
ACEF/1314/15447 — Guião para a auto-
avaliação

Caracterização do ciclo de estudos.

A1. Instituição de Ensino Superior / Entidade Instituidora:
Maiêutica – Cooperativa De Ensino Superior, C.R.L.

A1.a. Outras Instituições de Ensino Superior / Entidades Instituidoras:

A2. Unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.):
Instituto Superior Da Maia

A3. Ciclo de estudos:
Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário

A3. Study programme:
Teaching Physical Education in Basic and Secondary Education

A4. Grau:
Mestre

A5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (nº e data):
Despacho n.º 23827/2009 D.R., 2ª série - n.º 210, de 29 de outubro.

A6. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Ciências da Educação Física e Desporto

A6. Main scientific area of the study programme:
Physical Education and Sports Science

A7.1. Classificação da área principal do ciclo de estudos (3 algarismos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de 
Março (CNAEF): 

146

A7.2. Classificação da área secundária do ciclo de estudos (3 algarismos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 
de Março (CNAEF), se aplicável: 

142

A7.3. Classificação de outra área secundária do ciclo de estudos (3 algarismos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, 
de 16 de Março (CNAEF), se aplicável: 

<sem resposta>

A8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:
120

A9. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL-74/2006, de 26 de Março):
4 Semestres

A9. Duration of the study programme (art.º 3 DL-74/2006, March 26th):
4 Semesters

A10. Número de vagas aprovado no último ano lectivo:
65

A11. Condições de acesso e ingresso:
São admitidos à candidatura no curso licenciados em:
- Educação Física e Desporto
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- Áreas afins com um mínimo de 120 créditos de formação na área de Educação Física e Desporto
- Ou equivalente legal

A11. Entry Requirements:
Graduates from the following courses may apply:
- Physical Education and Sport
- Related courses with at least 120 credits training in Physical Education and Sport
- Or legal equivalent

A12. Ramos, opções, perfis...

Pergunta A12

A12. Percursos alternativos como ramos, variantes, áreas de especialização do mestrado ou especialidades do 
doutoramento em que o ciclo de estudos se estrutura (se aplicável):

Não

A12.1. Ramos, variantes, áreas de especialização do mestrado ou 
especialidades do doutoramento (se aplicável)

A13. Estrutura curricular

Mapa I - Não aplicável

A13.1. Ciclo de Estudos:
Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário

A13.1. Study programme:
Teaching Physical Education in Basic and Secondary Education

A13.2. Grau:
Mestre

A13.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Não aplicável

A13.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Not applicable

A12.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras formas de organização de percursos alternativos em que o 
ciclo de estudos se estrutura (se aplicável) / Branches, options, profiles, major/minor, or other forms of organisation 
of alternative paths compatible with the structure of the study cycle (if applicable)

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

Não aplicável Not applicable

A13.4. Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a 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 Optativos / 
Optional ECTS*

Ciências da Educação/Education Sciences CE/EdS 22 0

Ciências da Educação Física e Desporto/Physical Education 
and Sports Science

CEFD/PSSS 90 0

Ciências Médicas/Medical Sciences CM/MedS 4 0

Ciências Informáticas/Computer Science CINF/CSc 4 0

(4 Items) 120 0
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A14. Plano de estudos

Mapa II - Não aplicável - 1º ano / 1º semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário

A14.1. Study programme:
Teaching Physical Education in Basic and Secondary Education

A14.2. Grau:
Mestre

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Não aplicável

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Not applicable

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º ano / 1º semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1st year / 1st semester

Mapa II - Não aplicavél - 1º ano / 2º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário

A14.1. Study programme:
Teaching Physical Education in Basic and Secondary Education

A14.2. Grau:
Mestre

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):

A14.5. 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)

Teorias Contemporâneas da 
Educação/Contemporary Theories of 
Education

CE/EdS Semestral 125 40 5 Não/No

Organização e Gestão Escolar/Organization 
and School Management

CE/EdS Semestral 125 20 5 Não/No

Análise Curricular e Metodologia da Educação 
Física/Curriculum Analysis and Methodology of 

Physical Education

CEFD/PESS Semestral 50 40 2 Não/No

Didática Específica I/Teaching Methodology I CEFD/PESS Semestral 250 60 10 Não/No

Métodos e Técnicas de Investigação 

Educacional/Methods and Techniques of 
Educational Research

CE/EdS Semestral 150 40 6 Não/No

Educação Física 
Contemporânea/Contemporary Physical 

Education 

CEFD/PESS Semestral 50 20 2 Não/No

(6 Items)
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Não aplicavél

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Not applicable

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º ano / 2º Semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1st Year / 2nd Semester

Mapa II - Não aplicável - 2º ano / 1º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário

A14.1. Study programme:
Teaching Physical Education in Basic and Secondary Education

A14.2. Grau:
Mestre

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Não aplicável

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Not applicable

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º ano / 1º Semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd Year / 1st Semester

A14.5. 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)

Relação Pedagógica e Dinâmica 

Escolar/Educational Value and School 
Dynamics 

CE/EdS Semestral 100 20 4 Não/No

Psicologia Social da Atividade 
Física/Social Psychology of Physical 

Activity 

CEFD/PESS Semestral 100 40 4 Não/No

Didática Específica II/Teaching 
Methodology II

CEFD/PESS Semestral 250 60 10 Não/No

Prática Pedagógica/Pedagogical 
Practice 

CEFD/PESS Semestral 150 60 6 Não/No

Necessidades Educativas 
Especiais/Special Educational Needs 

CEFD/PESS Semestral 100 40 4 Não/No

Educação, Valores e 
Cidadania/Education, Values and 
Citizenship 

CE/EdS Semestral 50 20 2 Não/No

(6 Items)

A14.5. 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)
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Mapa II - Não aplicável - 2º Ano / 2º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário

A14.1. Study programme:
Teaching Physical Education in Basic and Secondary Education

A14.2. Grau:
Mestre

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Não aplicável

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Not applicabe

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º Ano / 2º Semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd Year / 2nd semester

Perguntas A15 a A16

A15. Regime de funcionamento:
Diurno

A15.1. Se outro, especifique:
<sem resposta>

A15.1. If other, specify:
<no answer>

A16. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos (a(s) respectiva(s) Ficha(s) Curricular(es) deve
(m) ser apresentada(s) no Mapa VIII)

Alberto Aires da Cruz Albuquerque

Estratégias e Processos do Desporto 

Escolar/Strategies and Processes of 
school sports. 

CEFD/PESS Semestral 150 60 6 Não/ No

Prática de Ensino 
Supervisionada/Supervised Teaching 

Practice 

CEFD/PESS Semestral 550 30 22 Não/ No

Seminários/Seminars CEFD/PESS Semestral 50 10 2 Não/ No

(3 Items)

A14.5. 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)

Saúde e Atividade Física/Health and 
Physical Activity

CM/MedS Semestral 100 20 4 Não/No

Informática Aplicada/Applied 
Informatics 

CINF/CSc Semestral 100 40 4 Não/No

Prática de Ensino 

Supervisionada/Supervised Teaching 
Practice 

CEFD/PESS Semestral 550 30 22 Não/No

(3 Items)
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A17. Estágios e Períodos de Formação em Serviço

A17.1. Indicação dos locais de estágio e/ou formação em serviço

Mapa III - Protocolos de Cooperação

Mapa III - Agrupamento de Escolas Rodrigues de Freitas

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Agrupamento de Escolas Rodrigues de Freitas

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Rodrigues%20Freitas.pdf

Mapa III - Agrupamento de Escolas Pintor José de Brito – Viana do Castelo

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Agrupamento de Escolas Pintor José de Brito – Viana do Castelo

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Jose%20Brito.pdf

Mapa III - Agrupamento de Escolas de Águas Santas – Maia

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Agrupamento de Escolas de Águas Santas – Maia

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Escolas Aguas Santas.pdf

Mapa III - Agrupamento de Escolas Oliveira do Douror nº 1 – Vila Nova de Gaia

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Agrupamento de Escolas Oliveira do Douror nº 1 – Vila Nova de Gaia

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Oliveira%20Douro.pdf

Mapa III - Agrupamento de Escolas da Lixa – Lixa

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Agrupamento de Escolas da Lixa – Lixa

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Escola Lixa.pdf

Mapa III - Agrupamento de Escolas do Levante da Maia – Maia

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Agrupamento de Escolas do Levante da Maia – Maia

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Levante%20Maia.pdf

Mapa III - Agrupamento de Escolas António Correia Oliveira – Esposende

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Agrupamento de Escolas António Correia Oliveira – Esposende

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Correia Oliveira.pdf
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Mapa III - Agrupamento de Escolas de Pedrouços – Maia

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Agrupamento de Escolas de Pedrouços – Maia

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Pedroucos.pdf

Mapa III - Agrupamento de Escolas de Monção – Monção

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Agrupamento de Escolas de Monção – Monção

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):

A17.1.2._Moncao.pdf

Mapa III - Colégio de Gaia – Vila Nova de Gaia

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Colégio de Gaia – Vila Nova de Gaia

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Colegio%20Gaia.pdf

Mapa III - Agrupamento de Escolas D. António Ferreira Gomes – Penafiel

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Agrupamento de Escolas D. António Ferreira Gomes – Penafiel

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Dom%20Antonio%20Gomes.pdf

Mapa III - Agrupamento de Escolas António Sérgio – Vila Nova de Gaia

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Agrupamento de Escolas António Sérgio – Vila Nova de Gaia

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Antonio Sergio.pdf

Mapa III - Escola Secundária Augusto Gomes – Matosinhos

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Escola Secundária Augusto Gomes – Matosinhos

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):

A17.1.2._Augusto%20Gomes.pdf

Mapa III - Agrupamento de Escolas D.Sancho I – Vila Nova de Famalicão

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Agrupamento de Escolas D.Sancho I – Vila Nova de Famalicão

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._D.%20Sancho.pdf

Mapa III - Escola Secundária Inês de Castro – Vila Nova de Gaia

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Escola Secundária Inês de Castro – Vila Nova de Gaia

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Ines%20Castro.pdf

Mapa III - Escola Secundária Rocha Peixoto – Póvoa do Varzim
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A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Escola Secundária Rocha Peixoto – Póvoa do Varzim

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):

A17.1.2._Rocha%20Peixoto.pdf

Mapa III - Agrupamento de Escolas de Sá de Miranda – Braga

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Agrupamento de Escolas de Sá de Miranda – Braga

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):

A17.1.2._Sa%20Miranda.pdf

Mapa III - Didáxis – Cooperativa de Ensino – CRL – Santo Tirso

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Didáxis – Cooperativa de Ensino – CRL – Santo Tirso

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Didaxis.pdf

Mapa III - Agrupamento de Escolas da Maia – Maia

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Agrupamento de Escolas da Maia – Maia

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Escolas Maia.pdf

Mapa III - Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano – Porto

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano – Porto

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Alexandre Herculano.pdf

Mapa III - Agrupamento de Escolas Soares dos Reis – Vila Nova de Gaia

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Agrupamento de Escolas Soares dos Reis – Vila Nova de Gaia

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):

A17.1.2._Soares%20Reis.pdf

Mapa III - Agrupamento de Escolas Castêlo da Maia – Maia

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Agrupamento de Escolas Castêlo da Maia – Maia

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Castelo%20Maia.pdf

Mapa III - Agrupamento de Escolas Soares Basto – Oliveira de Azeméis

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Agrupamento de Escolas Soares Basto – Oliveira de Azeméis

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Soares%20Bastos.pdf

Mapa III - Agrupamento de Escolas João Gonçalves Zarco - Matosinhos

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
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Agrupamento de Escolas João Gonçalves Zarco - Matosinhos

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Joao%20Zarco.pdf

Mapa III - Regulamento da Unidade Curricular Prática de Ensino Supervisionada

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Regulamento da Unidade Curricular Prática de Ensino Supervisionada

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._RegulamentoPES.pdf

Mapa IV. Mapas de distribuição de estudantes

A17.2. Mapa IV. Plano de distribuição dos estudantes pelos locais de estágio.(PDF, máx. 100kB)

Documento com o planeamento da distribuição dos estudantes pelos locais de formação em serviço demonstrando a 
adequação dos recursos disponíveis. 

A17.2._MapaIV.pdf

A17.3. Recursos próprios da instituição para acompanhamento efectivo dos 
seus estudantes no período de estágio e/ou formação em serviço.

A17.3. Indicação dos recursos próprios da instituição para o acompanhamento efectivo dos seus estudantes nos 
estágios e períodos de formação em serviço.

No ISMAI, o Gabinete de Estágios e Inserção Profissional é responsável pelo acompanhamento e pelo 
desenvolvimento de programas de estágio na sequência dos Protocolos de Colaboração celebrados com a rede de 
Escolas Cooperantes que acolhem os estagiários do ISMAI deste ciclo de estudos. O numero de doutorados na área 
de conhecimento adstrita à supervisão pedagógica permite o adequado acompanhamento dos estudantes durante a 
realização da Prática de Ensino Supervisionada, Unidade Curricular que tem regulamento próprio (em anexo nos 
mapas de Protocolos de Cooperação-A17.1), aprovado pelos orgãos competentes da Instituição.

A17.3. Indication of the institution's own resources to effectively follow its students during the in-service training 
periods.

ISMAI's Placement and Careers Office is responsible for monitoring and developing internship programmes based 
on the Cooperation Protocols celebrated with the network of Cooperating Schools that host ISMAI's trainee student 
teachers. The number of academic staff members who hold a PhD degree in the field of knowledge related to 
pedagogical supervision allows for the adequate monitoring of students' performance in Supervised Teaching 
Practice, a Course Unit that has its own regulation, (attached in A17.1), approved by the competent bodies of the 
institution.

A17.4. Orientadores cooperantes

A17.4.1. Normas para a avaliação e selecção dos elementos das instituições de estágio responsáveis por acompanhar 

os estudantes (PDF, máx. 100kB).

A17.4.1. Normas para a avaliação e selecção dos elementos das instituições de estágio responsáveis por acompanhar 
os estudantes (PDF, máx. 100kB)

Documento com os mecanismos de avaliação e selecção dos monitores de estágio e formação em serviço, negociados 
entre a instituição de ensino e as instituições de formação em serviço.

A17.4.1._professores cooperantes.pdf

Mapa V. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (para ciclos de estudos de formação de 
professores).

Mapa V. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (para ciclo de estudos de formação de 

professores) / Map V. External supervisors responsible for following the students’ activities (only for teacher training 
study cycles)

Nome / 
Name

Instituição ou 

estabelecimento a que 
pertence / Institution

Categoria Profissional / 
Professional Title

Habilitação Profissional / Professional 
Qualifications

Nº de anos de 

serviço / No of 
working years

Nathalie 
Gonçalves

AGRUPAMENTO DE 
ESCOLAS ANTÓNIO 
CORREIA OLIVEIRA -
Esposende

Professora do Quadro de 
Agrupamento Licenciatura em Educação Física e Desporto 16

Professor 
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Pergunta A18 e A19

A18. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
Instituto Universitário da Maia

A19. Regulamento de creditação de formação e experiência profissional (PDF, máx. 500kB):
A19._A19-Reg_584_2011-Creditação.pdf

A20. Observações:

António Lírio AGRUPAMENTO DE 
ESCOLAS DA LIXA

Profissionalizado (4º
escalão)

Licenciatura e Mestrado, com experiência em 
Supervisão Pedagógica

18

Eduardo 
Vieira

AGRUPAMENTO DE 
ESCOLAS DE MONÇÃO

Professor do Quadro, 
Profssionalização em 
Educação Física

Bach. em Educação Física, Licenciatura Curso de 
Qualificação para Exercicio de outras Funções 
Educativas na área Comunicação Eduacional e 
Gestão da Informação

25

Gabriela 
Lopes

AGRUPAMENTO DE 
ESCOLAS DE ÁGUAS 
SANTAS -Maia

Professor do Quadro do 
Agrupamento Licenc. Educação Física 33

Elsa Cabo
AGRUPAMENTO DE 
ESCOLAS DO LEVANTE 
DA MAIA - Maia

Professora do Quadro do 
Agrupamento

Lic. Educação Física e Desporto e Mestrado Ensino 
de Educação Física nos Ensinos Básico e 
Secundário

18

Miguel 
Nascimento

AGRUPAMENTO DE 
ESCOLAS OLIVEIRA DO 
DOURO Nº1 -V.N.Gaia

Professor do Quadro do 
Agrupamento - grupo 
620

Lic. Educação Física 20

António 
Maru

AGRUPAMENTO DE 
ESCOLAS SOARES DOS 
REIS - V.N.Gaia

Professor do Quadro do 
Agrupamento

Licenciatura em Educação Física - opção Desporto 
de Rendimento 21

Nelson Dias
Agrupamento de Escolas 
ALEXANDRE HERCULANO 
- Porto

Professor do Quadro do 
Agrupamento do grupo 
620

Licenciatura em Educação Física e Desporto 34

J. Carlos 
Monteiro

Agrupamento de Escolas 
CASTELO DA MAIA - Maia

Professor do Quadro do 
2º e 3º ciclos e 
Secundário-grupo 620

Licenciatura em Educação Física -opção Desporto 
de Rendimento 23

Paula 
França

Agrupamento de Escolas D. 
ANTÓNIO SÉRGIO -
V.N.Gaia

Professor do Quadro do 
Agrupamento - grupo 
620

Licenciatura em Educação Física e Desporto, opção 
de Desporto de Renndimentos

21

Paula 
Machado

Agrupamento de Escolas D. 
SANCHO I - Famalicão

Professora do Quadro do 
Agrupamento

Licenciatura em Educação Física e 
Desporto/Mestrado em Educação, área de 
Desenvolvimento curricular

30

J. Manuel 
Ferreira

Agrupamento de Escolas 
JOÃO GONÇALVES 
ZARCO - Matosinhos

Professor do Quadro -
grupo 620 Lic. em Educação Física 32

José Alberto 
Araújo 

Agrupamento de Escolas 
PINTOR JOSÉ BRITO -
Viana do Castelo

Professora do Quadro do 
Agrupamento - grupo 
620

Lic. Educação Física e Desporto (ensino de ).Pós-
especialização pós-licenciatura em supervisão 
pedagógica em desenvolvimento curricular para 
professores do 2º e 3º ciclos de ensino básico e 
secundário

18

Joaquim 
Teixeira

Agrupamento de Escolas 
RODRIGUES DE FREITAS

Professor do Quadro do 
Agrupamento Licenciatura em Educação Física 34

Luís Luís
Agrupamento de Escolas 
SOARES BASTOS -
OLIVEIRA DE AZEMÉIS

Professor do Quadro do 
Agrupamento

Licenciatura em Educação Física e Mestrado em 
Ciências do Desporto 25

Celeste 
Pereira

Agrupamento de Escolas 
SÁ DE MIRANDA - Braga

Professora do Quadro -
grupo 620

Licenciatura em Ensino na Área de Orientação 
Educativa 30

Álvaro Silva Agrupamento de Escolas da 
MAIA - Maia

Professor do Quadro -
Grupo 620 Licenciatura em Educação Física 26

Alberto 
Almeida

Agrupamento de Escolas de 
PEDROUÇOS - Maia

Docente do 2º e 3º ciclo 
do Quadro -grupo 620 Lic. Educação Física 32

Nuno 
Moreira

COLÉGIO DE GAIA - V.N. 
Gaia

Professor do Quadro de 
Educação Fisica (grupo 
620)

Licenciatura em Educação Física - opção Desporto 
e Rendimento 15

Ana Andrade DIDÁXIS - COOPERATIVA 
DE ENSINO - CRL - S.Tirso Professora do Quadro Lic. Educação Física 10

Eugénia 
Silva

ESCOLA SECUNDÁRIA DE 
INÊS DE CASTRO - V.N. 
Gaia

Professora do Quadro -
grupo 620 Lic. Educação Física 22

Madalena 
Lima

ESCOLA SECUNDÁRIA 
ROCHA PEIXOTO - Póvoa 
de Varzim

Professora do Quadro -
grupo 620 Licenciatura 25
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NA

A20. Observations:

NA

A21. Participação de um estudante na comissão de avaliação externa
A Instituição põe objecções à participação de um estudante na comissão de avaliação externa?

Não

1. Objectivos gerais do ciclo de estudos

1.1. Objectivos gerais definidos para o ciclo de estudos.
No enquadramento com a Lei de Bases do Sistema Educativo, os objetivos procuram responder adequadamente 
aos princípios dos referentes constitucionais e legais, à data, para a formação de professores contidos nos DL nº
74/2006 de 24 de março e nº 43/2007, de 22 de fevereiro, republicado pelo nº 107/2008 de 25 de junho e Despacho nº
8322/ 011 de 16 de junho e em concordância com os princípios de Bolonha e com propostas da AEHESE. Preconiza-
se um modelo sistémico assente em componentes de formação que permite o desenvolvimento de competências 
essenciais no exercício da docência em geral e de competências específicas da docência da disciplina de Educação 
Física nos Ensinos Básico e Secundário, alargada às intervenções no âmbito do Desporto Escolar. Assim, são 
objetivos gerais: i) Dar continuidade à formação adquirida num 1º ciclo de estudos e ii) Formar especialistas em 
Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, extensivo à intervenção no Desporto Escolar.

1.1. study programme's generic objectives.
In line with the Education System Framework Law, the objectives aim to provide an adequate response to the 
current legal and constitutional principles for training teachers, established in Decree-Law no. 74/2006, of 24 March, 
and Decree-Law no. 43/2007, of 22 February, republished by Decree-Law no. 107/2008, of 25 June, and Order no. 
8322/011, of 16 June, and in harmony with the Bologna principles and the proposals of the AEHESE. We propose a 
systemic model based on learning components that allow the development of skills essential to teaching in general 
and skills that are specific to teaching Physical Education in Basic and Secondary Education, encompassing 
interventions within the scope of School Sports. In the way, the main objectives are: i) Continuing education 
acquired in the 1st study cycle and ii) Training specialists in teaching Physical Education in Basic and Secondary 
Education, encompassing interventions within the scope of School Sports.

1.2. Coerência dos objectivos definidos com a missão e a estratégia da instituição.
O ISMAI apresentou à DGES, em 1 de agosto de 2013, o seu projeto educativo atualizado, o qual evidencia a sua 
missão de contribuir para a excelência da formação integral dos estudantes em diversos ramos do saber científico, 
técnico e cultural, preparando-os para a vida ativa e motivando-os para a inovação e desenvolvimento, no seu 
desempenho profissional ao longo da vida. Nesse sentido, os objetivos definidos para este ciclo de estudos são 
coerentes com a missão da instituição ao promover, numa área específica do saber, a sua preparação para um setor 
da vida ativa decisivo no futuro do país. A focalização no desenvolvimento de competências profissionais em 
contexto de prática é sinal inequívoco dessa coerência plasmada no plano de estudos através da Prática de Ensino 
Supervisionada. A realização de um seminário científico enquadrado nas problemáticas educativas gerais e 
centrado nas necessidades das escolas onde aquela prática decorre, contribui para uma aproximação da missão da 
instituição relacionando-a com as escolas parceiras, as suas comunidades educativas refletindo-se na sociedade 
envolvente.

