientação do professor coooperante e do supervisor da universidade, os estagiários colocam em prática os conhecimentos adquiridos anteriormente,
aplicando no terreno, efetivamente, as metodologias, estratégias e decisões tomadas em fase de conceção, do planeamento. Os estagiários lecionarão nas turmas do professor
cooperante, sendo estas de dois níveis de ensino diferentes, proporcionando, assim, diferentes experiências. Promove-se, ainda, a análise, reflexão e debate entre o núcleo de
estágio com o propósito de promover a melhoria e ajustamento sitemático do desempenho docente, através da auto e da hetero-avaliação e partilha de experiências.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Throughout the school year, under the guidance of cooooperative professor and university supervisor, trainees implement the knowledge acquired previously, effectively applying
the methodologies, strategies and decisions taken in the design phase, of planning. The trainees will teach in the classes of the cooperative teacher, these of two different levels of
education, thus providing different experiences. The analysis, reflection and debate between the stage core is also promoted with the purpose of promoting the sithematic
improvement and adjustment of teaching performance, through self and hetero-evaluation and sharing of experiences.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Alarcão, I. e Tavares, J (2007). Supervisão da Prática Pedagógica, Uma Perspectiva de Desenvolvimento e Aprendizagem. Lisboa: Livraria Almedina. 
Aranha, A. (2008); Estágio Pedagógico em Educação Física e Desporto – Parâmetros e Critérios de Avaliação do Estagiário de Educação Física, Extra Série – SDE – UTAD – Vila Real
Formosinho, O. (2002). A Supervisão na Formação de Professores I, Da Sala à Escola. Porto, Porto Editora. 
Nunes, J. (2000). O professor e a ação reflexiva – Portfolios, “Vês” heurísticos e mapas de conceitos como estratégias de desenvolvimento profissional. Porto: Edições ASA.
Schön, D. A. (2000). Educando o Profissional reflexivo: um novo design para o ensino e a aprendizagem. Porto Alegre: Artes Médicas Sul

A bibliografia a usar será diferenciada e específica para cada projeto e trabalho de estágio.
Aconselha-se a consultar bibliografia já referênciada em outras UC

9.5. Fichas curriculares de docente

Anexo III

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 <sem resposta>

9.5.2. Ficha curricular de docente:
 <sem resposta>