1.2. Coherence of the study programme's objectives and the institution's mission and strategy.
ISMAI submitted its updated education project to DGES (Directorate-General for Higher Education) on 1 August 
2013, which underpins its mission to contribute to excellence in integral training of students in various branches of 
scientific, technical and cultural education, preparing them for life outside university and motivating them regarding 
innovation and development in their professional work throughout their lives. In this sense, the objectives defined 
for their study cycle are coherent with the institution's commitment towards preparing them, in a specific field of 
knowledge, for a work sector that is decisive for the future of the country. Focusing on the development of 
professional skills in a practical environment is a clear sign of that coherence within the study plan, through 
Practical Supervised Education. The scientific seminar that addresses general education issues and focused on the 
needs of the schools where they take place, draws towards the closeness of the institution's mission, 
contextualising it with partner schools and the education communities, reflecting on the social environment. 

1.3. Meios de divulgação dos objectivos aos docentes e aos estudantes envolvidos no ciclo de estudos.
Os objetivos do ciclo de estudo são públicos e convenientemente divulgados aos candidatos, estudantes e 
docentes do curso através dos seguintes meios:
1.Portal informático do ISMAI;
2.Suportes informativos do ciclo de estudos, publicados pelo ISMAI (Flyers, Guia Informativo, etc.)
3.Reuniões regulares realizadas com os docentes e estudantes;
4.Adicionalmente e no âmbito das atividades regulares do curso, são realizadas sessões em que se debatem e 
esclarecem os objetivos definidos para o ciclo de estudos enquadrados na mudanças das politicas educativas e de 
formação de professores. A ligação com as escolas que constituem o núcleo de instituições cooperantes através 
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dos estudantes estagiários são também uma forma de divulgação dos objectivos do ciclo de estudos.

1.3. Means by which the students and teachers involved in the study programme are informed of its objectives.
The study cycle objectives are public and are suitably disclosed to course applicants, students and professors 
using the following means:
1. ISMAI website;
2. Digital information regarding the study cycle, published by ISMAI (Flyers, Prospectus, etc.)
3. Frequent meetings held with professors and students;
4. Additionally, within the scope of normal course activities, sessions take place in order to debate and clarify the 
study cycle objectives defined within the framework of changes in education policies and teacher training. The 
relationship with the schools that constitute the core of our partner institutions via internship students also serves 
as a means of disclosing the study cycle objectives.

2. Organização Interna e Mecanismos de Garantia da 
Qualidade

2.1 Organização Interna

2.1.1. Descrição da estrutura organizacional responsável pelo ciclo de estudo, incluindo a sua aprovação, a revisão e 

actualização dos conteúdos programáticos e a distribuição do serviço docente.
O curso é enquadrado no âmbito do: 1. O Gabinete de Estudos Pós Graduados que é a estrutura responsável por 
toda a componente administrativa, nomeadamente pela tramitação dos processos dos alunos, divulgação e 
elaboração das análises estatísticas sobre o acesso, frequência e aproveitamento; 2. O Departamento de Ciências 
da Educação Física e Desporto (DCEFD) é a estrutura que pedagógica e cientificamente assegura a adequação do 
curso aos seus objetivos. Cabe ao DCEFD assegurar a qualidade do corpo docente nos domínios científico, 
pedagógico, técnico e cultural. Para tal efeito, o DCEFD elabora a proposta de corpo docente em conformidade com 
os critérios aprovados pelo Conselho Científico. Ao coordenador, eleito pelos pares, e à Comissão Científico-
Pedagógica, órgão colegial, constituído pelo coordenador do curso e por todos os docentes com o grau de doutor 
que lecionam no mesmo, cabe assegurar a aprovação, revisão e atualização das unidades curriculares e do plano 
de estudos.

2.1.1. Description of the organisational structure responsible for the study programme, including its approval, the 
syllabus revision and updating, and the allocation of academic service.

This course lies within the scope of: 1. The Postgraduate Studies Office which is the structure responsible for all the 
administrative aspects, such as student processing, disclosure and drafting statistical analysis regarding access, 
attendance and grades; 2. The Department of Physical Education and Sports Sciences (DCEFD) is the structure that 
guarantees the adequacy of the course to its objectives in pedagogic and scientific terms. DCEFD is responsible for 
the quality of the teaching staff in scientific, pedagogic, technical and cultural terms. For this purpose, DCEFD 
drafted a proposal regarding teaching staff in compliance with the criteria approved by the Scientific Council. The 
course coordinator, who is co-opted, and the Scientific-Pedagogic Commission, a collegial body constituted by the 
course coordinator and all professors who have doctorates and teach the course, are responsible for the approval, 
revision and adjustment of curricular units and the study plan.

2.1.2. Forma de assegurar a participação activa de docentes e estudantes nos processos de tomada de decisão que 
afectam o processo de ensino/aprendizagem e a sua qualidade.

A aplicação sistemática de um instrumento de avaliação da qualidade do ensino/aprendizagem constituído por
um questionário normalizado permite dar a conhecer as opiniões e motivações dos estudantes e docentes de
todos os cursos em funcionamento no ISMAI. Os dados recolhidos são tratados e alvo de análise pela coordenação 
do curso em conjunto com os docentes e alunos em momentos a definir no ano lectivo.
Paralelamente, a realização de reuniões regulares entre a coordenação do curso, os docentes e os alunos, 
abordando as questões da qualidade do ensino e a atividades realizadas no âmbito do curso, bem como a 
designação de um horário de atendimento da coordenação e a utilização regular do correio electrónico e do Portal 
do ISMAI como forma de comunicação com a comunidade académica pertencente ao curso, possibilita a 
participação ativa de todos nas decisões relacionadas com o processo de ensino/aprendizagem.

2.1.2. Means to ensure the active participation of academic staff and students in decision-making processes that have 
an influence on the teaching/learning process, including its quality.

The systematic use of a teaching / learning quality evaluation tool, constituted by a standardized questionnaire, 
discloses the opinions and motivations of students and professors in all the courses operating in ISMAI. The 
collected data is processed and analysed by the course coordination together with professors and students on 
specific occasions during the academic year, to be defined.
At the same time, regular meetings are held between the course coordination, professors and students, addressing 
issues related to teaching quality and the activities performed within the scope of the course, as well as defining a 
schedule for the coordinator to receive students and a regular usage of email and the ISMAI website as a means of 
communicating with the academic community appertaining to the course, allows active participation in all decisions 
related to the teaching / learning process.
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2.2. Garantia da Qualidade

2.2.1. Estruturas e mecanismos de garantia da qualidade para o ciclo de estudos. 
A implementação de um Sistema Interno de Garantia da Qualidade (SIGQ), um processo complexo pela sua 
natureza, está a ser seguida com total empenho pelas Direções do ISMAI e Maiêutica. A introdução de mecanismos 
de Garantia da Qualidade proporcionou uma atmosfera de forte participação da comunidade escolar, articulada com 
a governação da Instituição. Com efeito, os processos de acreditação dos cursos pela A3ES contribuíram para 
melhorar procedimentos e reforçar a qualidade, motivaram os órgãos de gestão intermédios, nomeadamente o 
Gabinete de Estudos, Planeamento, Avaliação e Qualidade/Gabinete de Estatística (GEPAQ/GE) que prestaram 
empenhadamente valiosos contributos. Pretende-se consolidar as práticas já seguidas com a criação de uma 
comissão de avaliação da qualidade, constituída por personalidades de reconhecida competência.Este plano visa 
dinamizar toda a instituição, prosseguindo-se, findo o 1º ciclo de avaliação/acreditação (2015/16), para a certificação 
do SIGQ junto da A3ES.

2.2.1. Quality assurance structures and mechanisms for the study programme. 
The implementation of an Internal Quality Assurance System (IQAS), a complex process due to its very nature, is 
being monitored committedly by the Boards of both ISMAI and Maiêutica. The introduction of Quality Assurance 
mechanisms led to an attitude of participation by the academic community, in association with the Institution's 
governing bodies. in fact, the A3ES course accreditation processes contributed towards improving procedures and 
increasing quality and caused intermediate management bodies, such as the Studies, Planning, Evaluation and 
Quality Office / Statistics Office (GEPAQ/GE) to provide valuable contributions. The aim is to consolidate current 
practices by creating a quality assurance commission, composed of members of known capacity. This plan will 
dynamize the entire institution and, after the end of the 1st evaluation / accreditation cycle (2015/16) shall proceed 
with IQAS certification from A3E.

2.2.2. Indicação do responsável pela implementação dos mecanismos de garantia da qualidade e sua função na 
instituição. 

O diretor do Gabinete de Estudos, Planeamento, Avaliação e Qualidade (GEPAQ), Engº Ilídio Manuel Marques 
Moutinho e o Gabinete de Estatística (GE) formam um grupo coeso e eficiente, que têm entre outras atribuições, a 
contínua implementação de mecanismos de garantia da qualidade. Com efeito, considera-se “garantia da 
qualidade” como o conjunto de procedimentos, instrumentos e atividades que permitem assegurar o cumprimento 
das orientações e boas práticas de referência. O intenso envolvimento do GEPAQ/GE, não só no processo de 
avaliação externa efetuado pela EUA em 2010, mas também nas tarefas inerentes à Avaliação/Acreditação 
desenvolvidas no âmbito da A3ES, têm proporcionado uma análise à sua “praxis” e igualmente um desencadear de 
ações em dois grandes domínios:
- estrutura organizacional, processos de tomada de decisão e formas de gestão;
- monitorização dos processos internos, sistemas de informação, racionalização de meios e estruturas e 
mecanismos de “feedback” e melhoria.

2.2.2. Responsible person for the quality assurance mechanisms and position in the institution. 

The head of the Studies, Planning, Evaluation and Quality Office (GEPAQ), Eng. Ilídio Manuel Marques Moutinho, 
and the Statistics Office (GE) have formed a close-knit and efficient group which, among other duties, is responsible 
for a permanent implementation of quality assurance mechanism. In fact, "quality assurance" is considered the set 
of procedures, instruments and activities that lead to implementing guidelines and the reference framework of good 
practices. The intense involvement of GEPAQ/GE, not only in the external evaluation process performed by the EUA 
in 2010, but also with regard to the tasks inherent to Evaluation / Accreditation performed within the scope of A3ES, 
have permitted an examination of its "practices" and several actions in two major fields:
- organisational structure, decision taking processes and forms of management;
- monitoring internal processes, information systems, rationalization of resources and structures and improvement 
and "feedback" mechanisms.

2.2.3. Procedimentos para a recolha de informação, acompanhamento e avaliação periódica do ciclo de estudos. 
O GE/GEPAQ foi criado no sentido de edificar instrumentos sistemáticos de avaliação da qualidade do 
ensino/aprendizagem, elaborando questionários apropriados e procurando dar a conhecer, periodicamente, as 
perceções e motivações de estudantes e docentes. Foram desenvolvidos a partir de padrões internacionalmente 
instituídos pelo ENQA, aferidos no quadro do universo escolar através de experiências anteriores e aprovados em 
Conselho Pedagógico.
Os resultados, acessíveis a alunos e docentes, são submetidos à análise da Coordenação do Curso, Diretor de 
Departamento, órgãos de Direção institucionais e até a outros responsáveis qualificados, de modo a 
proporcionarem recomendações, correções ou ajustes à atuação dos diversos atores. As diferentes formas 
avaliativas estão definidas em Regulamentos, além de haver procedimentos registados numa plataforma 
informática, onde são constantemente verificados os sumários, assiduidade e pontualidade dos docentes e 
articulação de programas curriculares.

2.2.3. Procedures for the collection of information, monitoring and periodic assessment of the study programme. 

GE/GEPAQ was created in order to build systematic teaching / learning quality evaluation instruments, elaborating 
appropriate questionnaires and disclosing the viewpoints and motivations of students and professors from time to 
time. They were developed using international standards instituted by ENQA, obtained in the scope of academic 
education through prior experiences and approved by the Pedagogic Council.
The results, which are available to students and professors, are subject to analysis by the Course Coordination, the 
Head of Department, governing bodies at the Institution and even other qualified senior staff, who can therefore 
submit recommendations, corrections or adjustments to the activity of different actors. The different types of 
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evaluation are defined in Regulations, in addition to procedures registered on a computer platform, where the 
summaries are constantly checked, as well as attendance and punctuality of professors and the articulation of 
curricular programs.

2.2.4. Ligação facultativa para o Manual da Qualidade 
<sem resposta>

2.2.5. Discussão e utilização dos resultados das avaliações do ciclo de estudos na definição de acções de melhoria. 
O ciclo de estudos funciona desde o ano letivo de 2010/2011 . Estava previsto, na sequência dos resultados obtidos 
no final de cada semestre, que fosse efetuada uma análise dos mesmos no contexto do departamento e da 
comissão científico-pedagógica. Tal análise foi transferida para a Comissão Coordenadora do Estágio, uma vez que 
os principais problemas detetados tinham a ver com a qualidade dos trabalhos científicos elaborados pelos 
Estudantes Estagiários, nesse âmbito. Assim, as ações promotoras de melhoria desses trabalhos circunscreveram-
se a alterações dos processos metodológicos de execução dos trabalhos científicos constantes nos respetivos 
relatórios finais de estágio. 

2.2.5. Discussion and use of study programme’s evaluation results to define improvement actions. 
This study cycle has existed since the 2010/2011 academic year. Following on from the results obtained at the end 
of each semester, it was planned that they should be at Department level and by the Scientific-Pedagogic 
Commission. This analysis was assigned to the Internship Coordination Commission, seeing that the main 
problems detected were related to the scientific works elaborated by Internship Students within the scope of the 
internship. In this way, actions aiming to improve those works were limited to changes in the methodological 
processes for executing the scientific work in the respective final internship report.

2.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos. 
A cultura de avaliação no ISMAI tem tomado elevada expressão, nomeadamente com a preparação das auditorias 
sistemáticas da Inspeção-Geral, a última das quais resultou num relatório muito favorável.
A dinâmica da mesma cultura conduziu à avaliação pela EUA (European University Association), com visitas de 
peritos internacionais realizadas de 9 a 11 de Novembro de 2009 e de 28 de Fevereiro a 3 de Março de 2010. Durante 
meses, para o efeito, um Grupo de Avaliação Institucional do ISMAI (GavISMAI) foi constituído, para preparar 
abundantes documentos, essencialmente de avaliação sistémica e setorizada.
Na sequência da avaliação institucional pela EUA, e de acordo com o Relatório apresentado em 7 de Abril de 2011 
pela respetiva equipa de avaliação, a Instituição, através da Comissão de Elaboração do Plano de Ação (CEPA), 
elaborou o “Plano de Ação” para 2011-2013, no sentido de dar resposta às recomendações constantes no referido 
Relatório.

2.2.6. Other forms of assessment/accreditation in the last 5 years. 
The evaluation culture in ISMAI has gained considerable relevance, particularly in the preparation for systematic 
audits by the Inspectorate-General, the last of which resulted in a very positive report.
The dynamics of this culture have led to evaluation by the EUA (European University Association), with audits from 
international experts between 9 and 11 November 2009 and from 28 February to 3 March 2010. For this purpose, an 
ISMAI Institutional Evaluation Group was created (GavISMAI), which for months prepared copious documentation, 
essentially regarding systematic evaluation according to sector.
Following the institutional evaluation by the EUA, and in accordance with the Report presented by the respective 
evaluation team, the Institution's Action Plan Elaboration Commission (CEPA) drafted the 2011-2013 "Action Plan", 
in order to respond to the recommendations made in that Report.

3. Recursos Materiais e Parcerias

3.1 Recursos materiais

3.1.1 Instalações físicas afectas e/ou utilizadas pelo ciclo de estudos (espaços lectivos, bibliotecas, laboratórios, salas 
de computadores, etc.).

Mapa VI. Instalações físicas / Mapa V. Spaces

Tipo de Espaço / Type of space Área / Area (m2)

Laboratório de Informática /Computer laboratory 425

G.I.S.I. /G.I.S.I. (Computer and Systems Office) 170

Secretaria /Administration Office 85

Instalações Sanitárias/Toilets 134

Áreas de Circulação/Circulation areas 1787

Salas de Aulas – 60 alunos/ Lecture rooms - 60 students 1203

Salas de Aulas – 150 alunos / Lecture rooms - 150 students 150

Anfiteatro – 120 lugares / Amphitheatre - 120 seats 268

Laboratório Multimédia / Multimedia laboratory 85
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3.1.2 Principais equipamentos e materiais afectos e/ou utilizados pelo ciclo de estudos (equipamentos didácticos e 
científicos, materiais e TICs).

Instalações Sanitárias / Toilets 22

Salas de Aulas – 120 alunos / Lecture rooms - 120 students 150

Auditório de 298 lugares / Auditorium - 298 seats 298

Gabinetes de Professores / Teaching staff offices 108

Sala de Reuniões / Meeting room 55

Sala de Professores / Teaching staff room 30

Biblioteca / Library 510

Laboratório Movimento Humano / Human Kinetics Laboratory 88

Centro de Condição Física / Physical Conditioning Centre 88

Sala de Apoio/Ginásio do ISMAI / Support room / ISMAI's Gym 142

Gabinete Médico / Medical Office (surgery) 111

Pavilhão Norte (em regime de aluguer) / North Gym (rented) 337

Pavilhão Centro (em regime de aluguer) / Central Gym (rented) 915

Pavilhão Sul (em regime de aluguer) /South Gym (rented) 244

Zona Técnica (em regime de aluguer) / Technical Area (rented) 1280

Zona de cais e Piscinas (em regime de aluguer) /Quay and Swimming pool area (rented) 1145

Balneários e zonas de apoio (em regime de aluguer) /Dressing room and support area (rented) 600

Bancada (em regime de aluguer) / Stands (rented) 320

Bar (em regime de aluguer) /Cafeteria (rented) 50

Zona administrativa (em regime de aluguer) / Administrative office (rented) 76

Ginásio e vestiários/sanitários (em regime de aluguer) / Gym and dressing room/Toliets (rented) 253

Piso (Basquetebol) (em regime de aluguer) / Ground (Basketball) (rented) 1074

Pistas de Atletismo (em regime de aluguer) /Athletic tracks (rented) 3200

Campo de Treinos de Futebol (em regime de aluguer) /Training football ground (rented) 7587

Complexo de Ginástica (em regime de aluguer) / Gymnastic complex (rented) 2031

Complexo de Ténis (em regime de aluguer) / Tennis complex (rented) 822

Piso (Corfebol e Rugby) (em regime de aluguer) / Ground (Corfball and Rugby) (rented) 7203

Piso (Badmington) (em regime de aluguer) /Ground (Badmington) (rented) 1345

Piso (Gestão do Desporto) (em regime de aluguer) / Ground (Sport management) (rented) 979

Mapa VII. Equipamentos e materiais / Map VII. Equipments and materials

Equipamentos e materiais / Equipment and materials Número / Number

Arcos ginástica / Gymnastics hoops 55

Bolas de andebol /Handball balls 190

Bolas de basquetebol /Basketball balls 148

Bolas de voleibol / Volleyball balls 51

Bolas ginástica rítmica / Rhythmic gymnastics balls 23

Colchões / Mattresses 33

Cordas de ginástica /Gymnastics ropes 16

Plinto / Box 1

Reuter / Reuter springboard 1

Trampolim / Trampoline 2

Barras flutuantes redondas de natação / Round swim floating bars 35

Chumbinhos flutuantes / cork floats 8

Saco de farmácia / first aid kit 7

Placas flutuantes de natação / Swim floating boards 60

Pull-bouys flutuantes de natação / Floating pull-buoys 58

Coletes de várias cores / Vests in various colours 326

Cones de marcação, grandes e pequenos / Marking cones, small and large 116

Televisor Sony 4206 / Sony TV set 4206 2

Barreiras em alumínio / alluminium (tin) hurdles 5

Bloco de partida School / School starting blocks 6

Dardo em mousse Loghtfoam / Loghtfoam mousse javelin 4

Fasquia / Crossbar 4

Pesos Indoor / Indoor shot put balls 5

Testemunhos / Batons 6

Varas de salto / Vaulting poles 5

Bolas de futebol / Football balls 38
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3.2 Parcerias

3.2.1 Eventuais parcerias internacionais estabelecidas no âmbito do ciclo de estudos.
O ciclo de estudos pretende dar continuidade e aprofundar as relações de parceria já estabelecidas com 
instituições de diversos países, nomeadamente em Espanha a U. de Vigo, a U. da Corunha, em França a Université 
de Franche-Comté, Besançon, o IUFM de Dijon, o IUFM de Montepellier, na Bélgica a U. Católica de Louvain-La-
Neuve, na Alemanha a U. de Landau, no Canadá a U. de Montreal, em Inglaterra a U. de Chester, a U. de 
Loughborough, no Brasil a U. Federal de Alagoas, a U. Federal Paulista – Polo de Rio Claro, a U. Federal de Santa 
Catarina em Florianópolis, a U. Federal de Rio Grande do Sul. Estas relações têm sido estabelecidas através da 
mobilidade de docentes e da sua participação e colaboração em eventos e publicações científicas relevantes. Ao 
nível dos estudantes estas parcerias convergem com os programas internacionais de mobilidade de estudantes 
ERASMUS e outros.

3.2.1 International partnerships within the study programme.
The study cycle intends to continue and deepen the partnerships established with institutions in several countries, 
namely the Universities of Vigio and Coruña in Spain, the Universities of Franche-Comté, Besançon, IUFM de Dijon, 
IUFM de Montepellier in France, U. Catolique de Louvain-La-Neuve in Belgium, U. de Landau in Germany, Montreal 
Universithy in Canada, Chester and Loughborough Universities in England, U. Federal de Alagoas, U. Federal 
Paulista – Polo de Rio Claro, U. Federal de Santa Catarina in Florianópolis, U. Federal de Rio Grande do Sul in Brazil. 
These partnerships have been established via professor mobility and their participation and collaboration in 
relevant scientific publications and events. With regard to students, these partnerships are aligned with the 
ERASMUS international student mobility programmes, and others.

3.2.2 Colaborações com outros ciclos de estudos, bem como com outras instituições de ensino superior nacionais.
O Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário surge no seguimento natural do 1º
ciclo em Educação Física e Desporto em funcionamento na instituição. Nesse sentido, e de uma forma natural, 
existe uma colaboração entre ciclos de estudo que se manifesta na colaboração do corpo docente, beneficiando da 
participação de profissionais altamente qualificados nas suas áreas de especialidade. No domínio da investigação 
produzida existe a cooperação com as Universidades de Trás-os-Montes e Alto Douro, Beira Interior, Madeira, bem 
como com os Institutos Politécnicos de Bragança, Viseu e as Escolas Superiores de Desporto de Rio Maior e de 
Enfermagem de Vila Real. Estas instituições juntamente com o ISMAI estão integradas protocolarmente no CIDESD, 
unidade de investigação e I&D interinstitucional.

3.2.2 Collaboration with other study programmes of the same or other institutions of the national higher education 
system.

The Master's in Teaching Physical Education in Primary and Secondary School arises as a natural continuation to 
the 1st cycle in Physical Education and Sport that is taught at this institution. Naturally, in this sense there is there 
is collaboration between study cycles, as can be seen through the collaboration of the teaching staff, benefitting 
from highly qualified professionals in their respective specialties. With regard to research output, we cooperate with 
the Universities of Trás-os-Montes e Alto Douro, Beira Interior, Madeira, as well as the Polytechnic Institutes of 
Bragança, Viseu and the Faculties of Sport in Rio Maior and Nursing in Vila Real. Together with ISMAI, these 
institutions are integrated members of the CIDESD research unit and inter-institutional R&D.

3.2.3 Procedimentos definidos para promover a cooperação interinstitucional no ciclo de estudos.
O desenvolvimento de competências extracurriculares constitui uma área à qual o ISMAI tem devotado particular 
interesse, promovendo o envolvimento dos alunos num conjunto de atividades, visando a aquisição e o 
desenvolvimento de competências técnico-científicas, pessoais e sociais. Com este objetivo, periodicamente, são 
convidados docentes de instituições de ensino superior, especialistas em diversas áreas associadas ao ciclo de 
estudos, quer para intervirem em congressos, conferências, encontros e ações de formação abertas à comunidade, 
entre outros, quer no âmbito das diversas unidades curriculares. Abundantes programas de eventos evidenciam 
esta participação. A título de referência, saliente-se a participação dos estudantes, de uma forma ativa e com um 
nível elevado de responsabilidade executiva, na organização das atividades anteriormente referidas.

3.2.3 Procedures to promote inter-institutional cooperation within the study programme.
The development of extracurricular skills is an area that ISMAI has dedicated close attention to, promoting student 
involvement in a range of activities, so that they acquire and develop technical and scientific skills, as well 
interpersonal and social skills. For this purpose, professors from higher education institutions, who are specialists 
in various areas related to the study cycle, are invited occasionally to participate at congresses, conferences, 

Duplo Mini / Double mini trampoline 2

Bolas em borracha / Rubber balls 11

Tabelas de basquetebol sem redes/Basketball backboards without nets 2

Halteres / Weights 179

Aparelhagem Behringer – Numark – 200fx / Behringer Video mixer - Numark 200fx 1

Colunas Behringer – Numark – 200fx / Behringer Boxes - Numark - 200fx 2

Tapetes fitness de 0,80 m / Fitness mats (80 cm) 30

Arca frigorífica / Deep freezer 4

Kit de Voleibol de Praia / Beach Voleyball kit 3
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meetings and training events open to the community, among others, or in the scope of the different curricular units. 
Numerous events programmes demonstrate the levels of participation. For example, we would like to draw attention 
to the active and executive responsibility of students participating in the organisation of the abovementioned 
activities.

3.2.4 Práticas de relacionamento do ciclo de estudos com o tecido empresarial e o sector público.
O relacionamento tem sido estabelecido, pontualmente, por solicitação não só de instituições do sector público, 
tais como câmaras e juntas de freguesia, mas também por instituições privadas nas quais se promove a realização 
de atividades desportivas, tais como clubes, associações desportivas e recreativas e instituições de solidariedade. 
Também o ISMAI tem assumido a iniciativa de estabelecer relações com as instituições educativas do norte do país, 
como é o caso das escolas com quem estabelece protocolos cooperação, quer para realizar a Prática de Ensino 
Supervisionada, quer para outras finalidades, como por exemplo, para a lecionação de aulas para alunos com 
necessidades educativas especiais. No contexto referido, estão programadas atividades de envolvimento dos 
estudantes na Maia, Cidade Europeia em 2014.

3.2.4 Relationship of the study programme with business network and the public sector.
This relationship has been established, from time to time, not only on request by public sector institutions, such as 
town halls and local authorities, but also by private institutions which promote sports activities, such as clubs, 
sports and leisure associations and solidarity institutions. ISMAI has also taken the initiative to establish 
relationships with educational institutions in the north of Portugal, as is the case with the schools with which it 
cooperates, both for Practical Supervised Education and for other purposes, such as, for example, in order to teach 
students with special educational needs. In this context, activities have been programmed involving students in 
Maia, European City of Sport, in 2014.

4. Pessoal Docente e Não Docente

4.1. Pessoal Docente 

4.1.1. Fichas curriculares

Mapa VIII - ALBERTO AIRES DA CRUZ ALBUQUERQUE

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
ALBERTO AIRES DA CRUZ ALBUQUERQUE

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

Maiêutica, CRL

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
ISMAI

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - ANTÓNIO PAULO VIEIRA SÁ MARQUES OLIVEIRA

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
ANTÓNIO PAULO VIEIRA SÁ MARQUES OLIVEIRA

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

Maiêutica, CRL

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
ISMAI
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4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
57

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - DOMINGOS BOAVENTURA MONFORTE CRUZ

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
DOMINGOS BOAVENTURA MONFORTE CRUZ

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

Maiêutica, CRL

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
ISMAI

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - FRANCISCO JOSÉ MIRANDA GONÇALVES

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
FRANCISCO JOSÉ MIRANDA GONÇALVES

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

Maiêutica, CRL

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
ISMAI

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - JOSÉ CARNEIRO OLIVEIRA NETO

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
JOSÉ CARNEIRO OLIVEIRA NETO

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

Maiêutica, CRL

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
ISMAI

4.1.1.4. Categoria:
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Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - JÚLIA ISABEL COELHO CAMPOS ALVES DE CASTRO

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
JÚLIA ISABEL COELHO CAMPOS ALVES DE CASTRO

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

Maiêutica, CRL

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
ISMAI

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - LUÍSA MARIA SEARA MOREIRA CARNEIRO AIRES

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
LUÍSA MARIA SEARA MOREIRA CARNEIRO AIRES

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

Maiêutica, CRL

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
ISMAI

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
55

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - MARIA CLÁUDIA BRANDÃO PINHEIRO

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
MARIA CLÁUDIA BRANDÃO PINHEIRO

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

Maiêutica, CRL

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
ISMAI

4.1.1.4. Categoria:
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Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - MARIA FATIMA GOMES SARMENTO CHAVES

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
MARIA FATIMA GOMES SARMENTO CHAVES

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

Maiêutica, CRL

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
ISMAI

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
33

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - TÂNIA CRISTINA LIMA BASTOS

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
TÂNIA CRISTINA LIMA BASTOS

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

Maiêutica, CRL

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
ISMAI

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - MARIA PAULA SANTOS PINTO SANTANA REBELO

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
MARIA PAULA SANTOS PINTO SANTANA REBELO

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

Maiêutica, CRL

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
ISMAI

4.1.1.4. Categoria:
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Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - TERESA PAULA DIAS FIGUEIRAS

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
TERESA PAULA DIAS FIGUEIRAS

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

Maiêutica, CRL

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
ISMAI

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - ALBERTO CÉSAR PEREIRA CARVALHO FROUFE ANDRADE

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
ALBERTO CÉSAR PEREIRA CARVALHO FROUFE ANDRADE

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

Maiêutica, CRL

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
ISMAI

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - NUNO FREDERICO DA COSTA FERREIRA TEIXEIRA

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
NUNO FREDERICO DA COSTA FERREIRA TEIXEIRA

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

Maiêutica, CRL

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
ISMAI

4.1.1.4. Categoria:
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Professor Auxiliar convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - NUNO JOSÉ GRAMAXO CUNHA SAMPAIO MAIA

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
NUNO JOSÉ GRAMAXO CUNHA SAMPAIO MAIA

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

Maiêutica, CRL

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
ISMAI

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - PAULA CRISTINA ROMÃO PEREIRA

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
PAULA CRISTINA ROMÃO PEREIRA

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

Maiêutica, CRL

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
ISMAI

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
41

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - PEDRO MIGUEL RIBEIRO DA SILVA

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
PEDRO MIGUEL RIBEIRO DA SILVA

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

Maiêutica, CRL

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
ISMAI

4.1.1.4. Categoria:
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Professor Auxiliar convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
30

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - RICARDO JORGE FRANCO LIMA

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
RICARDO JORGE FRANCO LIMA

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

Maiêutica, CRL

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
ISMAI

4.1.1.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - RUI MANUEL COELHO RESENDE SILVA

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
RUI MANUEL COELHO RESENDE SILVA

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

Maiêutica, CRL

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
ISMAI

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - SUSANA CRISTINA ARAÚJO PÓVOAS

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
SUSANA CRISTINA ARAÚJO PÓVOAS

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

Maiêutica, CRL

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
ISMAI

4.1.1.4. Categoria:
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Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

4.1.2 Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático após submissão do guião)

<sem resposta>

4.1.3. Dados da equipa docente do ciclo de estudos

4.1.3.1.a Número de docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição
15

4.1.3.1.b Percentagem dos docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição (campo de preenchimento 
automático, calculado após a submissão do formulário)

4.1.2. Equipa docente do ciclo de estudos / Study cycle’s academic staff

Nome / Name Grau / 
Degree

Área científica / Scientific Area Regime de tempo / 
Employment link

Informação/ 
Information

ALBERTO AIRES DA CRUZ 
ALBUQUERQUE Doutor CIÊNCIAS DO DESPORTO 100 Ficha submetida

ANTÓNIO PAULO VIEIRA SÁ 
MARQUES OLIVEIRA Doutor

CIÊNCIAS DA ATIVIDADE FÍSICA E DESPORTO: 
AVANÇOS E INVESTIGAÇÃO 57 Ficha submetida

DOMINGOS BOAVENTURA 
MONFORTE CRUZ Doutor BIOLOGIA HUMANA 100 Ficha submetida

FRANCISCO JOSÉ MIRANDA 
GONÇALVES Doutor CIÊNCIAS EDUCAÇÃO FISICA 100 Ficha submetida

JOSÉ CARNEIRO OLIVEIRA 
NETO Doutor CIÊNCIAS DO DESPORTO 100 Ficha submetida

JÚLIA ISABEL COELHO 
CAMPOS ALVES DE CASTRO Doutor

EDUCAÇÃO, ESPECIALIDADE DE 
METODOLOGIAS DO ENSINO DA HISTÓRIA E 
DAS CIÊNCIAS SOCIAIS

100 Ficha submetida

LUÍSA MARIA SEARA MOREIRA 
CARNEIRO AIRES Doutor ATIVIDADE FÍSICA E SAUDE 55 Ficha submetida

MARIA CLÁUDIA BRANDÃO 
PINHEIRO Doutor Sociology 100 Ficha submetida

MARIA FATIMA GOMES 
SARMENTO CHAVES Doutor CIÊNCIAS DO DESPORTO 33 Ficha submetida

TÂNIA CRISTINA LIMA BASTOS Doutor CIÊNCIAS DO DESPORTO 100 Ficha submetida

MARIA PAULA SANTOS PINTO 
SANTANA REBELO Doutor CIÊNCIAS DO DESPORTO 100 Ficha submetida

TERESA PAULA DIAS 
FIGUEIRAS Doutor CIÊNCIAS DO DESPORTO 100 Ficha submetida

ALBERTO CÉSAR PEREIRA 
CARVALHO FROUFE 
ANDRADE

Doutor CIÊNCIAS DO DESPORTO 100 Ficha submetida

NUNO FREDERICO DA COSTA 
FERREIRA TEIXEIRA Doutor CIÊNCIAS DA ATIVIDADE FÍSICA E DESPORTO: 

AVANÇOS E INVESTIGAÇÃO 100 Ficha submetida

NUNO JOSÉ GRAMAXO 
CUNHA SAMPAIO MAIA Doutor INVESTIGAÇÃO EM DIDÁTICAS ESPECIAIS E 

EDUCAÇÃO FÍSICA 100 Ficha submetida

PAULA CRISTINA ROMÃO 
PEREIRA Doutor CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 41 Ficha submetida

PEDRO MIGUEL RIBEIRO DA 
SILVA Doutor ATIVIDADE FÍSICA E SAUDE 30 Ficha submetida

RICARDO JORGE FRANCO 
LIMA Mestre

CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO, 
ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 
ESCOLAR

100 Ficha submetida

RUI MANUEL COELHO 
RESENDE SILVA Doutor CIÊNCIAS DA ATIVIDADE FÍSICA E DESPORTO: 

AVANÇOS E INVESTIGAÇÃO 100 Ficha submetida

SUSANA CRISTINA ARAÚJO 
PÓVOAS Doutor CIÊNCIAS DO DESPORTO 100 Ficha submetida

1716
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87,4

4.1.3.2.a Número de docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à instituição por um período 
superior a três anos

15

4.1.3.2.b Percentagem dos docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à instituição por um 
período superior a três anos (campo de preenchimento automático, calculado após a submissão do formulário)

87,4

4.1.3.3.a Número de docentes do ciclo de estudos em tempo integral com grau de doutor
14

4.1.3.3.b Percentagem de docentes do ciclo de estudos em tempo integral com grau de doutor (campo de 
preenchimento automático, calculado após a submissão do formulário)

81,6

4.1.3.4.a Número (ETI) de docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano

1

4.1.3.4.b Percentagem dos docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano 
(campo de preenchimento automático calculado após a submissão do formulário)

5,8

4.1.3.5.a Número (ETI) de docentes do ciclo de estudos não doutorados com grau de mestre (pré-Bolonha)
<sem resposta>

4.1.3.5.b Percentagem dos docentes do ciclo de estudos não doutorados com grau de mestre (pré-Bolonha) (campo de 

preenchimento automático calculado após a submissão do formulário)
<sem resposta>

Perguntas 4.1.4. e 4.1.5

4.1.4. Procedimento de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas para a sua permanente actualização
Enquanto o Governo não dá cumprimento ao artigo 53º do RJIES, adota-se um Estatuto de Carreira Docente do 
ISMAI, parcialmente aprovado em Conselho Científico, inspirado no Estatuto da Carreira Docente Universitária 
(Público) e no Projeto de Diploma Regulador do Enquadramento das Relações Contratuais entre os Docentes e as 
Instituições Privadas ou Cooperativas de Ensino Superior. Este constitui a base de negociações entre a APESP e os 
diferentes Sindicatos que ainda não foi possível concluir, continuando a ser evidente a falta de empenhamento 
político pelos sucessivos governos.
A avaliação do desempenho, na perspetiva de lecionação e preparação de aulas, seminários, atendimento e 
satisfação de alunos, presenças em reuniões e eventos, entrega de resultados de avaliação, prestação dos 
serviços, são refletidos nas perceções obtidas através dos inquéritos organizados e tratados pelo GEPAQ/GE e por 
relatórios anuais dos coordenadores dos cursos, além dos materiais de apoio didático e pedagógico 
disponibilizados aos alunos pelos docentes.
Conforme “Regulamento de avaliação do desempenho dos docentes do ISMAI”, ainda provisório, a sua incidência 
na investigação científica respalda-se numa grelha avaliativa da produção científica, comum aos seis centros de 
investigação. Destes, quatro estão integrados em Centros reconhecidos, avaliados e classificados com Bom no 
âmbito da FCT, centros onde o ISMAI se apresenta neste momento como instituição participante com mais de 40 
investigadores integrados no Sistema Científico e Tecnológico Nacional (SCTN). De referir que, internamente, a 
execução orçamental plurianual dos Centros contemplou 36 investigadores doutorados com compensações 
pecuniárias, situação que se pretende reiterar no âmbito dom plano de atividades e orçamento para 2014.

4.1.4. Assessment of academic staff performance and measures for its permanent updating

Until the Government implements article 53 of the RJIES (Legal Regimen for Higher Education Institutes), the ISMAI 
Teaching Career Statute is adopted, partially approved by the Scientific Council, based on the (Public) University 
Professor Career Statute and the Project for the Framework Law on Contract Relationship between Professors and 
Private and Cooperative Higher Education Institutions. This is the base for negotiations between APESP and the 
different Trade Unions, which it has not been possible to conclude, due to an evident lack of political commitment 
by successive governments.
The evaluation of performance, in terms of teaching and class preparation, seminars, student attendance and 
satisfaction, presence at meetings and events, submittal of evaluation results and services provided, are reflected in 
the perceptions obtained through surveys organised and processed by the GEPAQ/GE and the annual reports of 
course coordinators, in addition to didactic and pedagogic support materials made available to students by 
professors.
According to the still provisional “ISMAI professor performance evaluation regulation”, their participation in 
scientific research is stated in a scientific output form, common to the six research centres. Of these, four are 
integrated into recognised Centres, evaluated and classified as Good within the scope of FCT (Portuguese Science 
and Technology Foundation), centres where ISMAI participates with over 40 researchers who are integrated in the 
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SCTN (National Technological and Scientific System). It should be noted that, internally, the multi-annual budget for 
the Centres included 36 doctorate researchers with financial compensation, a situation we hope to repeat within the 
scope of the activity plan and budget for 2014.

4.1.5. Ligação facultativa para o Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente
<sem resposta>

4.2. Pessoal Não Docente 

4.2.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afecto à leccionação do ciclo de estudos. 
Parcial - 1
Integral - 65
Total – 66

4.2.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study programme. 
Part-time – 1
Full-time – 65
Total – 66

4.2.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à leccionação do ciclo de estudos. 

Nível 1 - 2º ciclo do ensino básico: 4
Nível 2 - 3º ciclo do ensino básico: 1
Nível 3 - Ensino Secundário: 11
Nível 5 - Pós-secundário: 1
Nível 6 - Licenciatura: 42
Nível 7 - Mestrado: 4
Nível 8 - Doutoramento: 1
Nível 9 - sem atribuição de nível: 2
Total: 66

4.2.2. Qualification of the non academic staff supporting the study programme. 
Level 1 - 2nd cycle of basic education: 4
Level 2 - 3rd cycle of basic education: 1
Level 3 - Secondary education: 11
Level 5 - Post-secondary: 1
Level 6 - Licentiate degree: 42
Level 7 - Master's degree: 4
Level 8 - Doctorate: 1
Level 9 - no level defined: 2
Total: 66

4.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal não docente. 
O processo de avaliação relativo a 2013 teve as seguintes fases:
- Abertura de processo: Identificação dos avaliadores. Fornecimento de todo o material necessário;
- Autoavaliação: reflexão sobre o próprio desempenho;
- Heteroavaliação: avaliação do desempenho de cada subordinado segundo a ficha de heteroavaliação;
- Homogeneização das avaliações dos diversos avaliadores;
- Entrevista de avaliação: análise do trabalho desenvolvido no ano anterior;
- Parecer da Comissão de Avaliação sobre a legalidade e qualidade do processo;
- Validação e arquivamento da avaliação: validação das classificações finais atribuídas aos avaliados, 
informatização dos dados, arquivamento das fichas nos processos individuais dos colaboradores;
- Divulgação de resultados: comunicação aos colaboradores dos resultados da avaliação e de propostas de 
melhoria;
- Reclamação: possível no prazo de 5 dias úteis após tomar conhecimento da avaliação.

4.2.3. Procedures for assessing the non academic staff performance. 
In relation to 2013, the evaluation process included the following stages:
- Start of process: Identification of evaluators. Provision of all required material;
- Self-evaluation: reflection on own performance;
- External evaluation: appraisal of performance of each subject according to the hetero-evaluation form;
- Standardization of the evaluation from the different appraisers;
- Evaluation interview: analysis of the work performed during the previous year;
- Opinion of the Evaluation Committee regarding the legality and quality of the process;
- Validation and filing the evaluation process: validation of final grades given to those evaluated, computer 
processing data, information filed in individual employee folders;
- Disclosure of results: evaluation results and proposals for improvement communicated to employees;
- Complaint: admissible during the 5 business days following being notified of evaluation results. 

4.2.4. Cursos de formação avançada ou contínua para melhorar as qualificações do pessoal não docente. 
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Alguns funcionários do ISMAI estavam em 2012 a frequentar uma Licenciatura (Solicitadoria, Gestão de Marketing, 
Tecnologias de Comunicação Multimédia, Ciências da Comunicação, Redes de Comunicação e Telecomunicações), 
Mestrados (Marketing, Comunicação Multimédia-Audiovisuais Digitais, Ambiente, Higiene e Segurança em Meio 
Escolar) ou Doutoramento (Ciências do Desporto).
A instituição proporcionou formação externa aos seus funcionários, nas áreas (CNAEF) de:
• Ciências Informáticas;
• Informática – programas não classificados noutra área de formação;
• Enquadramento na organização/empresa;
• Gestão e administração;
• Contabilidade e Fiscalidade;
• Ciências Empresariais – programas não classificados noutra área de formação;
• Estatística;
• Audiovisuais e produção dos media;
• Trabalho social e de orientação;
• Segurança e higiene no trabalho.
Internamente, a instituição efetuou formação em 2012 na área da Informática na ótica do utilizador.

4.2.4. Advanced or continuing training courses to improve the qualifications of the non academic staff. 

In 2012, some ISMAI employees were taking a licentiate degree (Solicitor, Marketing Management, Multimedia 
Communication Technologies, Communication Sciences, Communication Networks and Telecommunications), 
master's degrees (Marketing, Multimedia Communication - Digital Audiovisuals, Environment, Hygiene and Safety in 
School Environments) or their Doctorate (Sport Sciences).
The institution provided external training for its employees in the CNAEF (National Classification of Education and 
Training) fields of:
• Computer science;
• Computing – programme not classified under another field of training;
• Organisational / company framework;
• Management and administration;
• Accounting and Taxation;
• Business science – programme not classified under another field of training;
• Statistics
• Audiovisuals and media production;
• Social work and guidance;
• Work safety and hygiene.
Internally, in 2012, the institution provided training as a computer user.

5. Estudantes e Ambientes de Ensino/Aprendizagem

5.1. Caracterização dos estudantes

5.1.1. Caracterização dos estudantes inscritos no ciclo de estudos, incluindo o seu género, idade, região de 
proveniência e origem socioeconómica (escolaridade e situação profissional dos pais).

5.1.1.1. Por Género

5.1.1.2. Por Idade

5.1.1.3. Por Região de Proveniência

5.1.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %

Masculino / Male 68.5

Feminino / Female 31.5

5.1.1.2. Caracterização por idade / Characterisation by age

Idade / Age %

Até 20 anos / Under 20 years 0

20-23 anos / 20-23 years 47.5

24-27 anos / 24-27 years 35.7

28 e mais anos / 28 years and more 16.8
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5.1.1.4. Por Origem Socioeconómica - Escolaridade dos pais

5.1.1.5. Por Origem Socioeconómica - Situação profissional dos pais

5.1.2. Número de estudantes por ano curricular

5.1.3. Procura do ciclo de estudos por parte dos potenciais estudantes nos últimos 3 anos.

5.1.1.3. Caracterização por região de proveniência / Characterisation by region of origin

Região de proveniência / Region of origin %

Norte / North 82.5

Centro / Centre 16.1

Lisboa / Lisbon 0

Alentejo / Alentejo 0

Algarve / Algarve 0

Ilhas / Islands 1.4

Estrageiro / Foreign 0

5.1.1.4. Caracterização por origem socioeconómica - Escolaridade dos pais / By Socio-economic origin – parents' 
education

Escolaridade dos pais / Parents %

Superior / Higher 43

Secundário / Secondary 24.2

Básico 3 / Basic 3 15.4

Básico 2 / Basic 2 6.5

Básico 1 / Basic 1 10.9

5.1.1.5. Caracterização por origem socioeconómica - Situação profissional dos pais / By socio-economic origin –
parents' professional situation

Situação profissional dos pais / Parents %

Empregados / Employed 71.8

Desempregados / Unemployed 8.4

Reformados / Retired 15.1

Outros / Others 4.7

5.1.2. Número de estudantes por ano curricular / Number of students per curricular year

Ano Curricular / Curricular Year Número / Number

1º ano curricular do 2º ciclo 56

2º ano curricular do 2º ciclo 87

143

5.1.3. Procura do ciclo de estudos / Study cycle demand

2011/12 2012/13 2013/14

N.º de vagas / No. of vacancies 400 180 65

N.º candidatos 1.ª opção / No. 1st option candidates 536 229 68

N.º colocados / No. enrolled students 428 200 55

N.º colocados 1.ª opção / No. 1st option enrolments 428 200 55

Nota mínima de entrada / Minimum entrance mark 12 12 11

Nota média de entrada / Average entrance mark 14 14 13
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5.2. Ambiente de Ensino/Aprendizagem 

5.2.1. Estruturas e medidas de apoio pedagógico e de aconselhamento sobre o percurso académico dos estudantes. 
O ISMAI possui, no âmbito da sua estrutura, um Gabinete de Estudos Pós-Graduados (GEPG) que fornece
apoio e atendimento individualizado aos alunos sobre questões administrativas e opções de prosseguimento e
complemento de estudos. Paralelamente existe a figura do coordenador de curso que procura assegurar a 
disponibilização pelos docentes das unidades curriculares dos meios pedagógicos de apoio ao trabalho académico 
dos alunos. De igual forma, através do seu horário de atendimento aos alunos, promove o esclarecimento de 
dúvidas sobre as questões académicas relacionadas com o curso bem como intervém no processo de melhoria das 
condições de ensino e de aprendizagem, tal como todos os docentes do ciclo de estudos. A eficiência do Gabinete 
de Ação Social reflete-se neste e noutros ciclos de estudo, sendo uma referência a nível social.

5.2.1. Structures and measures of pedagogic support and counseling on the students' academic path. 
ISMAI already possesses a Postgraduate Studies Office (GEPG) which provides personalised support and 
assistance to students regarding administrative matters and their choices for pursuing or complementing their 
studies. At the same time, the course coordinator seeks to ensure that the professors of curricular units make 
teaching support tools available for the students' academic work. Similarly, by receiving students at specific hours, 
any doubts regarding academic matters related to the course can be cleared up and the course coordinator also 
intervene in improving teaching and learning conditions, as do all the professors in this study cycle. The efficiency 
of the Social Action Office is reflected in this and other study cycles, a mark of reference in social terms.

5.2.2. Medidas para promover a integração dos estudantes na comunidade académica. 
Tratando-se de estudantes licenciados, inseridos na vida académica,o processo de integração na nossa 
comunidade passa pela sensibilização da sua progressão académica tendo em vista a sua autonomia e construção 
gradual da sua profissionalidade. Neste sentido, inicialmente é apresentado aos estudantes o coordenador do 
curso, o corpo docente, o plano de estudos e a calendarização académica. São efetuadas reuniões periódicas de 
auscultação aos mesmos para percecionar as suas expetativas e analisar pontos fortes e fracos das estruturas 
internas e procedimentos da instituição que contribuem para a sua integração. 
O corpo docente tem um horário de atendimento aos estudantes onde se procura privilegiar uma orientação 
individualizada da vida académica.
No que respeita à utilização do Portal do ISMAI há uma sensibilização para a necessidade de os alunos a 
potenciarem como ferramenta académica e de comunicação. 

5.2.2. Measures to promote the students’ integration into the academic community. 
In as far as concerns graduate students, integrated in the academic lifestyle, the process of integration into our 
community involves awareness for their academic progress in order to obtain autonomy and gradually build their 
professional character. In this way, students are initially introduced to the course coordinator, the teaching staff, the 
study plan and academic calendar. Meetings are held from time to time in order to hear the students and understand 
their expectations, analysing the strengths and weaknesses of internal structures and the institutions' procedures 
that contribute towards their integration.
The professors can receive students according to specific schedules, in order to provide personalised guidelines 
regarding their academic activity.
In as far as concerns the use of the ISMAI website, awareness has been raised regarding the need for students to 
use it as an academic tool and means of communication.

5.2.3. Estruturas e medidas de aconselhamento sobre as possibilidades de financiamento e emprego. 
No ISMAI existe um Gabinete de Acão Social que tem, como objetivo principal, permitir que os estudantes com 
recursos económicos limitados possam ter acesso ao Ensino Superior. Trabalhando em conjunto com DSAE, 
participa, ativamente, em todo o processo de candidatura à Bolsa de Estudo. A mesma é atribuída por 10 meses, 
podendo o aluno ter direito à comparticipação parcial/total da propina.
Existe ainda um protocolo com o Banco Santander Totta que proporciona aos estudantes produtos financeiros em 
condições preferenciais (CREDIFORMAÇÃO).
O GEIADMT–Gabinete de Estágios e de Inserção e Acompanhamento dos Diplomados no Mercado de Trabalho tem 
como responsabilidade intervir sobre o desenvolvimento dos estágios em estreita colaboração com os 
Coordenadores dos CE, bem como fazer o acompanhamento e apoio aos diplomados do ISMAI na vida ativa e 
mercado de trabalho, disponibilizando aos atuais e antigos alunos serviços de Gestão de Currículos, Bolsa de 
Protocolos e Bolsa de Ofertas de Emprego.

5.2.3. Structures and measures for providing advice on financing and employment possibilities. 
There is a Social Action Office in ISMAI whose main purpose is to allow students with limited economic resources to 
access Higher Education. Working together with DSAE (student support services), it plays an active role in the 
entire scholarship application process. This scholarship is granted for 10 months, whereby the student may be 
entitled to partial / full payment of fees.
An agreement has also been signed with the Santander Totta bank, under which students are offered preferential 
conditions with regard to financial products (CREDIFORMAÇÃO).
The GEIADMT – Internship and Graduate Work Market Integration Office is responsible for intervening with regard to 
the development of internships in close cooperation with the Internship Course Coordinators, as well as 
accompanying and assisting ISMAI graduates in active life and the work market, offering current and former 
students Curriculum Management services, access to Protocol Entities and the Job Opportunities System.

5.2.4. Utilização dos resultados de inquéritos de satisfação dos estudantes na melhoria do processo 
ensino/aprendizagem. 

Página 29 de 128ACEF/1314/15447 — Guião para a auto-avaliação

2014-09-11http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=2e0d52d9-e52c-4de6-a0e...



Os resultados dos inquéritos da satisfação dos estudantes têm-se constituído como um ponto importante para a 
promoção de contactos informais entre o coordenador do curso, a direção do departamento, a direção do ISMAI e 
os docentes visados por análises menos positivas transmitidas pelos estudantes, no sentido de tentar resolver 
essas situações. 
Está previsto que essa informação seja utilizada no domínio da avaliação do corpo docente e,
subsequentemente, na definição de medidas de melhoria a ser aplicadas nos casos considerados como
necessários pela direcção de departamento, coordenador de curso e comissão científico-pedagógica.
Este serviço de inquéritos de satisfação dos estudantes foi contactato e visitado por igual serviço da Universidade 
de maputo para ser estabelecido um protocolo de cooperação.

5.2.4. Use of the students’ satisfaction inquiries on the improvement of the teaching/learning process. 
The results of student satisfaction surveys have become an important aspect of promoting informal contacts 
between the course coordinator, the department board, the ISMAI board and the professors who received less 
positive analysis by the students, in order to try and solve those situations.
This information is to be used in the scope of teaching staff evaluation and, therefore, in defining measures for 
improvement to be adopted when considered necessary by the department board, the course coordinator and the 
scientific-pedagogic commission. This student satisfaction survey service was contacted and visited by their peers 
in the University of Maputo in order to enter into a cooperation agreement.

5.2.5. Estruturas e medidas para promover a mobilidade, incluindo o reconhecimento mútuo de créditos. 
A-Promoção da mobilidade:
1-Divulgação do Programa LLP Erasmus e Intercâmbio Brasil:
Organização bianual de sessões de informação;
Sensibilização para a importância da experiência de mobilidade;
Realização de eventos (internacionais).
2-Distribuição da “Agenda In” e “Agenda Out” a alunos do ISMAI e Instituições parceiras
3-Reforço das competências linguísticas dos beneficiários da mobilidade. Está em fase de estudo:
A organização de cursos da língua intensivos antes da realização do período de mobilidade;
A implementação de aulas lecionadas em inglês.
4-Assinatura de acordos de cooperação e alargamento estratégico de acordos já existentes (c/ instituições de 
ensino superior e empresas internacionais)
B-Reconhecimento académico:
O reconhecimento académico é assegurado em todas as mobilidades outgoing.
Foi implementada a intervenção dos Coordenadores de Curso no processo de reconhecimento académico, fato que 
contribuiu para a credibilização e transparência de todo o processo.

5.2.5. Structures and measures for promoting mobility, including the mutual recognition of credits. 
A-Promotion of mobility:
1-Disclosure of the Brazil Interchange and LLP Erasmus Programme: Biannual information sessions; Awareness the 
importance of the mobility experience; Events held (international).
2-Distribution of the “Agenda In” and “Agenda Out” to ISMAI students and partner institutions
3-Increased language skills of those benefitting from mobility. Under study: intensive language courses before the 
mobility period; Implementation of classes taught in English.
4-New cooperation agreements and strategic expansion of existing agreements (with higher education institutions 
and international companies)
B-Academic recognition: Academic recognition is guaranteed in all outgoing mobility.
Course Coordinators now take part in the academic recognition process, a fact which contributed to the credibility 
and transparency of the entire process.

6. Processos

6.1. Objectivos de ensino, estrutura curricular e plano de estudos 

6.1.1. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes, 
operacionalização dos objectivos e medição do seu grau de cumprimento. 

Considerando as quadro áreas de desempenho, a Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem, a 
Participação na Escola, as Relações com a Comunidade e o Desenvolvimento Profissional, os objetivos de 
aprendizagem relativamente à aquisição de conhecimento, à consolidação de aptidões e desenvolviemto de 
competências, são: i) enquadrar o ensino numa perspetiva ecológica dos saberes; ii) definir e planear os saberes da 
Educação Física nos seus diferentes níveis; iii) compreender as dimensões da intervenção pedagógica por forma a 
planear e orientar eficazmente a aula; iv) utilizar diferentes perspetivas de avaliação no enquadramento do respetivo 
contexto; v) compreender e participar nas dinâmicas das comunidades educativas; vi) participar ativamente no 
Projeto Educativo da Escola; vii) planear o percurso de ação individual de acordo com os referenciais curriculares e 
comunidade educativa; viii) refletir sobre o contexto da profissão e do professor de EF na atualidade, tendo como 
base a formação obtida; ix) compreender e atuar em concordância com uma perspetiva ética e axiologica da 
educação; x) perspetivar o ensino da educação física numa dimensão interdisciplinar.
A distribuição equilibrada destes objetivos de aprendizagem pelas unidades curriculares do plano de estudos, 
remete para o processo avaliativo das mesmas, a monitorização do seu grau de cumprimento.
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6.1.1. Learning outcomes to be developed by the students, their translation into the study programme, and 
measurement of its degree of fulfillment. 

Taking into account the four areas of performance, the Organisation and Management of Teaching and Learning, 
School Participation, Relationship with the Community and Professional Development, the learning objectives with 
regard to knowledge acquisition, consolidation of capacities and development of skills, are: i) putting teaching into 
an ecological perspective of knowledge; ii) define and plan knowledge in Physical Education at its different levels; 
iii) understand the dimensions of pedagogic intervention in order to effectively plan and conduct the class; iv) use 
different perspectives of assessment within the framework of the respective context; v) understand and participate 
in the dynamics of the educational communities; vi) participate actively in the School's Educational Project; vii) plan 
the development of individual action according to curricular framework and the educational community; viii) reflect 
on the outlook for the profession and the PE teacher in the present day, in view of the training obtained; ix) 
understand and act in harmony with an ethical and axiological perspective on education; x) consider teaching 
physical education in an interdisciplinary context.
A balanced distribution of these learning objectives in the curricular units of the study plan shall require their 
evaluation and monitoring their performance.

6.1.2. Demonstração de que a estrutura curricular corresponde aos princípios do Processo de Bolonha. 
Cumprindo a estrutura curricular os requisitos legais da legislação aplicável à data, as análises e as reflexões 
realizadas, a consulta de estudos efetuados recentemente nesta especialidade, cimentam a ideia de que a 
organização curricular revela razoáveis similaridades com as que são tendencialmente prosseguidas noutros 
países, particularmente, nos países europeus, com enfoque nos seguintes aspetos: a estrutura semestral em que se 
desenha o plano de estudos e a duração normal de 4 semestres para a sua realização, a tempo inteiro e em regime 
presencial dos estudantes; considerando os limites propostos para o número de semanas de trabalho, optou-se por 
um desenho curricular que permitisse um razoável equilibrio entre um total de 16 semanas de contacto, por 
semestre, e os níveis desejáveis de trabalho orientado e autónomo; o número total de ECTS por semestre é 30. O 
número de UCs que integra o plano de estudos por semestre é de 6 UCs nos 2 primeiros e 3 nos restantes; o 
número total de horas de trabalho por semestre é de 750; 1 ECTS equivale a 25 horas de trabalho total. 

6.1.2. Demonstration that the curricular structure corresponds to the principles of the Bologna process. 
Seeing that the curricular syllabus complies with the legal requirements set by the legislation applicable at the time, 
the analyses and the reflections performed, the consultation of the studies performed recently in this specific field, 
fortify the idea that the curricular plan shows reasonable similarities with those that tend to be pursued in other 
countries, particularly in European countries, focusing on the following aspects: the semester system that provides 
the framework for the organises is designed as a 4 semester study plan, full time and attended by students; 
considering the limits proposed for the number of work weeks, the curricular design would be have to allow 
reasonable balance between a total of 16 weeks of classes, per semester, and the desirable levels of taught and 
autonomous work; total ECTS per semester is 30. The study plan has 6 curricular units in the first two semesters 
and 3 in the other two, the total number of work hours per semester is 750; 1 ECTS corresponds to a total of 25 work 
hours.

6.1.3. Periodicidade da revisão curricular e forma de assegurar a actualização científica e de métodos de trabalho. 

O Decreto - Lei nº74/2006 de 24 de março, republicado pelo DL 115/2013 de 7 de agosto, no seu Artigo 75º, define a 
possibilidade de alteração de planos de estudos e de outros elementos caracterizadores, desde que não se 
modifiquem os seus objetivos. O Artigo 76º do mesmo DL esclarece que qualquer alteração pode ser efetuada 
desde que aprovada pelo Conselho Científico da Instituição. Sublinhe-se que este ciclo de estudos se encontra em 
funcionamento desde o ano lectivo de 2010/2011. Assim, e considerando este quadro normativo, o processo de 
atualização científica e de métodos de trabalho tem sido objeto de reflexão periódica na agenda de trabalhos da 
Comissão Científico-Pedagógica do curso. Este processo tem sido cuidadosamente avaliado para que as propostas 
de alteração, mesmo que pontuais, venham a ser fruto de um consenso alargado dos componentes da referida 
Comissão. Já foi esboçado no início do ano letivo 2013/2014 uma revisão curricular, a qual foi interrompida até esta 
data.

6.1.3. Frequency of curricular review and measures to ensure both scientific and work methodologies updating. 

Decree-law no. 74/2006, of 24 March, republished by Decree-Law no. 115/2013, of 7 August, in Article 75, establishes 
the possibility of altering the study plan and other characteristic elements, as long as the objectives are not 
modified. Article 76 of that Decree-Law determines that any change can be performed as long as approved by the 
Institution's Scientific Council. It should be noted that this study cycle exists since the 2010/2011 academic year. In 
this way, taking into account this framework, updating the scientific process and work methods has been subject to 
periodic reflection in the agenda of the course's Scientific-Pedagogic Commission. This process has been 
meticulously evaluated so that any proposals for alteration, even if only regarding details, arise through broad 
consensus of the abovementioned Commission members. A revision of the syllabus had already been prepared at 
the start of the 2013/2014 academic year, though it was interrupted until this time.

6.1.4. Modo como o plano de estudos garante a integração dos estudantes na investigação científica. 
Existe, neste ciclo de estudos, uma orientação estratégica que se traduz na preocupação de conjugar uma sólida 
formação teórica e prática, de cariz multi e interdisciplinar, sensibilizadora para a investigação científica. Neste 
sentido, o quadro conceptual das abordagens de investigação é desenvolvido no âmbito de linhas orientadoras de 
implementação situada na Escola, com vista à melhoria das práticas de Ensino da Educação Física. Na vertente 
científica do Relatório Final de Estágio, afeto à Prática de Ensino Supervisionada, documento de defesa pública, o 
Estudante Estagiário (EE) apresenta os resultados dessa experiência à comunidade. Acresce, que o EE é motivado 
a participar no Congresso Internacional anual de Ensino do ISMAI e nos seminários das escolas, otimizando o 
conhecimento adquirido.
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6.1.4. Description of how the study plan ensures the integration of students in scientific research. 
In this study cycle, there is a strategic guideline that corresponds to the concern with conjugating solid theory and 
practical training of a multi and interdisciplinary nature, which raises awareness for scientific research. In this 
sense, the conceptual framework regarding approaches to research is developed within the scope of 
implementation guidelines located at the School, in order to improve practices in Teaching Physical Education. 
Regarding the Scientific aspect of the Final Internship Report regarding Practical Supervised Learning, which is the 
document for the public defence, the Internship Student (IS) presents the results of their internship to the 
community. Additionally, the IS is encouraged to participate in the annual ISMAI International Learning Congress 
and at the school seminars, optimising the knowledge acquired.

6.2. Organização das Unidades Curriculares 

6.2.1. Ficha das unidades curriculares

Mapa IX - Teorias Contemporâneas da Educação

6.2.1.1. Unidade curricular:
Teorias Contemporâneas da Educação

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Júlia Isabel Coelho Campos Alves de Castro

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
NA

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Compreender os quadros concetuais essenciais das teorias contemporâneas em análise;
Compreender os processos e dinâmicas educativas que caracterizam essas mesmas correntes; 
Utilizar a literacia própria das perspetivas contemporâneas da educação;
Reconhecer e problematizar os contributos dos diferentes protagonistas nas principais propostas pedagógicas 
contemporâneas;
Enquadrar as problemáticas educativas contemporâneas no exercício da profissão docente, perspetivando linhas 
de futuro. 
Recolher, selecionar e interpretar informação relevante construindo argumentos, em torno de problemáticas 
educativas atuais, fundamentados nos princípios essenciais das teorias contemporâneas da educação 
(apresentando-os sob a forma escrita e oral).

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Understanding the conceptual framework of contemporary theories under analysis; Understand the educational 
processes and dynamics that characterise those same currents;
Use the appropriate literature of contemporary perspectives on education;
Recognise and critically analyse the contribution of the different participants in the main contemporary pedagogic 
models;
Contextualise contemporary educational issues in working as a teacher, and perspectives for their evolution;
Collect, select and interpret relevant information, building arguments regarding current-day educational 
problematics, based on the essential principles of contemporary education theories (presenting them orally and in 
writing).

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Conceções e modelos educativos numa perspetiva temporal – breve abordagem.
2. O contributo das várias áreas do conhecimento para as propostas das principais teorias pedagógicas 
contemporâneas.
i) A Filosofia
ii) A Psicologia
iii) A Sociologia
3.As principais propostas de tipologia para a análise das principais correntes educativas contemporâneas
i) A tipologia de Jean Houssaye;
ii) A tipologia de Hameline ;
iii) A tipologia de Marguerite Altet
iv) A tipologia de Louis Not 

4.As principais teorias contemporâneas da Educação:
Das teorias Behavioristas e da sua importância nos sistemas educativos contemporâneos
.As Perspectivas Psicognitivas da Educação – a marca das teorias Construtivistas na aprendizagem.

As Perspectivas Sociocognitivas da Educação - os fundamentos do Construtivismo Social na aprendizagem

As Perspectivas Personalistas da Educação – os fundamentos da Educação na Segunda Pessoa.

6.2.1.5. Syllabus:
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1. Timeline of educational concepts and models – overview.
2. The contribution of different fields of knowledge regarding the proposals of the main contemporary pedagogic 
theories.
i) Philosophy
ii) Psychology
iii) Sociology
The main typologies for analysis of the main contemporary educational currents
i) The typology of Jean Houssaye;
ii) The typology of Hameline;
iii) The typology of Marguerite Altet;
iv) The typology of Louis Not.
4. The main contemporary Education theories:
Behavioural theories and their importance in modern education systems.
Psycho-cognitive perspectives of Education – the mark of Constructivist theories in learning.
Socio-cognitive perspectives of Education – the principles of Social Constructivism in learning.
Personalist perspectives of Education – the principles of Education in the Second Person.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Os objectivos (competências a desenvolver) da U.C apontam para um reforço em dois eixos formativos essenciais: 
i) compreensão dos paradigmas educativos na contemporaneidade- numa perspectiva focalizada; ii) a articulação 
no desenvolvimento de competências de pesquisa e análise e reflexão crítica da teoria produzida. Neste sentido, os 
objectivos, os conteúdos e as metodologias desta U.C evidenciam uma perspectiva sistémica no quadro da 
transversalidade para a componente das Ciências da Educação

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The objectives (skills to be developed) of the Curricular Unit point towards strengthening two essential aspects of 
learning: i) understanding modern educational paradigms - in a focused perspective; ii) articulation in the 
development of research and analytical skills and critical thought on the theory produced. In this sense, the 
objectives, the contents and methodologies of this C. U. demonstrate a systemic perspective within a framework of 
transversal applicability with regard to Education Sciences.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As sessões presenciais aproximam-se da aula – oficina. A metodologia adotada permitirá uma maior coerência com 
os princípios da avaliação contínua.Em todas as sessões presenciais serão propostas tarefas –apoiadas em textos 
de autores essenciais – em torno das diferentes perspetivas educativas tratadas. Será solicitada uma análise crítica 
de vários textos de autor orientada por um conjunto de questões. As construções de narrativas, descritivas e 
explicativas, com argumentos progressivamente fundamentados (orais e escritas) serão apresentadas e debatidas 
com o grande grupo e com a professora. Avaliação contínua- M1- Tarefa individual - construção de um comentário 
sobre uma ou várias questões problematizadoras. Esta tarefa sintetiza o trabalho desenvolvido nas sessões 
presenciais - 55%; M2- Tarefa de pares - Elaboração de uma revisão de literatura sistemática sobre uma temática 
proposta 45%. Avaliação final – teste escrito - 100% na classificação final.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Classes will approach the workshop-class. The adopted methodology will allow greater coherence with principles of 
continuous assessment. Tasks will be proposed in every class – based on texts by essential authors – around the 
different educational perspectives addressed. The critical analysis of several author texts will be required, guided by 
a set of questions. The construction of descriptive and explanatory narratives with progressively reasoned 
arguments (oral and written) will be presented and debated by the full class and the professor. Continuous 
assessment - M1 - Individual task - construction of a commentary on one or more problematic questions. This task 
summarises the work developed in class - 55%; M2 - Task in pairs - Drafting a systematic review of literature on a 
proposed theme - 45%. Final assessment - written test - 100% of the final grade.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

As metodologia adotada para o trabalho em sala de aula é inspirada na metodologia de aula – oficina. Serão 
propostas (em todas as sessões presenciais) tarefas diversificadas, orientadas para a trabalho semanal aponta para 
o progressivo desenvolvimento de competências relacionadas com : (i) a pesquisa e selecção de informação; (ii) a 
análise crítica de teorias e correntes apresentadas pelos autores mais significativos; (iii) construção fundamentada 
de argumentos em torno das problemáticas propostas; (iv) a elaboração de propostas de linhas de acção para 
problemas colocados em torno de situações educativas concretas. 
Estas metodologias respondem ao desafio de transversalidade apontado pelo quadro de competências a 
desenvolver na formação inicial de professores nomeadamente na componente de formação das Ciências da 
Educação. Procurou-se ainda convergir com as necessidades de desenvolvimento de competências relacionadas 
com a pesquisa e análise de teoria conducente à elaboração de revisões sistemáticas – elemento essencial no 
processo investigativo de natureza empírica abordado em outras U.C. do plano curricular.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The methodology adopted for classroom work is inspired on workshop-class methodology. A variety of tasks will be 
proposed (in all classes), geared towards weekly works, aimed towards a progressive development of skills related 
to: (i) research and selection of information; (ii) critical analysis of currents and theories submitted by the most 
relevant authors; (iii) reasoned construction of arguments on the subject of the issues proposed; (iv) drafting 
proposals for lines of action addressing problems placed around specific educational situations.
These methodologies address the issue of transversal applicability specified in the framework of skills to be 
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developed in initial training of teachers, particularly with regard to training in Education Sciences. Convergence was 
sought with the needs for development of skills related to theoretical research and analysis, in order to draft 
systematic reviews - an essential element in the empirical research process addressed in other Curricular units in 
the course syllabus.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

Bertrand, Y. (2001). Teorias contemporâneas da Educação. Lisboa: Instituto Piaget.
Donovan, J., & Cooking, R. (1999). How people Learn. Brain , Mind, Experience and School. Washington : American 
Psychological Association.
Cabanas, J. (2001). Concepção Antinómica da Educação. Lisboa: Edições Asa.
Carvalho, A. (1998). A Educação como Projecto Antropológico. Porto: Afrontamento
Donovan, S., & Bransford, J. (2005). How students Learn. History in Classroom. Washington, D. C.: The National 
Academies Press.
Fosnot, C. (1999). Construtivismo e Educação. Teoria, Perspectivas e Prática. Lisboa: Instituto Piaget.
Gauthier, C., & Tardif, M. (1996). La Pédagogie. Theories et pratique de L’antiquité à nos jours. Paris: Gaetan Morin 
Editeurs.
Phillips, D. (2009). Perspectives on Learning. New York: Teachers College Press.
Not, L. (1998). O ensino interlocucional. Para uma educação na segunda pessoa. Lisboa: Instituto Piaget.

Mapa IX - Organização e Gestão Escolar

6.2.1.1. Unidade curricular:
Organização e Gestão Escolar

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Paula Cristina Pereira Romão

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
NA

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
(1) Identificar e interpretar os conceitos de organização e de gestão escolar. (2) Conhecer os documentos 
estruturantes de organização de uma escola e desenvolver a capacidade de os analisar criticamente de uma forma 
integrada e coerente. 3) Identificar problemas de índole organizacional que tenham impacto no sucesso educativo 
dos alunos, e respetivas tomadas de decisão. (4) Interpretar e analisar o impacto das tensões, dilemas e conflitos 
levantadas pelos diferentes atores intervenientes na escola. 
(5)Saber mobilizar o conhecimento e saber agir quando solicitado a integrar uma equipa de trabalho na escola.(6) 
Assumir compromissos e responsabilidades individuais ao nível da participação em estruturas de organização de 
uma escola.
(7)Promoção da autonomia enquanto futuros profissionais.(8)Resolução de problemas do foro organizacional. 

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
(1) Identify and interpret the concepts of school management and organisation. (2) Awareness of the structural 
documents in the organisation of a school and develop capacity to critically analyse them in an integrated and 
coherent manner. (3) Identify problems of an organisational nature that affect the educational success of students, 
and the respective decision-making. (4) Interpret and analyse the impact of tensions, dilemmas and conflicts raised 
by the different actors who intervene in the school. (5) Know how to mobilise knowledge and how to act when asked 
to participate in a work team at school. (6) Assume individual responsibilities and commitments in terms of 
participation in school organisation structures. (7) Promote autonomy as future professionals. (8) Solve problems of 
organisational nature.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. A escola como organização
1.1. Estruturas de organização e suas competências.
1.2. Atores intervenientes na organização e gestão escolares.
1.3. Apresentação e análise de diferentes documentos estruturantes da dinâmica escolar (registos, atas, projetos, 
roulement das instalações, planos de recuperação dos alunos, ofícios, circulares, despachos, etc.)
2. Exercício da profissionalidade docente por via da participação nas estruturas de organização e gestão da escola.
2.1. Que implicações/responsabilidades/capacidade de intervenção/capacidade para produzir mudanças… no 
exercício do cargo de DT, desporto escolar, tutor, diretor de curso, diretor/assessor/coordenador de escola, 
2.2. O potencial de cada um dos atores da comunidade educativa no sucesso educativo dos alunos (efeito escola, 
professor, diretor, aluno).
3. Avaliação e qualidade do sistema educativo das escolas Portuguesas.
3.1. Avaliação interna e externa das escolas; avaliação dos alunos; avaliação dos professores

6.2.1.5. Syllabus:

1. The school as an organisation
1.1. Organisational structures and their competencies
1.2. Actors who intervene in school management and organisation
1.3. Presentation and analysis of different structural documents in school dynamics (registers, minutes, projects, 
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organisation of facilities, student recovery plans, letters, circular notices, decisions, etc.)
2. The teaching profession by participating in school organisations and management structures
2.1. The implications/responsibilities/capacity for intervention/ability to make changes... in the performance of duties 
as Class director, school sports, tutor, course director, school headmaster/consultant/coordinator
2.2. The potential of each actor in the educational community with regard to the success of students (school effect, 
teacher, headmaster, student)
3. Evaluation and quality of the educational system in Portuguese schools
3.1. Internal and external evaluation of schools; student evaluation; teacher evaluation

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O objetivo 1 é cumprido com o cap. 1dos conteúdos programáticos (CP) que permitirá o conhecimento e a 
articulação dos conceitos relativos à organização e gestão escolar, numa perspetiva de combate ao insucesso 
escolar tendo em consideração as metas nacionais e internacionais. 
Com o objetivo 2 serão analisados diversos documentos de organização e gestão de uma escola de uma forma 
reflexiva e interventiva (abordada no cap.2 dos CP), bem como a sua importância no âmbito do exercício da 
profissionalidade docente por via da participação nas diversas estruturas e órgãos (cf. cap. 3). 
Com os objetivos 4 e 6, serão proporcionadas aos alunos possibilidades de distinguir e analisar o impacto de 
dinâmicas escolares que implicam uma tomada de decisão à luz das “questões de política educativa”, e da 
capacidade de intervenção dos diferentes “atores” intervenientes na organização e gestão de uma escola. (cf. cap. 4 
e 5 dos CP). 

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Objective 1 is met through chapter 1 of the syllabus, which will lead to knowledge and articulation of concepts on 
the subject of school organisation and management, in a perspective of fighting academic failure and taking into 
account national and international targets.
Through objective 2, a variety of school organisation and management documents will be analysed in a thoughtful 
and participative manner (addressed in chapter 2 of the syllabus), as well as the relevance of the syllabus within the 
scope of the working as a teacher by participating in different structures and bodies (vide chap. 3).
In objectives 4 and 6, students will be able to distinguish and analyse the impact of school dynamics which imply 
decision-making in light of “educational policy issues”, and the capacity to intervene of the different ""actors"" who 
participate in the organisation and management of a school. (vide chap. 4 and 5 of the syllabus).

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
(1)Exposição e aprofundamento dos temas programáticos sobre as questões fundamentais. (2)Por via do 
desenvolvimento de competências nos alunos, potenciadoras de um diálogo crítico-reflexivo sobre a prática 
profissional, num contexto de inserção escolar. (3)Investimento em espaços de debate visando uma sabedoria 
prática, sustentada nos conhecimentos adquiridos nesta UC, com reflexos na identidade profissional. 

AVALIAÇÃO CONTÍNUA
Componente teórica: 60% 
A classificação do teste escrito tem que ser ≥10.0 valores.
Componente prática 40%: 
1. 10% Assiduidade e participação em discussões temáticas síncronas e assíncronas, tarefas/trabalhos solicitados.
2. 20%: Trabalho realizado em grupo.
3. 10%: apresentação /discussão/defesa do trabalho anterior [10 minutos máximo].
AVALIAÇÃO FINAL
100% Exame Final
Obs: em situações especiais de alunos trabalhadores estudantes, atletas de alta competição, alunos em Erasmus, 
ou outras situações similares, a avaliação poderá ser ajustada. 

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
(1) Presentation and further investigation of syllabus themes regarding essential issues. (2) By developing skills in 
the students, leading to a critical dialogue on professional practice, in a school context. (3) Investment in debate in 
order to obtain practical wisdom, sustained on knowledge acquired in this CU, with reflexes on professional identity.
CONTINUOUS ASSESSMENT
Theory component: 60%
Classification on the written test must be ≥10.0 out of twenty. Practical component 40%:
1. 10% Attendance and participation in prepared or spontaneous themes, set tasks / works.
2. 20%: Group work.
3. 10%: presentation / discussion / defence of previous work [10 minutes maximum]. FINAL ASSESSMENT
100% Final exam
Obs: under the specific circumstances of student-workers, competitive athletes, Erasmus students, or other similar 
situations, the assessment may be adjusted.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

Nesta UC pretende-se que os alunos sejam competentes na aplicação prática dos conteúdos teóricos, quando 
confrontados com contextos reais que impliquem um envolvimento na vida quotidiana de uma escola. Esta 
pretensão é passível de ser viabilizada por via da preocupação expressa nos pontos 1,2 e 3, constantes nas 
metodologias de ensino (ME). Nesta UC os alunos aprenderão não só o âmbito e tipos de espaço de intervenção 
numa escola, mas também serão induzidos a avaliar a situação e a percecionar espaços de intervenção. Nas aulas 
pretender-se-á desenvolver as competências dos alunos [cf. pontos 5 a 7 dos objetivos de aprendizagem (OA)] e 
sensibilizá-los para a importância dos temas abordados no contexto real profissional (cf. pontos 2 a 4 dos OA). 
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Pretende-se, nas aulas, apresentar propostas que permitam a reflexão dos alunos e o debate fundamentado sobre 
situações reais dos contextos escolares. Os alunos aprenderão a agir de acordo com uma matriz baseada na 
interpretação dos documentos estruturantes de uma escola, aprendendo a refletir e a saber agir, propondo 
alternativas, melhorando as suas competências ao aprender a mobilizar os conhecimentos na direção certa e no 
momento apropriado. Para isso, tentar-se-á estimular um processo de diálogo em que todos participem. Procurar-
se-á, essencialmente, garantir o desenvolvimento das capacidades de “aplicar em contextos diferentes” os 
conhecimentos adquiridos, sob influência de diferentes fatores e variáveis. 
A proposta da elaboração de uma resenha visa, numa primeira fase, que os alunos reflitam sobre os conceitos 
apreendidos, integrando-os e mobilizando-os, de forma a acrescentar valor a uma obra de referência sobre os 
conteúdos abordados.
Por sua vez, o trabalho prático de grupo exigido aos alunos terá um importante contributo para a concretização dos 
objetivos definidos para a UC, proporcionando a compreensão e a aplicação das temáticas em estudo, bem como 
permitirá que os alunos se defrontem com diferentes formas de resolver problemas semelhantes, percebendo que 
as possíveis soluções também dependem de uma análise criteriosa dos respetivos contextos de enquadramento de 
cada uma das escolas (cf. ponto2 e 3 das ME e pontos 1 e 2 da avaliação). A realização do trabalho prático terá 
ainda as vantagens de partilha de conhecimentos entre os elementos do grupo, procura de informação externa e, 
portanto, contacto com a realidade. A sua posterior apresentação e defesa, bem como a capacidade reflexiva e 
argumentativa sobre o trabalho apresentado por outro grupo da turma, contribuirão de modo decisivo para o 
reforço da perceção e conhecimento das diferentes realidades escolares intra-escolas e entre-escolas, que se 
considera essencial para a consecução dos objetivos desta UC (cf. ponto 3 das ME e ponto 3 da avaliação). 
A avaliação dos alunos servirá para a aferição da eficácia das metodologias de ensino desenvolvidas podendo, no 
futuro, realizar-se algumas correções nas metodologias de ensino. 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The aim of this Curricular unit is to ensure that students are competent in applying their theory to practical contexts, 
when confronted with real-life situations that imply involvement in daily life at a school. This purpose can be 
achieved by means of the concern expressed in points 1,2 and 3, specified in the teaching methodologies (TM). In 
this CU, students will not only discover the scope and types of possibilities for intervention in a school, but will also 
be induced to evaluate the situation and recognize opportunities for intervention. The classes seek to develop the 
students' skills [vide points 5 to 7 of the learning outcomes] and raise their awareness for the importance of the 
themes addressed in a real professional context (vide points 2 to 4 of the learning outcomes). In class, proposals 
will be presented that make students think and debate real situations in school contexts. Students will learn to act 
according to a matrix based on the interpretation of a school's structural documents, learning to reflect and 
knowing how to act, suggesting alternatives, improving their skills by learning to mobilise their knowledge in the 
correct direction and at the right time. For this purpose, a process of dialogue will be encouraged in which everyone 
participates. Essentially, the aim is to ensure that they develop the ability for their knowledge to be ""applied in 
different contexts"", depending on the different factors and variables.
The proposal to define an outline firstly aims for students to reflect on the concepts learnt, integrating them and 
mobilising them, in order to add value to a reference work about the subjects addressed.
For its turn, the practical group work required from students will make an important contribution towards achieving 
the objectives defined for this CU, allowing them to understand and apply the themes in question, as well as 
allowing the students to confront different means of solving a similar issues, understanding that potential solutions 
also depend on careful analysis of the contexts of each of the respective schools (vide. point 2 and 3 of the ME and 
points 1 and 2 of the assessment). The performance of the practical work also offers the benefits of sharing 
knowledge among group members, seeking external information and, therefore, contact with actual situations. Their 
later presentation and defence, as well as the capacity to reflect and argue about the work presented by other class 
groups will contribute decisively towards strengthening the perception and understanding of the different school 
realities between schools or inside the same schools, which is considered essential in order to pursue the 
objectives of this CU (vide point 3 of the ME and point 3 of the assessment).
The assessment of students will serve to gauge the effectiveness of the teaching methodologies carried out 
whereby, in the future, some adjustments may be made to the teaching methodologies.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

Alves, J., & Moreira, L. (2011). Projeto Fénix, Relatos que contam o sucesso.: Universidade Católica Portuguesa, 
Faculdade de Educação e Psicologia.
Bolivar, A. (2012). Melhorar os processos e os resultados educativos. O que nos ensina a investigação: Fundação 
Manuel Leão 
Lima, Á. (2008). Em busca da boa escola: Fundação Manuel Leão.
Romão, P. (2009). Da teoria à prática, alguns constrangimentos. 2 Pontos, a revista dos professores portugueses. 
Porto: Porto Editora.
Romão, P. (2012a). Desocultar o oculto e dizer o indizível sobre a agregação de escolas. Acessado a 14 novembro, 
2013, em http://www.spzn.pt/pdfs/imprensa/4_jun_2012/PB-
Desocultar_o_oculto_e_dizer_o_indizivel_sobre_a_agregacao_de_escolas.pdf
Romão, P. (2012b). Uma escola de megadimensão inviabiliza a autorreflexão. Acessado a 14 novembro, 2013, em 
http://www.educare.pt/noticias/noticia/ver/?id=14040&langid=1
Santos, Á. (2009). Escolas de futuro. 130 Boas práticas de escolas Portuguesas. Porto: Porto Editora.

Mapa IX - Análise Curricular e Metodologia da Educação Física

6.2.1.1. Unidade curricular:
Análise Curricular e Metodologia da Educação Física

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

Página 36 de 128ACEF/1314/15447 — Guião para a auto-avaliação

2014-09-11http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=2e0d52d9-e52c-4de6-a0e...



Alberto Aires da Cruz Albuquerque

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
NA

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1.Dotar os futuros mestres das competências necessárias para uma correta identificação, interpretação dos 
currículos e programas de Educação Física Nacionais e Europeus.

2.Dotar os futuros mestres das competências necessárias para planificar e intervir pedagogicamente no ensino da 
Educação Física e do Desporto

3.Dotar os futuros mestres das competências necessárias para promover um trabalho multidisciplinar, liderando, 
cooperando e promovendo ações educativas específicas.

4.Dotar os futuros mestres das competências necessárias para coordenar o ensino, no respeito pelas diferenças.

5.Dotar os futuros mestres das competências necessárias para a criação de condições direcionadas ao sucesso 
educativo.

6.Dotar os futuros mestres das competências necessárias para intervir no âmbito da investigação científica em 
análise e desenvolvimento curriculares.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1. Provide the master’s students with the skills necessary to correctly identity and interpret National and European 
Physical Education curricula and programmes.
2. Provide the master’s students with the skills necessary to plan and intervene pedagogically in teaching Physical 
Education and Sport.
3. Provide the master’s students with the skills necessary to promote multi-disciplinary work, leading, cooperating 
and promoting specific educational actions.
4. Provide the master’s students with the skills necessary to coordinate teaching, respecting differences.
5. Provide the master’s students with the skills necessary to create conditions directed towards educational 
success.
6. Provide the master’s students with the skills necessary to work within the scope of scientific research on 
curricular analysis and development.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Módulo 1 – Componente Teórica
Programas e Currículos nacionais, europeus e outros
Planos de Ensino
Categorias Didáticas (Objetivos e conteúdos de ensino);
Avaliação em Educação Física
Módulo 2 – Componente prática
Os programas e os currículos nacionais, europeus, canadiano e brasileiro, em educação física (elaboração de 
grelha de Análise) 
i.Análise 
ii.Reflexão 
iii.Comparação 
iv.Crítica 
Módulo 3 – Modelo de Estrutura do Conhecimento
Elaboração de planos numa perspetiva europeia a partir do Modelo de Estrutura do Conhecimento 
Apresentação do estudo. 

6.2.1.5. Syllabus:

Module 1 – Theory component
Portuguese and European curriculums and programmes, and other Education Plans 
Didactic Categories (Teaching contents and objectives); Evaluation in Physical Education
Module 2 – Practical component
Portuguese, European, Canadian and Brazilian curriculums and programmes regarding physical education (drafting 
an Analysis table)
i. Analysis
ii. Thought, iii. Comparison, iv. Criticism
Module 3 – Knowledge Structure Model
Preparation of plans from a European perspective, starting with the Knowledge Structure Model, Presentation of 
study.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Para dotar os futuros mestres em Ensino da Educação Física da possibilidade de alcançar os objetivos a que este 
programa e esta UC se propõem, é necessário desenvolver-lhes as competências atrás enunciadas.
Nesta lógica, este programa, com os objetivos e conteúdos programáticos acima referidos foi elaborado tentando 
dar resposta a esse desiderato. Assim, conteúdos e objetivos, abordam, ao longo do seu desenvolvimento, todos 
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os aspetos relacionados com os objetivos enunciados e almejam as competências pretendidas.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
In order to give future Master's graduates in Physical Education the possibility of reaching the objectives set for this 
programme and CU, the skills mentioned above must be developed. In this sense, this program was drafted with the 
objectives and syllabus mentioned above, in an attempt to respond to this aim. In this way, contents and objectives 
address every aspect related to the stated objectives and seek the required competencies throughout their 
development.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino a abordar é baseada nos meios audiovisuais e método expositivo, elaboração de trabalhos 
com vista à reflexão crítica sobre os conteúdos.

Avaliação Contínua e Final:
•Execução e discussão de trabalhos realizados pelos alunos sobre cada um dos módulos do programa.
•Dois testes. Um no fim do 2º Módulo e outro no fim do 3º Módulo.
•À execução e discussão dos trabalhos, assiduidade e pertinência das intervenções é atribuída a percentagem de 
30% da Nota Final, contribuindo a média dos testes com 70%, desde que esta média seja, no mínimo, de 10 valores.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methodology is based on audio-visual aids and expository method, preparing works, in order to obtain 
critical reflection on contents.
Continuous and Final Assessment:
• Performance and discussion of works by students regarding each module in the syllabus.
• Two tests. One at the end of the 2nd Module and the other at the end of the 3rd Module.
• The execution and discussion of works, attendance and pertinence of intervention in class is awarded 30% of the 
Final Grade, with the tests corresponding to 70%, as long as this average comes to at least 10 out of 20.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

As metodologias de ensino são assuntos cada vez mais falados no meio educativo e escolar. Todos os envolvidos 
neste sistema, principalmente os docentes, partem do pressuposto de que sabem como se faz e para que servem as 
metodologias. Todavia, quando se fala de sistema educativo devem considerar-se as cinco questões fundamentais 
da Didática: O quê? A quem? Como? Porquê? Para quê? 
Assim, a avaliação e o planeamento são pressupostos de base para a compreensão de todo o complexo 
metodológico do ensino.
Considerando que as estratégias não são corretas, nem erradas, mas sim adequadas ao contexto, quaisquer que 
elas sejam, será grave não ter em atenção o que já foi feito neste campo.
Os pressupostos que irão ser desenvolvidos ao longo deste programa, sublinham a importância da natureza 
formativa e contínua das análises curriculares, das avaliações e do planeamento. Assim, esta UC deve acrescentar 
algo de novo na melhoria do atual estado do sistema educativo e na concretização das medidas propostas para tal 
desígnio.
Os objetivos da presente UC centram-se nos vários domínios de investigação e intervenção associados à análise 
curricular, à avaliação e ao planeamento em EF e resultam da compilação de várias reflexões críticas e pesquisas 
empíricas realizadas. Deste modo, as metodologias de ensino centram-se na apresentação da evidência empírica 
mais recente assim como na criação de espaços de discussão/debate, o que contribuirá para um melhor 
conhecimento da realidade teórica-empírica baseada nos contextos de investigação e intervenção.
Também, no âmbito da sua avaliação, os alunos terão a oportunidade de elaborar três trabalhos de natureza 
empírica, onde poderão demonstrar o conhecimento adquirido e serem capazes de expor com clareza esses 
conhecimentos.
As metodologias de ensino propostas pretendem, portanto, combinar os conteúdos apresentados e o trabalho de 
pesquisa efetuado por parte dos alunos.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Teaching methodologies are increasingly discussed in the educational and school world. Everyone who is involved 
in this system, especially professors, assume that they know how its done and what the methodologies are for. 
However, when an educational system is discussed, the five essential Didactics questions should be: What? To 
whom? How? Why? For what purpose?
In this way, assessment and planning are basic premises in order to understand the methodological complexity of 
teaching.
Considering that strategies cannot be classified as right or wrong, but rather if they are adjusted to the context, 
whichever they may be, it would be negligent not to take into account what has already been done in this field.
The premises to be developed throughout this programme underline the importance of the continuous and 
pedagogic nature of curricular analysis, evaluations and planning. In this way, this CU should add something new in 
order to improve the current state of the education system and implement the measures proposed for this purpose.
The objectives of this CU are centred on several fields of research and intervention associated to curricular 
analysis, assessment and planning in PE and are the result of compiling several critical reflections and empirical 
research. In this way, the teaching methodologies are centred on presentation of the most recent empirical evidence 
as well as the creation of opportunities for discussion / debate, which will contribute towards better understanding 
of the theoretical-empirical reality based on contexts of research and intervention.
Also, within the scope of their assessment, students will be able to perform three empirical works, in which they can 
demonstrate their acquired knowledge and their ability to clearly convey that knowledge.
The teaching methodologies proposed therefore aim to combine the contents with the research performed by 
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students.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Boschee, B., & Whitehead, B. (2011). Curriculum Leadership: Strategies for Development and Implementation. SAGE 
Publications.
Durand, M. (1996). L’enseignement en millieu scolaire. Paris: PUF. 
Formosinho, J. (2001). A formação prática dos professores: da prática docente na instituição à prática pedagógica 
nas escolas. Revista Portuguesa de Formação de Professores, 1, 37-54
Januario, C. (1996). Do pensamento do professor à sala de aula. Coimbra: Livraria Almedina.
Slattery, P. (2006). Curriculum Development in the Postmodern Era. University of Michigan. Routledge
Vickers, J. (1989). Instructional design for teaching physical activities. Human Kinectics Books, Champaign, III.
Zabalza, M. (1992). Planificação e Desenvolvimento Curricular na Escola. 1ª Edição. Rio Tinto: Edições ASA.

Mapa IX - Didática Específica I

6.2.1.1. Unidade curricular:
Didática Específica I

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
António Paulo Vieira Sá Marques Oliveira

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Ricardo Jorge Franco Lima
José Carneiro Oliveira Neto
Pedro Miguel Ribeiro da Silva

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

1) Identificar o objeto, objetivos e conteúdos da Didática da Educação Física. 
2) Conhecer os processos de planeamento, realização e avaliação. 
3)Analisar o processo de ensino e de aprendizagem. 
4) Compreender e refletir sobre os modelos de ensino dos jogos desportivos coletivos. 
5) Dominar as técnicas específicas da Didática das diferentes modalidades abordadas na Educação Física. 
6)Construir progressões pedagógicas e unidades didáticas nas diferentes modalidades desportivas.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1) Identify the object, objectives and contents of Physical Education Didactics.
2) Learn planning, implementation and assessment processes. 
3) Analyse the teaching and learning processes.
4) Understand and reflect on models for teaching team sports.
5) Command the specific Didactics techniques in the different sports adopted in Physical Education. 
6) Develop pedagogic progression and didactic units in the different sports.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Componente teórica - Introdução à Didática e aos Jogos Desportivos Coletivos
O objetivo da Didática da Educação Física: objeto, objetivos e conteúdo; conhecimento da matéria de ensino; 
conhecimento pedagógico do conteúdo; conhecimento dos contextos do sistema educativo. Análise e avaliação do 
ensino; variáveis do processo de ensino e de aprendizagem. Perspetiva ecológica do processo de ensino e de 
aprendizagem.
Os modelos de ensino nos jogos desportivos coletivos. A transferência de conteúdos entre modalidades. A 
utilização do feedback e sua importância no processo de ensino e de aprendizagem.
Componentes práticas – Andebol, Basquetebol, Futebol e Voleibol
A organização do processo de ensino e de aprendizagem no Andebol, Basquetebol, Futebol e Voleibol. Formas de 
abordagem, progressões e conteúdos ao longo dos ciclos de ensino. O seu ensino face à realidade escolar, 
potenciar os espaços e materiais existentes.

6.2.1.5. Syllabus:
Theory component - Introduction to Didactics and Team Sports
The objective of Physical Education Didactics: object, objectives and contents; knowledge on the subject taught; 
pedagogic understanding of contents; knowledge of education system contexts. Analysis and evaluation of 
teaching; variables in the teaching and in the learning process. Ecological perspective of the teaching and learning 
process.
Teaching models for team sports. Transfer of contents between sports. Using feedback and its importance in the 
teaching and learning process.
Practical components – Handball, Basketball, Football and Volleyball
The organization of the teaching and the learning process in Handball, Basketball, Football and Volleyball. 
Approaches, progression and contents throughout teaching cycles. Teaching them in view of real-life school 
situations, making the most of existing spaces and materials.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos da componente teórica respondem aos objetivos 1 a 4, onde se procura que o aluno 
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tenha o conhecimento da Didática da Educação Física, conheça os processos de planeamento, realização e 
avaliação, realize uma análise ao processo de ensino e de aprendizagem e adquira um conhecimento sobre os 
diferentes modelos de ensino dos jogos desportivos coletivos, e realize uma reflexão sobre os mais adequados 
para os contextos de ensino atuais.
Os conteúdos programáticos da componente prática respondem aos objetivos 5 e 6, onde se pretende que o aluno 
domine a didática na abordagem a quatro modalidades desportivas coletivas (andebol, basquetebol, futebol e 
voleibol). Conheça as progressões adequadas, saiba construir as unidades didáticas específicas e tenha um 
conhecimento da realidade escolar e adeque a abordagem a esta mesma realidade.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The theory contents of the syllabus correspond to objectives 1 to 4, in which students are expected to learn about 
Physical Education Didactics, planning, implementation and assessment processes, to perform the analysis of the 
teaching and learning processes and acquire knowledge about the different teaching models for team sports, 
considering which are the most appropriate according to current learning contexts.
The practical contents of the syllabus correspond to objectives 5 and 6, in which students are expected to grasp 
didactic approaches to four team sports (handball, basketball, football and volleyball), becoming aware of 
appropriate forms of progression and knowing how to build specific didactic units, understanding real-life schools 
and adjusting their approach to the specific situation.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A componente teórica assenta na metodologia de aula colóquio com momentos de transmissão de conhecimentos 
e momentos de diálogo e debate. A componente prática assenta na apresentação de atividades e tarefas com 
explicitação das características, objetivos e sua realização em diferentes contextos. Realização e experimentação 
de progressões pedagógicas e de formas de abordagem contextualizadas.
A avaliação consta de uma componente de participação nas tarefas (50%) e uma componente de conhecimento 
teórico (50%).
Nas diferentes modalidades (andebol, basquetebol, futebol e voleibol) a participação nas tarefas engloba a 
assiduidade dos alunos, a intervenção em aula e a apresentação de um trabalho de grupo; a componente de 
conhecimento prevê a realização de um teste escrito por modalidade.
A nota final consta da avaliação consta de quatro momentos de avaliação (às quatro modalidades desportivas) com 
uma ponderação de 25% no peso da avaliação final.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The theory component is based on the colloquium-class methodology, involving transmitting knowledge and 
moments of dialogue and debate. The practical component is based on the presentation of activities and tasks, 
explaining their characteristics, objectives and implementation in different contexts. Implementation and 
experimentation with contextualised pedagogic progression and approaches.
The assessment includes participation in the tasks (50%) and evaluation of knowledge of theory (50%).
In the different sports (handball, basketball, football and volleyball) participation in the tasks involves attendance of 
students and presentation of group work; the knowledge evaluation involves taking a written test with regard to 
each sport.
The final grade consists in four assessments (regarding each of the four sports) each with a weight of 25% in the 
final assessment.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.
Nesta unidade curricular procura-se dotar o aluno de conhecimentos ao nível dos objetivos da Didática da 
Educação Física, dos processos de planeamento, realização e avaliação, da análise do processo de ensino e de 
aprendizagem e da reflexão sobre os modelos de ensino dos jogos desportivos coletivos. A estrutura do 
conhecimento assenta numa transmissão de conteúdos em constante interação com o aluno, despertando as 
interrogações na procura das soluções adequadas aos problemas colocados ao nível da Didática e do processo de 
ensino e de aprendizagem na Educação Física e especificamente nas diferentes modalidades coletivas.
O contexto prático das aulas permitirá ao aluno experimentar as diferentes propostas de abordagem ao jogo e as 
progressões pedagógicas específicas. Promoverá também no aluno a necessidade de pesquisa, sendo a 
apresentação de atividades e tarefas com explicitação das características, objetivos e sua realização em diferentes 
contextos necessária no sentido de permitir a reflexão sobre os modelos de ensino.
No mesmo sentido a realização e experimentação de progressões pedagógicas, com a realização de tarefas em 
pequenos grupos permitirá aos alunos adquirir as competências necessárias ao desenho das unidades didáticas. 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The aim of this curricular unit is to give the student knowledge about the objectives of Physical Education Didactics, 
planning, implementation and evaluation processes, the analysis of the teaching and learning processes and to 
reflect on the different teaching models for teaching team sports. The structure of knowledge is based on transfer of 
contents by means of constant interaction with the student, raising questions in the search for appropriate solutions 
to the problems posed in terms of Didactics and of teaching and learning processes in Physical Education, 
specifically with regard to team sports.
The practical context of the classes will allow the student to try different proposals for addressing team sports and 
specific pedagogic progressions. The student will also be made aware of the need for research, whereby the 
presentation of activities and tasks and explaining their features, objectives and implementation in different 
contexts is necessary in order to allow reflection on different teaching models.
In the same way, carrying out and experimenting with pedagogic progressions, via tasks performed in small groups, 
will allow students to acquire the necessary skills to plan the didactic units.

Página 40 de 128ACEF/1314/15447 — Guião para a auto-avaliação

2014-09-11http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=2e0d52d9-e52c-4de6-a0e...



6.2.1.9. Bibliografia principal:
Benitez, L., & Gamarro, F. (2010). El Deporte en la escuela hacia la busqueda del deporte educativo. Wanceulen.
Blazquez, D., & Sebastiani, E. (2009). Ensenar por competencias en Educacion Fisica. Barcelona: INDE 
Publicaciones.
Carreiro da Costa, F. (1995). O Sucesso pedagógico em educação física. Edições FMH. Cruz Quebrada.
Colaço, C., & Rosado, A. (2002). Avaliação das aprendizagens. Lisboa: Contexto e Visão.
Garganta,J., & Pinto,J. (1998): O Ensino do Futebol. In O Ensino dos Jogos Coletivos. 3ª edição. A.Graça; J.Oliveira 
(eds).
Oliveira, J. C. (2001). O Ensino do Basquetebol: Gerir o presente. Ganhar o futuro. Editorial Caminho. Lisboa.
Piéron, M. (1999). Para una enseñanza eficaz de las actividades fisico-deportivas. Barcelona: INDE Publicaciones.
Ribeiro, M, & Volossovitch, A. (2008). Andebol, O ensino do Andebol dos 11 aos 14 anos. Lisboa: FMH Edições.
Siedentop, D. (1998). Aprender a Enseñar la Educación Física. Barcelona: INDE Publicaciones.

Mapa IX - Métodos e Técnicas de Investigação Educacional

6.2.1.1. Unidade curricular:
Métodos e Técnicas de Investigação Educacional

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Rui Manuel Coelho Resende Silva

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

NA

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Diferenciar as metodologias científicas: Experimental/Quasi-experimental, Seletiva e Observacional, ao nível 
teórico-conceptual, técnico-metodológico e estatístico-analítico; Dotar os alunos dos conhecimentos inerentes aos 
processos de investigação em Ciências Sociais em geral e em Educação Física em particular. Proporcionar aos 
alunos autonomia de pesquisa em bibliotecas online e na relação com software de gestão de bibliotecas (EndNote).
Descrever procedimentos e aplicações associados ao método experimental/quasi-experimental; Conhecer 
questionários, testes e entrevistas semi-estruturadas utilizados no âmbito da Educação Física; Dotar os alunos com 
competências preliminares na investigação quantitativa e na relação com o software SPSS e com o software NVivo.
Dotar os alunos com competências para redigir um trabalho científico e respetiva apresentação.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Differentiate scientific methodologies: Experimental/Quasi-experimental, Selective and Observational, in theoretical-
conceptual, technical-methodological and statistical-analytical terms; Give students the knowledge inherent to 
research processes in the Social Sciences in general and Physical Education in particular. Provide students with 
autonomy to research online libraries and in relation to library management software (EndNote).
Describe procedures and applications associated to the experimental/quasi-experimental method; Awareness of 
questionnaires, tests and semi-structured interviews used within the scope of Physical Education; Endow students 
with preliminary skills in quantitative research and in relation to SPSS software and NVivo software.
Provide students with the skills to write up a scientific work and present it.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Modelo geral da investigação científica: nível teórico-conceptual, técnico-metodológico e estatístico-analítico. 
Diferenciação dos fundamentos das três principais Metodologias: Experimental/Quasi-Experimental, Seletiva e 
Observacional.
Pesquisa em bibliotecas online; Bibliografia no Word e EndNote (importação de referências)
Estatística descritiva ou análise exploratória de dados: Medidas de tendência central; De dispersão; De assimetria e 
achatamento; Medidas de associação. Representação gráfica de resultados. Introdução ao SPSS: Criação e edição 
de uma base de dados.
A diversidade de paradigmas de referência e os pressupostos das metodologias compreensivas. Processo e teoria: 
“Grouded Theory”.
Dados verbais: Entrevistas semi estruturadas; Entrevistas e debates de grupo; Panorâmica dos dados verbais. 
Registo dos dados e Análise dos dados: Codificação e categorização; Análise sequencial
Introdução ao NVivo.
Regras de redação de um trabalho científico e sua apresentação pública

6.2.1.5. Syllabus:
General model of scientific research: theoretical-conceptual, technical-methodological and statistical-analytical. 
Differentiation of the tenets of the three main Methodologies: Experimental/Quasi-experimental, Selective and 
Observational.
Research in online libraries; Bibliography in Word and EndNote (importing references)
Descriptive statistics or exploratory data analysis: Centralising measures; Regarding dispersion; Skewness and 
kurtosis; Measures of association. Graphical representation of results. Introduction to SPSS: Creating and editing a 
database.
The diversity of reference paradigms and the assumptions in comprehensive methodologies. Process and theory: 
“Grounded Theory”.
Verbal data: Semi-structured interviews; Interviews and group debates; Overview of verbal data. Data registration 
and Data analysis: Codification and classification; Sequential analysis
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Introduction to NVivo.
Rules for writing scientific papers and their public presentation.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Os objetivos consistem na aquisição de conhecimentos e competências nas MI aplicadas à EF. Os conteúdos 
programáticos apresentam-se num continum evolutivo que passa pela aquisição dos conhecimentos teóricos 
relacionados com os paradigmas da investigação empírica e o seu relacionamento com o rigor exigido à prática 
científica. A resposta às dificuldades iniciais no processo de investigação conduz à exploração das bases de dados 
online e sua otimização através do EndNote. Seguidamente decorre a operacionalização das metodologias 
quantitativas através de exercícios com recurso ao SPSS. A utilização das metodologias qualitativas através do 
recurso a entrevistas semi-estruturadas visa proporcionar aos alunos a aquisição de capacidades interpretativas 
assim como explorar as possibilidades que o programa NVivo10 permite na sua relação com os dados retirados das 
entrevistas. Consequentemente os alunos desenvolvem e aprimoram as técnicas de redação científica e sua 
apresentação pública.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The objectives consist in the acquisition of knowledge and skills in the RM applied to PE. The syllabus adopts a 
continuous evolution that involves the acquisition of theoretical knowledge related to the paradigms of empirical 
research and its relationship with the rigour that is required in scientific practice. In response to initial difficulties in 
the research process leads to the exploration of online databases and their optimization via EndNote. This is 
followed by the operationalization of quantitative methodologies by means of exercises using SPSS. The use of 
qualitative methodologies by means of semi-structured interviews aims to provide students with the acquisition of 
interpretative capacities, as well as explore the possibilities permitted by NVivo10 software in its relationship with 
the data taken from interviews. Consequently, students develop and polish their scientific writing technique and 
public speaking skills.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas terão um carácter misto envolvendo a exposição de conteúdos e a operacionalização dos instrumentos 
utilizados, nomeadamente o EndNote para a gestão de referências e a sua ligação com as bases de dados em 
bibliotecas online, o SPSS com a aprendizagem da edição de uma base de dados e manipulação dos comandos 
básicos relacionados com a estatística descritiva e o NVivo10 aprendendo a importar documentos, codificar e 
categorizar.
A avaliação será efetuada através de dois trabalhos e um teste: Um denominado de ficha de leitura apelando ao uso 
e operacionalização da base de dados online (20%) e outro realizando um exercício com o SPSS (20%). Um teste de 
avaliação (60%)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Classes will have a mixed character, involving the presentation of contents and operationalization of instruments 
used, such as EndNote to manage references and its connectivity to online library databases, SPSS regarding 
learning editing a database and handling the basic commands related to descriptive statistics, and NVivo10, 
learning to import, codify and classify documents.
The assessment will be performed by means of two written works and a test: One designated as a reading file, seeks 
the use and operation of the online database (20%) the other involves an exercise with SPSS (20%). one assessment 
test (60%).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

A presente disciplina procura dotar o aluno de conhecimentos fundamentais para a abordagem científica da 
avaliação em Educação Física num quadro empírico-dedutivo, alicerçada por fundamentos e procedimentos 
metodológicos aplicados neste contexto, em especial desenhos, instrumentos de avaliação e técnicas de análise de 
dados.
A estrutura do conhecimento assenta em teorias da investigação científica no âmbito das ciências do 
comportamento, diferenciando conceitos e fundamentos que melhor explicam a atividade desportiva. Naturalmente, 
conhecimentos de áreas como as ciências exatas assim como as ciências ditas interpretativas sustentam o objeto 
da avaliação e análise do fenómeno da Educação e da Educação Física em particular, aqui também explorados para 
um melhor esclarecimento metodológico.
O aluno será confrontado com dados obtidos em testes de campo e laboratório, aplicação de questionários e a 
realização de entrevistas semi-estruturadas para explorar as ferramentas de análise e em especial, desenvolver 
perícia na interpretação de dados e resultados. A leitura das referências bibliográficas permitirão cruzar resultados 
com informações de cariz metodológico e conceptual, clarificando teorias e procedimentos.
O princípio agregador de todo conhecimento é o sentido crítico, o espírito da refutação empírica e motivação pela 
atividade científica, nunca descurando o sentido da resposta objetiva às necessidades do dia-a-dia do aluno e do 
professor na incessante procura da excelência profissional.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

This subject aims to provide students with fundamental knowledge for a scientific approach to assessment in 
Physical Education in a empirical-deductive framework, based on the methodological foundations and procedures 
applicable to this context, especially drawings, assessment instruments and data analysis techniques.
The knowledge structure is based on scientific research theories within the scope of behavioural sciences, 
differentiating the contexts and foundations that best explain sports activity. Naturally, knowledge in areas such as 
the so-called interpretative sciences sustain the object of the assessment and analysis of the phenomenon of 
Education and Physical Education in particular, which are also examined here in order to obtain better 
methodological clarification.
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The student will be confronted with the data obtained through field and laboratory tests, questionnaires and semi-
structured interviews in order to examine analysis tools and especially in order to develop expertise in interpreting 
data and results. Reading bibliographical references will allow crossing results with information of methodological 
and conceptual nature, clarifying theories and procedures. The main accumulator of all knowledge is a critical 
sense, the spirit of empirical refutation and motivation for scientific activity, without neglecting objective responses 
to the daily routine of student and professor, in their incessant search for professional excellence.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Andrews, D., Mason, D., & Silk, M. (Eds.). (2005). Qualitative Methods in sports studies. New York: Berg
Bryman, A. (2008). Social Research Methods (3ª ed.): Oxford University Press
Bryman, A., & Cramer, D. (2003). Análise de dados em ciências sociais: Introdução às técnicas utilizando o SPSS 
para Windows (3ª ed.). Oeiras, Portugal: Celta
Côté, J., Salmela, J., Baria, A., & Russel, S. (1993). Organising and interpreting unstructured qualitative data. The 
Sport Psychologist, (7), 127-137
Flick, U. (2005). Métodos qualitativos na investigação científica. Lisboa: Monitor
Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). Interviews: Learning the craft of qualitative research interviewing (2ª ed.). 
Thousand Oaks
Gratton, C. (2004). Research methods for sport studies (Gratton, C.; Jones, I. ed.)
New York: Routledge
Hill, M., & Hill, A. (2002). Investigação por questionário (2º ed.). Lx: Edições Sílabo.
Maroco, J. (2007). Análise estatística - Com a utilização do SPSS. Lisboa: 3ª Ed. Ed Sílabo

Mapa IX - Educação Física Contemporânea

6.2.1.1. Unidade curricular:
Educação Física Contemporânea

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Júlia Isabel Coelho Campos Alves de Castro

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
NA

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objectivos:proporcionar a compreensão do fenómeno da EF e D. Cont.; mostrar as relações da evolução da EF e D 
Cont. com o desenvolvimento político, económico, social e cultural;caracterizar as principais ideias relativamente à 
EF e D. Cont.;apresentar os momentos marcantes da formação de professores de EF em Portugal;desenvolver o 
interesse pela análise histórica como condição fundamental da compreensão da EF e D. Cont.. Competências: 
identifique e caracterize os momentos da EF Cont.; explicite as relações entre o desenvolvimento científico e 
pedagógico e a evolução da E. F. Cont.;defina as principais características da EF no Portugal Cont.;elabore um 
discurso justificativo de momentos importantes da formação de professores de E F em Portugal;analise 
criticamente documentos relativos à E F e D Cont.;mobilize técnicas e metodologias das ciências humanas e sociais 
na interpretação da informação exigida no estudo histórico da E F e D Cont.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Objectives: provide understanding of the phenomenon of Contemporary PE and Sport; show the relationship 
between the evolution of Contemporary PE and Sport with political, economic, social and cultural development; 
describe the main ideas regarding Contemporary PE and Sport; present the milestones for training Contemporary 
PE and Sport teachers in Portugal; develop interest in the historical analysis as an essential condition for 
understanding Contemporary PE and Sport. Skills: identify and describe the milestones in Contemporary PE; 
explain the relationship between scientific and pedagogic development and the evolution of Contemporary PE; 
define the main characteristics of PE in mainland Portugal; discourse justifying the relevant milestones in training 
PE teachers in Portugal; critical analysis of Contemporary PE and Sport documents; apply human and social 
science techniques and methodologies in interpreting information required for a historical study of Contemporary 
PE and Sport.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
I – Considerações gerais: A organização geral da unidade curricular: referência aos objectivos a atingir e 
competências a desenvolver, bem como à matéria programada, à avaliação, sem esquecer o funcionamento das 
aulas, os elementos de apoio a fornecer e a bibliografia geral mais aconselhada.
II- Métodos Contemporâneos da Educação Física: 1 – Higiene, Saúde e Educação Física; 2 – Métodos Gímnicos; 3 -
Jogos e Desporto.
III – Desportivização: 1 – A Lição de Rugby; 2- Os Primeiros Desportos; 3 – Os Jogos Olímpicos, 4- Desporto, 
Competição, Educação e Lazer.
IV – A Educação Física Escolar em Portugal: 1 – A Educação Física na Monarquia; 2 – A Educação Física na 
República; 3 – A Educação Física no Estado Novo; 4- A Educação Física no Portugal Democrático
V – A Formação de Professores de Educação Física em Portugal

6.2.1.5. Syllabus:

I – General considerations: the general outline of the curricular unit: reference to objectives and skills to de 
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developer, as well the planned subject matter, assessment, not to mention how the classes will take place, support 
elements to be provided and the recommended general bibliography.
II – Contemporary methods of Physical Education: 1 – Hygiene, Health and Physical Education; 2 – Gymnic 
methods; 3 – Games and Sport.
III – Sportification: 1 – The Lesson of Rugby; 2 – The First Sports; 3 – The Olympic Games, 4 – Sport, Competition, 
Education and Leisure.
IV – Physical Education in Portuguese Schools: 1 – Physical Education under the Monarchy; 2 – Physical Education 
in the Republic; 3 – Physical Education in the ""Estado Novo""; 4 – Physical Education in Democratic Portugal
V – Training Physical Education Teachers in Portugal

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos estão desenhados em sintonia com os objectivos propostos. A presente unidade 
curricular tem um carácter iminentemente conceptual e a sua natureza assenta no conhecimento histórico, situado 
na perspectiva da Educação Física, do Desporto e da formação de professores de Educação Física em Portugal. 
Neste sentido, os objectivos e as competências prendem-se com a compreensão dos conceitos ligados às 
dimensões referidas, juntamente com noções de temporalidade presentes nos conteúdos enunciados.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus is designed in harmony with the proposed outcomes. This curricular unit is eminently conceptual and 
it is based on historical knowledge, in the perspective of Physical Education, Sport and training Physical Education 
teachers in Portugal. In this sense, the objectives and skills are related to understanding concepts related to the 
abovementioned aspects, together with the historical notions referred to in the syllabus.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os conteúdos programáticos serão apresentados aos mestrandos pelo docente não só através de procedimentos 
expositivo com auxílio de alguns recursos didácticos, mas também expositivo-interrogativo e interrogativo. Estes 
momentos serão acompanhados sempre que se entender pertinente pela leitura comentada de alguns textos e 
documentos significativos para a compreensão dos assuntos propostos para esta unidade curricular. Os momentos 
de avaliação serão centrados em tarefas escritas individuais (testes) e um trabalho de investigação, empírico, sobre 
a Educação Física Contemporânea em Portugal, com o peso na avaliação final, respectivamente, de 60% e 40%. A 
atribuição da classificação a estes momentos terá em consideração o Regulamento de Avaliação das U.C. dos 
Cursos do 2º Ciclo do ISMAI.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The syllabus will be presented to the Master's students by the professor not just by means of lectures using some 
didactic resources, but also applying expository-inquiry and inquiry methods. These classes will be accompanied 
by commented reading of relevant texts and documents whenever pertinent in order to understand the subjects 
proposed in this curricular unit. The assessment will be centred on individual written tasks (tests) and an empirical 
research paper regarding Contemporary Physical Education in Portugal, whose relevance in the final grade is, 
respectively, 60% and 40%. The grade given in these assessments will take into account the Regulation for 
Assessment of C.U. in 2nd Cycle Courses at ISMAI.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.
As metodologias praticadas adequam-se à natureza teórico-prática desta unidade curricular. Os quadros 
conceptuais a tratar exigem uma atenção especial aos objectivos, considerando não só uma focalização em 
momentos de reflexão e debate, como também de análise de textos e fontes documentais. 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The methodologies adopted are adjusted to the theory-practical nature of this curricular unit. The conceptual 
frameworks addressed require special attention to objectives, not only considering the focus on reflection and 
debate, but also the analysis of texts and document sources.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Abreu, C. (1999). Limpos, sadios e dóceis. História da saúde escolar em Portugal no Estado Novo (1930-1960) 
(Dissert. Dout. não publ). FPCE, Lisboa.
Cabral, J. (1973).Síntese das principais correntes da evolução da EF em Portugal no período compreendido entre 
1910 e 1940. B. INEF,1,38-42.
Estrela, A. (1972).Elementos e reflexões sobre a EF em Portugal no período compreendido entre 1834-1910. B. INEF, 
1(1-2), 19-31.
Ferreira, A. G. (2002). A E F no Ensino Secundário durante o Estado Novo. RPP, 36(1-3), 221-240.
Ferreira, J. V., & Ferreira, A. G. (1999).Olhar sobre a EF em Portugal nos finais do A. Regime. RPP,32(2), 141-158.
Moreira, J. A.(2009).Professores de EF em Portugal: formação, identidade e satisfação profissional (Diss. Dout. não 
publ.). FPCE, Coimbra.
Rosário, A. T. (1996).O Desporto em Portugal. Reflexo e projeto de uma cultura. Lisboa: Inst. Piaget.
Vigarello, G. (2001).Anthologie commentée des textes historiques de l`Éducation Physique et du Sport. Paris: Éd. 
EPS.

Mapa IX - Relação Pedagógica e Dinâmica Escolar
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6.2.1.1. Unidade curricular:
Relação Pedagógica e Dinâmica Escolar

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

Paula Cristina Romão Pereira

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
NA

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
- Enquadrar a ação educativa do professor de Educação Física no contexto do sistema de ensino nacional e nos 
contextos diversificados das escolas.
- Problematizar questões da profissionalidade docente no quadro de perfis de competências e atribuições do 
professor de E.F. ;
- Analisar os componentes essenciais dos perfis de alunos nas diferentes dimensões formativas;
- Abordar de forma crítica conjuntos normativos e procedimentos fundamentais da ação educativa no contexto 
atual.
Conhecer dinâmicas educativas contemporâneas nos vários níveis de organização do sistema educativo a partir da 
análise de documentos oficiais, revisão de literatura e situações educativas específicas;
- Reflectir e analisar criticamente especificidades, condicionalismos da profissão docente numa abordagem que 
compreenda a sua complexidade;
- Compreender as diferentes dimensões do perfil dos alunos do ensino básico e secundário e as implicações na 
relação pedagógica.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- Position the educational action of Physical Education teachers in the context of the Portuguese teaching system 
and the different school contexts.
- Problematize professional teaching issues within the framework of the skills profile and duties of a Physical 
Education teacher;
- Analyse the essential components of student profiles in the different aspects of training;
- View the essential rules and procedures of education actions in the modern day context critically.
- Know contemporary education dynamics in the different organisational levels of the education system, from 
examination of official documents, literature and specific educational situations;
- Reflect and critically analyse specificities and limitations of the teaching profession according to an approach that 
addresses its complexity;
- Understand the different aspects of the profile of primary and secondary school students and their implications on 
the pedagogic relationship.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Cultura, cultura escolar e cultura de escola
- Da homogeneização à ideia de diversidade: os contextos nacionais e regionais e locais nas culturas escolares.
2. A relação pedagógica 
- As diferentes perspetivas da relação pedagógica: cultural, política, sociológica, psicológica, comunicacional; 
- A complexidade do processo pedagógico – perspetivas situadas na Educação Física
- Análise crítica de contextos educativos 
3. A escola como organização – das dinâmicas aos intervenientes 
- A regulação da relação pedagógica - análise de procedimentos e documentos no âmbito da organização escolar 
actual.
- Autonomia e flexibilidade em tempos de mudança: os projectos educativos e as dinâmicas locais;
- Perfis de alunos e professores: os agentes principais dos processos educativos

6.2.1.5. Syllabus:
1. Culture, educational culture and school culture
- From homogeneity to a concept of diversity: national, regional and local contexts in educational cultures.
2. The pedagogic relationship
- The different perspectives of the pedagogic relationship: cultural, political sociological, psychological, 
communicational;
- The complexity of the pedagogic process – perspectives focused on Physical Education;
- Critical analysis of educational contexts;
- The regulation of the pedagogic relationship - analysis of procedures and documents within the scope of current 
school organisation;
- Autonomy and flexibility in changing times: educational projects and local dynamics;
- Student and teacher profiles: the main agents in educational processes.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos propostos e as problemáticas subjacentes apontam para o desenvolvimento de 
competências por parte dos alunos assentes em conhecimentos fundamentados sobre os modos como a relação 
pedagógica tem vindo a complexificar-se no quadro de um sistema educativo em mudança permanente. Os 
objectivos da U.C. procuram responder aos desafios da formação inicial de professores com enfoque nos 
constrangimentos, desafios e regulação da relação pedagógica na contemporaneidade.
Procurou- se apresentar metas que conjuguem conhecimentos e o desenvolvimento da compreensão da 
complexidade da relação pedagógica alicerçada em competências de análise e reflexão sobre os processos 
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educativos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The proposed syllabus and the subjacent issues are directed to the development of competencies by students, 
based on reasoned knowledge regarding how the pedagogic relationship has become more complex within the 
framework of an education system undergoing constant change. The objectives of this Curricular Unit aim to 
respond to the challanges set by teachers' initial training , focusing on the constraints, challenges and regulation of 
the contemporary pedagogic relationship.
Targets were presented that conjugated knowledge and a developing comprehension of the complexity of the 
pedagogic relationship, based on analysis and reflection on educational processes.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As metodologias de ensino desta U.C. convergem com: i)as propostas apresentadas pelos referentes europeus 
relativos ao desenvolvimento de competências gerais e específicas para os 2ºciclos de estudo; ii) a focalização nas 
temáticas e conteúdos propostos; iii) necessidades de construção progressiva do percurso de identidade do 
professor de Educação Física. As metodologias adoptadas implicam abordagens multiperspectivadas cuja 
centralidade é essencial na reflexão e ação do futuro professor e converge com metodologias de trabalho em 
sessões de debate e em simultâneo de produção de sínteses descritivas explicativas – individuais e de grupo. A 
avaliação contínua: M1 -40% Serão propostas (ao longo das sessões presenciais) tarefas diversificadas cuja 
execução será objecto de monitorização semanal. M2 – Avaliação individual escrita- 60% A avaliação final tem em 
consideração o processo de desenvolvimento das referidas tarefas, a qualidade da participação individual nas 
sessões de trabalho.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methodologies employed in this C. U. converge with: i) the proposals made by European entities with 
regard to the development of general and specific competencies for the 2nd study cycle; ii) focus on the themes and 
contents proposed; iii) need for the progressive construction of the identity of the Physical Education teacher. The 
methodologies adopted imply multi-perspective approaches whose centrality is essential in the reflection and action 
of the future teacher and converges with the work methodologies in debate sessions and simultaneously in the 
production of descriptive explanatory summaries, both individually and in group. Continuous assessment: M1 –
40% A variety of tasks will be proposed (throughout the class sessions) whose execution will be monitored weekly. 
M2 – Individual written assessment -60% The final grade will take into account the development of the 
abovementioned tasks, the quality of individual participation in class.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

Os objetivos gerais da U.C. (nomeadamente as competências a desenvolver) e as metodologias propostas fazem 
parte de um eixo transversal de formação na área das Ciências da Educação que privilegia aspetos relacionados 
com as dimensões de compreensão das problemáticas educativas gerais e da reflexão sobre as mudanças e os 
contextos diversificados em que os professores atuam.
Neste quadro, as metodologias propostas – de sessões de aula colóquio e de trabalho em tarefas orientadas 
permitem debater, refletir e produzir sínteses a partir da análise de temáticas e dos referentes essenciais propostos 
especificamente para esta U.C.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The general objectives of the C. U. (particularly the skills to be developed) and the proposed methodologies are part 
of an across-the-board vector of learning in Education Sciences, which focuses on aspects related to understanding 
general educational problematics and reflects on changes and the diversified contexts in which teachers act.
In this framework, the proposed methodologies – colloquium class sessions and guided work tasks permit debating, 
reflecting on and output by analysing themes and the essential referents proposed specifically for this Curricular 
Unit.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Alves, R. (2004). Gaiolas ou Asas. Porto: Asa.
Ellstrom, P. (1992). “Understanding Educational Organizations: an Institutional Perspective”, in Revista Portuguesa 
de Educação 5(3), Braga: Instituto de Educação – Universidade do Minho, 9:22.
Estanqueiro, A. (2010). Boas Práticas na Educação. O Papel dos professores. Lisboa: Editorial Presença.
Formosinho, J. (1992). “O dilema educacional da escola de massas”, in Revista Portuguesa de Educação 5 (3), 
Braga: Instituto de Educação – Universidade do Minho, 23:48.
Pinho, L. (1991). “Comunicação afectiva e relacional professor aluno. A empatia na relação educativa escolar”, in 
Revista Portuguesa de Educação 4 (3), Braga: Instituto de Educação – Universidade do Minho, 83:97.
Postic, M. (1984). A Relação Pedagógica. Coimbra: Coimbra Editora.
Hargreaves, A. (2004). O Ensino na Sociedade do Conhecimento: A educação na era da insegurança. Porto Alegre 
(RS): Artmed Editora.

Mapa IX - Psicologia Social da Atividade Física

6.2.1.1. Unidade curricular:
Psicologia Social da Atividade Física
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6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Paula dos Santos Pinto Santana Rebelo

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
NA

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Rever, aprofundar, desenvolver e consolidar conhecimentos, no âmbito da Psicologia Social e da sua aplicação à 
Atividade Física, tendo em vista compreender os fatores psicológicos e psicossociais que exercem influencia na 
formação e na alteração de sentimentos, conhecimentos e comportamentos de crianças e de jovens no contexto da 
Atividade Física, em particular, na Escola e na disciplina de Educação Física. Tem, ainda, como objetivos 
proporcionar aos alunos capacidade para analisarem, de uma forma crítica, pressupostos básicos, conceções, 
teorias, e procedimentos de avaliação de constructos importantes neste domínio, bem como, conhecer as 
potencialidades metodológicas para a sua aplicação ao contexto da Atividade Física, no âmbito curricular, extra 
curricular ou extraescolar. Pretende-se desenvolver o conhecimento de técnicas psicológicas específicas aplicáveis 
a situações ou à solução de problemas que possam ocorrer no âmbito da Educação Física 

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Review, broaden, develop and consolidate knowledge within the scope of Social Psychology and its applicability to 
Physical Exercise, in order to understand the psychological and psychosocial factors that affect training and in 
altering feelings, knowledge and behaviours in children and youths in the context of Physical Exercise, in particular, 
at School and in the subject Physical Education. It also aims to provide the students with capacity to critically 
analyse basic assumptions, conceptions, theories and evaluation procedures regarding important constructs in this 
field, as well as knowing methodological potential for their applicability in the context of Physical Activity, in the 
scope of curricular, extracurricular or out of school activities. The aim is to develop knowledge of specific 
psychological techniques applicable to situations or to solving problems that may occur within the scope of 
Physical Education.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1.A Psicologia Social e a Atividade Física no âmbito desta unidade curricular
2.Socialização e envolvimento na Atividade Física. Identificação dos fatores associados ao processo de 
socialização para a Atividade Física de crianças e jovens. Contributo da Educação Física, e do seu professor, para a 
promoção da prática de Atividade Física extra curricular e extraescolar dos alunos.
3.Atitude e sua relação com o comportamento no âmbito da Educação Física, da Atividade Física e do Desporto.
4.A Influência Social. Conformismo e obediência: explicação, experiências e conclusões. Implicações da Facilitação 
Social em contextos de realização
5.Autoconceito e auto estima. Desenvolvimento e estrutura. Análise dos fatores de desenvolvimento
do autoconceito durante a infância e a adolescência e importância da sua promoção nos contextos
escolar e desportivo.
6.A Ansiedade na Atividade Física. Conceito de Ansiedade-Causas e consequências. Estudo da Ansiedade Estado 
na aula de Educação Física.

6.2.1.5. Syllabus:
1. Social Psychology and Physical Exercise within the scope of this curricular unit;
2. Socialization and involvement in Physical Exercise. Identification of the factors associated to the socialization 
process with regard to Physical Exercise of children and youths. Contribution of Physical Education, and its 
teacher, for the promotion of extracurricular and out of school Physical Exercise by students;
3. Attitude and its relationship with behaviour in the scope of Physical Education. Physical Activity and Sport;
4. Social Influence. Conformism and obedience: explanation, experiences and conclusions. Implications of Social 
Facilitation in contexts of their implementation;
5. Self-concept and self-esteem. Development and structure. Analysis of the development and self-concept factors 
during infancy and adolescence and the relevance of their promotion in the context of school and sports.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A escolha dos conteúdos da unidade curricular visa proporcionar aos alunos a recapitulação, aprofundamento e 
aquisição dos conhecimentos no domínio da Psicologia Social e da sua aplicação à Atividade Física, promovendo 
uma melhor compreensão da forma como os fatores psicológicos e do meio social envolvente são determinantes 
para a explicação dos comportamentos dos alunos na Educação Física.
Pretende-se, deste modo, proporcionar aos alunos a compreensão da necessidade da aplicação desses 
conhecimentos aos problemas sociais concretos, possibilitando uma intervenção bem fundamentada e adequada 
aos problemas e situações do mundo real da Escola, o que irá contribuir para a melhoria da sua eficácia como 
futuros docentes de Educação Física.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The selection of contents in this curricular unit aims to provide students with a recapitulation, broadening and 
acquisition of knowledge in the field of Social Psychology and its application to Physical Exercise, promoting an 
improved understanding of how psychological factors and the social environment are decisive in explaining the 
behaviour of students in Physical Education.
In this way, it is hoped that students will be able to understand the need to apply this knowledge to specific social 
problems, permitting a reasoned and appropriate intervention with regard to the problems and situations of real 

Página 47 de 128ACEF/1314/15447 — Guião para a auto-avaliação

2014-09-11http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=2e0d52d9-e52c-4de6-a0e...



Schools, which will contribute towards improving their effectiveness as future Physical Education teachers.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino será a participativa, utilizando o método expositivo apenas como suporte à consolidação 
de conceitos básicos desta área de conhecimento. É estimulada a participação dos alunos, através da análise de 
casos práticos, recorrendo ao método interrogativo e ao método ativo em que é solicitada a análise das opções 
seguidas nos casos descritos, à luz dos conceitos abordados nas aulas.
Para todos os alunos presentes em 75% das aulas, o processo de Avaliação Contínua inclui a realização de dois 
momentos de avaliação: M1 realização de um trabalho empírico que os alunos podem selecionar de entre os 
propostos pela docente; M2- Teste escrito.
A nota final será obtida através da fórmula (M1*0,4) + (M2*0,6)
Os alunos que não tenham obtido aprovação, em avaliação contínua poderão ser avaliados em Exame Final, através 
de um teste escrito.
Os alunos Erasmus serão avaliados em avaliação contínua ou em exame final através da apresentação e discussão 
de um trabalho de revisão.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methodology is participative, using the expository method only as a support for the consolidation of 
basic concepts in this field of knowledge. Student participation is encouraged, by analysing case studies and 
applying the inquiry method and the active method, where the analysis of the options made in the case studies is 
requested, in light of the concepts studied in the class.
The final grade is obtained by means of the formula (M1*0.4) + (M2*0.6)
Students who do not pass the continuous assessment will be entitled to take a Final Exam, which will involve a 
written test.
Erasmus students will be assessed by means of continuous assessment or a final examination, through the 
presentation and discussion of a literature review.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

A complexidade e abrangência da Psicologia Social da Atividade Física torna necessária uma criteriosa seleção dos 
conteúdos e metodologias de ensino para que os objetivos sejam assegurados.
Dessa forma justifica-se a escolha por metodologias de ensino participativas em que o aluno é confrontado, 
constantemente, com a necessidade de agir reflexivamente perante os conteúdos que vão sendo abordados.
Procurando promover objetivos comportamentais e desenvolver competências que exigem níveis de saber e 
autonomia alargados, e considerando o tempo disponível de aprendizagem, a utilização dos métodos interrogativo 
e ativo justifica-se na medida em que promovem um debate crítico sobre os temas abordados e, de uma forma 
autónoma, faculta aos alunos o conhecimento das técnicas necessárias à recolha, seleção e estruturação da 
informação relevante.
A realização autónoma do trabalho empírico que os alunos devem estruturar, conceptual e metodologicamente, 
constitui uma forma privilegiada de reflexão e aplicação de conhecimentos recorrendo a metodologias que poderão 
utilizar, futuramente, na sua vida profissional.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The complexity and span of Social Psychology of Physical Exercise means that a careful selection of reaching 
contents and methodologies is required in order to guarantee the learning outcomes.
Therefore, the choice of participative learning methodologies was justified, where students are constantly 
confronted with the need to act reflexively in relation to the contents examined. Seeking to promote behavioural 
objectives and develop skills that require considerable levels of knowledge and autonomy, and taking into account 
the available learning time, the use of inquiry and active methods are justified to the extent that they promote critical 
debate on the subjects addressed and, autonomously, provide the students with the knowledge regarding the 
necessary techniques for the collection, selection and organisation of relevant information.
The autonomous performance of the empirical work that the students are to organise conceptually and 
methodologically is a privileged means of reflection and applying knowledge, applying methodologies that they may 
use in the future in their professional work.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Biddle, S. J.H. & Mutrie, N. (2002). Psychology of Physical Activity: determinants, well-being and interventions. 
London: Routledge.
Faria, L. (2005).Desenvolvimento do autoconceito físico nas crianças e nos adolescentes. Análise Psicológica, 4 
(XXXIII), 361-371.
Hackfort, D., Duda, J. & Lidor, R. (eds.) (2005). Handbook of Research in Applied Sport and Exercise Psychology: 
International Perspectives. Morgantown: Fitness Information Technology, Inc.
Jowett, S. & Lavalle, D. (eds.) (2007). Social Psychology in Sport. Champaign, Ill.: Human Kinetics.
Liukkonen,J., Auxeele, Y.V., Vereijken, B., Alfermann, D. & Theodorakis,Y.(eds.)(2007) Psychology for Physical 
Educators. Student in Focus (2nd ed.). Champaign, Ill.: Human Kinetics. 
Neto, F. (coord.) (2004). Psicologia Social Aplicada. Lisboa: Universidade Aberta.
Smith, A.L. & Bidle, S.J.H. (eds.) (2008). Youth Physical Activity and Sedentary Behavior: Changes and Solutions. 
Champaign, Ill.: Human Kinetics.

Mapa IX - Didática Específica II

6.2.1.1. Unidade curricular:
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Didática Específica II

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
António Paulo Vieira de Sá Marques Oliveira

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Teresa Paula Dias Figueiras
Maria Paula dos Santos Pinto Santana Rebelo
Maria Cláudia Brandão Pinheiro
Francisco José Miranda Gonçalves

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1) Identificar o objeto, objetivos e conteúdos da Didática da Educação Física. 
2) Conhecer os processos de planeamento, realização e avaliação. 
3) Analisar o processo de ensino e de aprendizagem. 
4) Compreender e refletir sobre os modelos de ensino dos desportos individuais. 
5) Dominar as técnicas específicas da Didática das diferentes modalidades individuais abordadas na Educação 
Física. 
6) Construir progressões pedagógicas e unidades didáticas nas diferentes modalidades individuais desportivas.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1) Identify the object, objectives and contents of Physical Education Didactics.
2) Learn planning, implementation and assessment processes. 
3) Analyse the teaching and learning processes.
4) Understand and reflect on models for teaching team sports.
5) Command the specific Didactics techniques in the different sports addressed in Physical Education. 
6) Develop pedagogic progression and didactic units in the different sports.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Componente teórica - Introdução à Didática e à forma de intervenção pedagógica ao nível dos desportos 
individuais.
O objetivo da Didática da Educação Física: objeto, objetivos e conteúdo; conhecimento da matéria de ensino; 
conhecimento pedagógico do conteúdo; conhecimento dos contextos do sistema educativo. Análise e avaliação do 
ensino; variáveis do processo de ensino e de aprendizagem. Perspetiva ecológica do processo de ensino e de 
aprendizagem.
Os modelos de ensino nos desportos individuais. A utilização do feedback e sua importância no processo de 
ensino e de aprendizagem.
Componentes práticas – Natação, Ginástica e Atletismo
A organização do processo de ensino e de aprendizagem na Natação, Ginástica e Atletismo. Formas de intervenção 
pedagógica, constituição de grupos, progressões e conteúdos ao longo dos ciclos de ensino. O seu ensino face à 
realidade escolar, potenciar os espaços e materiais existentes.

6.2.1.5. Syllabus:
Theory component - Introduction to Didactics and means of pedagogic intervention with regard to individual sports.
The objective of Physical Education Didactics: object, objectives and contents; knowledge of the subject taught; 
pedagogic understanding of contents; knowledge of education system contexts. Analysis and evaluation of 
teaching; variables in the teaching and in the learning process. Ecological perspective of the teaching and learning 
process.
Teaching models for individual sports. Using feedback and its importance in the teaching and learning process.
Practical components – Swimming, Gymnastics and Athletics
The organization of the teaching and the learning process in Swimming, Gymnastics and Athletics. Forms of 
pedagogic intervention, organisation of groups, progression and contents throughout teaching cycles. Teaching 
them in view of real-life school situations, making the most of existing spaces and materials.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Os conteúdos programáticos da componente teórica respondem aos objetivos 1 a 4, onde se procura que o aluno 
tenha o conhecimento da Didática da Educação Física, conheça os processos de planeamento, realização e 
avaliação, realize uma análise ao processo de ensino e de aprendizagem e adquira um conhecimento sobre os 
diferentes modelos de ensino transversais e específicos das modalidades individuais, e realize uma reflexão sobre 
os mais adequados para os contextos de ensino atuais.
Os conteúdos programáticos da componente prática respondem aos objetivos 5 e 6, onde se pretende que o aluno 
domine a didática na abordagem a três modalidades desportivas individuais (Natação, Ginástica e Atletismo). 
Conheça as progressões adequadas, saiba construir as unidades didáticas específicas e tenha um conhecimento 
da realidade escolar e adeque a abordagem a esta mesma realidade.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The theory contents of the syllabus correspond to objectives 1 to 4, in which students are expected to learn about 
Physical Education Didactics, planning, implementation and assessment processes, to perform the analysis of the 
teaching and learning processes and acquire knowledge about the different across-the-board and specific teaching 
models for individual sports, reflecting on which are the most appropriate according to current learning contexts.
The practical contents of the syllabus correspond to objectives 5 and 6, in which students are expected to grasp 
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didactic approaches to three individual sports (Swimming, Gymnastics and Athletics), becoming aware of 
appropriate forms of progression and knowing how to build specific didactic units, understanding real-life schools 
and adjusting their approach to the concrete situation.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A componente teórica assenta num modelo de aula colóquio com apresentação das temáticas de forma interativa, 
privilegiando momentos de debate com os alunos. 
As aulas da componente prática assentam na apresentação de atividades e tarefas com explicitação das 
características, objetivos e sua realização em diferentes contextos. Realização e experimentação de progressões 
pedagógicas e de formas de abordagem em diferentes contextos.
A avaliação consta de uma componente de participação nas tarefas (50%) e uma componente de conhecimento 
teórico (50%).
Nas diferentes modalidades (Natação, Ginástica e Atletismo) a participação nas tarefas engloba a assiduidade dos 
alunos, a intervenção em aula e a apresentação de um trabalho de grupo; a componente de conhecimento prevê a 
realização de um teste escrito por modalidade.
A nota final consta da confluência de três momentos de avaliação (às três modalidades desportivas) com igual 
ponderação no peso da avaliação final.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The theory component is based on the colloquium-class methodology with the presentation of themes interactively, 
privileging moments of debate with students.
The practical component is based on the presentation of activities and tasks, explaining their characteristics, 
objectives and implementation in different contexts. Implementation and experimentation with pedagogic 
progression and approaches in different contexts.
The assessment includes participation in the tasks (50%) and evaluation of knowledge of theory (50%).
In the different sports (Swimming, Gymnastics and Athletics), participation in the tasks involves attendance of 
students, their intervention in class and the presentation of group work; the knowledge evaluation involves taking a 
written test with regard to each sport.
The final assessment consists in the three assessments (to each of the three sports) each equally weighted in the 
final grade.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

Nesta unidade curricular procura-se dotar o aluno de conhecimentos ao nível do conhecimento dos objetivos da 
Didática da Educação Física, dos processos de planeamento, realização e avaliação, da análise do processo de 
ensino e de aprendizagem e da reflexão sobre os modelos de ensino nos desportos individuais. A estrutura do 
conhecimento assenta na apresentação das temáticas essenciais em constante interação com o aluno, despertando 
as interrogações na procura das soluções adequadas aos problemas colocados ao nível da Didática e do processo 
de ensino e de aprendizagem na Educação Física e especificamente nas diferentes modalidades individuais.
O contexto prático das aulas permitirá ao aluno experimentar as diferentes propostas de abordagem pedagógica e 
as progressões específicas. Promoverá também no aluno a necessidade de pesquisa, sendo a apresentação de 
atividades e tarefas com explicitação das características, objetivos e sua realização em diferentes contextos 
necessária no sentido de permitir a reflexão sobre os modelos de ensino.
No mesmo sentido a realização e experimentação de progressões pedagógicas, com a realização de tarefas em 
pequenos grupos permitirá aos alunos desenvolver as competências necessárias ao desenho das unidades 
didáticas. 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The aim of this curricular unit is to give the student knowledge about the objectives of Physical Education Didactics, 
planning, implementation and evaluation processes, the analysis of the teaching and learning processes and to 
reflect on the different teaching models for teaching individual sports. The structure of knowledge is based on the 
presentation of essential themes via constant interaction with the student, raising questions in the search for 
appropriate solutions to the problems posed in terms of Didactics and of teaching and learning processes in 
Physical Education, specifically with regard to individual sports.
The practical context of the classes will allow the student to try different proposals for specific pedagogic 
approaches and progress. The student will also be made aware of the need for research, whereby the presentation 
of activities and tasks and explaining their features, objectives and implementation in different contexts is 
necessary in order to allow reflection on different teaching models.
In the same way, carrying out and experimenting with pedagogic progressions, via tasks performed in small groups, 
will allow students to acquire the necessary skills to plan the didactic units.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Aranha, A., & Gonçalves, F. (2012). The importance of video-feedback and instruction. Journal of Physical Education 
and Sport Management, December, 3(1).
Araújo, C. (2004). Manual de ajudas em Ginástica. Porto: Porto Editora. 
Barros, J. (2012). Dossier do Professor; fundamentos - correr, saltar, lançar. Federação Portuguesa de Atletismo. 
Lisboa.
Gonçalves, F., Albuquerque, A., & Aranha. A. (2010). Avaliação – Um Caminho Para o Sucesso no Processo de 
Ensino e de Aprendizagem. Maia: Edições ISMAI.
Maglischo, E. W. (2003): Swimming fastest. Human Kinetics. Ch, IL.
Marinho, D., Rouboa, A., Soons, B., Persyn, U., Vilas-Boas, J. P., Barbosa, T., Reis, V., Moreira, A., Alves, F., & Silva, 
A. (2007). Modelos propulsivos. Novas teorias, velhas polémicas. Ed. UTAD. Vila Real.
Russel, K. (2010). Fundamentos da ginástica e da literacia motora. Lisboa: Federação de Ginástica de Portugal.
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Sant, J. R. (2005). Metodología y técnicas de atletismo. Barcelona: Editorial Paidotribo.

Mapa IX - Prática Pedagógica

6.2.1.1. Unidade curricular:

Prática Pedagógica

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Susana Cristina Araújo Póvoas

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Francisco José Miranda Gonçalves

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Trabalhar um quadro conceptual essencial e atualizado ao nível das problemáticas fundamentais da Prática 
Pedagógica (PP) e enquadrar problemáticas características da Educação Física (EF) na necessidade da 
compreensão dos conhecimentos fundamentais da PP. Compreender o planeamento, a realização e a avaliação do 
processo de ensino-aprendizagem da EF nos ensinos básico e secundário através da elaboração de planos de aula 
para contextos específicos, entendendo os seus constituintes e justificando as opções tomadas; da realização dos 
planos de aula elaborados e do desenvolvimento das competências de ensino; da avaliação do ensino realizado de 
forma crítica e sistematizada; do entendimento da importância do processo de observação sistemática e da 
utilização e tratamento da informação decorrente dos instrumentos utilizados neste âmbito. Mobilizar os 
conhecimentos necessários para a compreensão e execução das tarefas propostas, comunicando de forma escrita 
e oral os resultados encontrados.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Work in an essential and up-to-date conceptual framework in terms of essential issues in Pedagogic Practice (PP) 
and contextualise the characteristic issues in Physical Education (PE) according to the need to understand the 
essential knowledge of PP. Understand planning, implementation and evaluation of PE teaching-learning in primary 
and secondary education, by preparing lesson plans for specific contexts, understanding their constituent parts and 
justifying the choices made; the implementation of lesson plans drafted and the development of learning 
competencies; the evaluation of education in a critical and systematised manner; understanding the importance of 
the process of systematic observation of the use and processing information arising from the instruments used in 
this scope. Mobilize the knowledge necessary in order to understand and execute the tasks proposed, 
communicating the results orally and in writing.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. O papel do professor no processo de ensino-aprendizagem
2. O feedback pedagógico
3. Estádios de desenvolvimento das habilidades de ensino
4. Padrões de ensino eficaz
5. O método de instrução direta
6. A avaliação do processo de ensino-aprendizagem
7. As dimensões da didática
8. O planeamento do processo de ensino
9. Observação sistemática do processo de ensino
10. Planeamento, realização e análise crítica da prática de ensino

6.2.1.5. Syllabus:
1. The role of the professor in the teaching-learning process
2. The pedagogic feedback
3. Stages of development of teaching abilities
4. Standards of effective learning
5. The direct instruction method
6. Evaluation of the teaching-learning process
7. The dimensions of didactics
8. Planning the teaching process
9. Systematic observation of the teaching process
10. Planning, implementation and critical analysis of teaching practices

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O estudo, a compreensão e a aplicação prática do conhecimento no âmbito dos conteúdos definidos permitirá 
trabalhar um quadro conceptual essencial e atualizado ao nível das questões e problemáticas fundamentais da 
Pática Pedagógica e enquadrar as problemáticas características da Educação Física na necessidade da 
compreensão dos conhecimentos fundamentais da Prática Pedagógica.
A análise, discussão e reportação da informação exposta e dos documentos disponibilizados e/ou solicitados sobre 
os conteúdos programáticos possibilitará mobilizar os conhecimentos necessários para a compreensão e execução 
das tarefas propostas, comunicando de forma escrita e oral os resultados encontrados.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
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The study, comprehension and practical application of knowledge within the scope of the defined contents will allow 
working an essential conceptual and up-to-date field in terms of the essential problematics and issues of Pedagogic 
Practice and contextualise the characteristic problematics of Physical Education according to the need to 
understand the essential knowledge of Pedagogic Practice.
The analysis, discussion and reporting of the information given and the documents made available and / or 
requested regarding the syllabus will permit the mobilization of the necessary knowledge in order to understand and 
execute the tasks proposed, communicating the results obtained orally and in writing.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Sessões teórico-práticas e práticas; resolução e análise crítica de casos práticos; elaboração, apresentação e 
discussão pelos alunos de trabalhos de observação sistemática do processo de ensino; recurso a materiais 
pedagógicos complementares (vídeo, internet, artigos, etc); exposição do docente com utilização de powerpoint e 
apresentação de situações reais; observação da situação real de ensino; participação dos estudantes na discussão 
teórico-conceptual a partir dos materiais distribuídos antecipadamente. Avaliação contínua: avaliações teórico-
práticas (40%), observação sistemática do processo de ensino (20%), trabalhos de investigação e aplicação de 
conhecimentos (20%) e prova escrita (20%). As avaliações teórico-práticas incluem a avaliação da assiduidade 
efetiva (presença do aluno em 75% das aulas dadas evidenciado uma atitude favorável à consecução dos objetivos 
propostos). Avaliação final: provas teórico-práticas a realizar nas épocas de avaliação.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theory-practical and practical classes; solving and critical analysis of practical cases; preparation, presentation and 
discussion of systematic observation of the teaching process; resource to complementary teaching materials 
(video, internet, articles etc.); exposition by the professor using PowerPoint and presentation of real-life situations; 
observation of real teaching situations; participation by students in the theoretical-conceptual discussion using 
materials provided beforehand. Continuous assessment: theory-practical assessments (40%), systematic 
observation of the teaching process (20%), research works and applied knowledge (20%) and written test (20%). 
Theory-practical assessments include an assessment of effective attendance (presence at 75% of classes given and 
demonstration of favourable attitude towards achieving the proposed objectives). Final assessment: theory-
practical tests which will take place during exam seasons.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

De forma a que os alunos sejam capazes de construir e compreender um quadro conceptual inerente à Prática 
Pedagógica e utilizarem esse conhecimento, será necessário que acompanhem e participem nas tarefas propostas, 
nas exposições e nas discussões sobre os diversos conteúdos em estudo. De modo a consolidarem os seus 
conhecimentos, os alunos deverão realizar um trabalho continuado de análise e estudo dos conteúdos definidos, da 
informação disponibilizada e das tarefas propostas. 
A avaliação do conhecimento será feita de forma processual durante todo o semestre, visando a superação de 
pontos frágeis e a potencialização dos interesses dos estudantes, relativamente ao conhecimento próprio da 
Unidade Curricular e da sua formação geral. Portanto, o processo avaliativo terá caráter formativo e permanente, 
fundamentado no diálogo e também no cumprimento das decisões e diretrizes definidas de forma coletiva com o 
docente e os estudantes.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
For the students to be able to build and understand the conceptual framework inherent to Pedagogic Practice and 
using that knowledge, it will be necessary to accompany and participate in the proposed tasks, presentations and 
discussion regarding the different contents studied. In order to consolidate their knowledge, students will have to 
continuously analyse and study the defined contents, the available information and the proposed tasks.
Knowledge will be assessed in a procedural manner throughout the semester, aiming to overcome weak points and 
motivate the interest of the students with regard to the specific knowledge of this Curricular Unit and their training 
in general. Therefore, the evaluation process will have the nature of permanent training, based on dialogue and also 
on the decisions and directives defined jointly by the professor and the students.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
AAVV. (1992). Educação Física na Escola Primária (Vol. II (Iniciação Desportiva)). Porto: FCDEF-UP (Gabinete de 
Pedagogia do Desporto) e Câmara Municipal do Porto (Pelouro do Fomento Desportivo).
AAVV. (1998). O ensino dos jogos desportivos colectivos. Porto: FCDEF-UP (CFED).
Albuquerque, A., & Graça, A. (2000). A aula planeada, a percepção da aula realizada e a aula observada. Revista 
Horizonte, XVI(91), 34-39.
Bento, J. (1998). Planeamento e Avaliação em Educação Física. Lisboa: Livros Horizonte.
Mancini, V., Wuest, D., & O'Brien, D. (1989). Teacher's Questionnaire on Students' Activity (TQSA). In P. Darst, D. 
Zakrajsek & V. Mancini (Eds.), Analysing Education and Sport Instruction (2nd ed.). Champaign, IL: Human Kinetics.
Ministério da Educação. Programas em vigor para a Expressão e Educação Físico-Motora e a Educação Física nos 
ensinos básico e secundário.

Mapa IX - Necessidades Educativas Especiais

6.2.1.1. Unidade curricular:
Necessidades Educativas Especiais

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
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Tânia Cristina Lima Bastos

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Maria de Fátima Gomes Sarmento Chaves

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
- Consolidar e aprofundar os conhecimentos na área das Necessidades Educativas Especiais (NEE) e o seu 
enquadramento legislativo no contexto educativo.
- Conhecer o perfil de competências e objetivos de atuação do Professor de Educação Física que intervém junto de 
alunos com NEE.
- Dominar as estratégias inclusivas a desenvolver com alunos com diferentes NEE nas aulas de Educação Física. 
- Dominar os aspetos de segurança a relacionados com a participação de alunos com NEE na aula de Educação 
Física. 
- Reconhecer a importância do Professor de Educação Física enquanto agente inclusivo e promotor de atitudes 
positivas face aos alunos com NEE dentro da comunidade educativa e da sociedade em geral. 
- Conhecer o modelo médico e o modelo social de deficiência e as suas implicações para a organização do contexto 
educativo e para a organização da sociedade em geral. 

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- Consolidate and increase knowledge in the field of Special Educational Needs (SEN) and their legal framework in 
the context of education.
- Grasp the profile of competencies and objectives for the activity of the Physical Education Teacher who works with 
SEN students.
- Good command of the inclusive strategies to be developed with students who have different SEN in Physical 
Education classes.
- Good command of safety aspects related to the participation of students with SEN in Physical Education classes.
- Understand the importance of the Physical Education Teacher as an agent for inclusiveness and promoter of 
positive attitudes regarding students with SEN in the educational community and society in general.
- Understand the medical model and social model of disability and its implications for the organisation of the 
educational context and the organisation of society in general.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 - Conceitos fundamentais na área (Reabilitação, Educação Física Adaptada, Educação Especial, Necessidades 
Educativas Especiais).
2 – O Modelo Social e o Modelo Médico de Deficiência. 
3 – Legislação, materiais de apoio e processo de classificação dos alunos com NEE (CIF, PEI)
4 – O perfil de competência do Professor de Educação Física Adaptada. 
5 – Características das diferentes NEE e suas implicações para a organização e segurança na aula de Educação 
Física (deficiência motora, deficiência visual, surdez, deficiência intelectual, desvios comportamentais). 
6 - Avaliação, planeamento e estratégias de inclusão dos alunos com NEE incluídos na aula de Educação Física. 

6.2.1.5. Syllabus:
1 – Fundamental concepts in this area (Rehabilitation, Adapted Physical Education, Special Education, Special 
Educational Needs).
2 – The Social Model and the Medical Model regarding Disability.
3 – Legislation, support materials and the process of classification of students with SEN (Individual Educational 
Plan and ICF) 
4 – The competencies profile of the Adapted Physical Education Teacher.
5 – Characteristics of the different NEE and their implications for organisation and safety in Physical Education 
classes motor disability, visual disability, deafness, intellectual disability, behavioural deviations).
6 – Evaluation, planning and inclusion strategies for SEN students included in the Physical Education class.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Os conteúdos programáticos adequam-se aos objetivos estabelecidos na medida em que habilitam o estudante, no 
âmbito do conhecimento relacionado com as Necessidades Educativas Especiais, a refletir e compreender os 
aspetos relacionados com a intervenção na área da Educação Física. 
Para além disso, é proporcionada ao estudante a possibilidade de identificar e relacionar, de forma consistente e 
sustentada, as estratégias de inclusão a desenvolver na aula de Educação Física, em função das principais 
características das NEE em questão. Do mesmo modo, a abordagem das funções e capacidades específicas do 
professor de Educação Física Adaptada são fundamentais para estimular o desenvolvimento de um perfil de 
competências para a intervenção de sucesso junto à população com NEE.
Adicionalmente, estimula-se o espírito crítico e inclusivo dos estudantes através do aprofundamento de teorias que 
enquadram a população com NEE no contexto educativo mas, também, na sociedade em geral. 

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus is adjusted to the established objectives in that they allow the student to reflect on and understand the 
aspects of intervention in the field of Physical Education, within the scope of the knowledge related to Special 
Educational Needs.
Furthermore, the student is given the opportunity to identify and relate inclusion strategies to be developed in the 
Physical Education class, consistently and sustainably, according to the main characteristics of the SEN in 
question. In the same way, the approach to the specific functions and capacities of the Adapted Physical Education 
teacher is essential in order to stimulate the development of a competencies profile permitting successful 
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intervention with people who have SEN.
Additionally, the critical and inclusive spirit of the students is stimulated by delving into the theories that include 
people with SEN in the educational context and, also, in society in general.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas teóricas são momentos, essencialmente expositivos, recorrendo-se a diferentes suportes audiovisuais. As 
aulas práticas privilegiam a realização de diferentes tarefas de pesquisa bibliográfica e análise de textos, assim 
como grupos de debate e reflexão sobre os conteúdos abordados. As aulas práticas são também dedicadas ao 
acompanhamento, correção e orientação dos trabalhos de grupo. 
Critérios de Avaliação Contínua – Teste Teórico (70%) – Os estudantes realizarão um (1) teste teórico ao longo do 
semestre. A nota mínima deste momento de avaliação deverá ser de no mínimo 8 valores. Trabalho de Grupo (30%) 
– Os grupos de trabalho são constituídos por um máximo de 4 estudantes. A nota mínima deste momento de 
avaliação deverá ser de no mínimo 8 valores.
Observações: Os estudantes têm que possuir um total de 75% de presenças às lecionadas para realizarem 
avaliação no regime de avaliação contínua.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The theory classes are essentially expository events, using different audio-visual supports. The practical classes 
privilege the performance of different tasks related to bibliographical research and text analysis, as well as debates 
and discussion on the subject of the contents examined. Practical classes are also dedicated to accompanying, 
correcting and orienting group works.
Continuous Assessment Criteria – Theory Test (70%) – Students will take one (1) theory test during the semester. 
The minimum grade in this assessment must be at least 8 out of twenty. Group work (30%) – The workgroups have a 
maximum of 4 students. The minimum grade in this assessment must be at least 8 out of twenty.
Observations: Students must attend a total of at least 75% of the classes in order to be assessed under the 
continuous assessment regimen.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

A coerência entre as metodologias de ensino e os objetivos de aprendizagem é assegurada pelo facto da 
transmissão dos conhecimentos teóricos e dos exemplos práticos com eles relacionados, ser feita de uma forma 
especializada e crítica, com recurso a meios multimédia e a exemplos práticos que permitem aos estudantes 
perceber, apreciar e contextualizar a evolução a problemática das NEE na área da Educação Física. O 
encorajamento dos estudantes para a consulta de um conjunto de publicações científicas, dissertações e outros 
documentos parece constituir um bom complemento para o aprofundamento dos seus conhecimentos, assim como 
para a elaboração do trabalho de grupo.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The coherence between teaching methodologies and learning objectives is guaranteed by the fact that the 
transmission of theory knowledge and corresponding practical examples is performed in a specialised manner via a 
critical approach, using multimedia and practical examples that allow students to understand, appreciate and 
contextualise the evolution and the issues of SEN in the field of Physical Education. Students are encouraged to 
consult a set of scientific publications, dissertations and other documents, which is a good complement in order to 
widen their knowledge, as well as for carrying out the group work.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Block, M. E. (2010). A Teacher´s Guide to Including Students with Disabilities in General Physical Education (3rd 
Ed.). London : Paul H. Brookes Publishing Co. 
Block, M. E., & Obrusnikova, I. (2007). Inclusion in Physical Education: A Review of Literature From 1995-2005. 
Adapted Physical Activity Quarterly, 24, 103-124.
Correia, L. (2008). Inclusão e Necessidades Educativas Especiais – Um guia para educadores e professores (2ª ed.). 
Porto: Porto Editora.
Fitzgerald, H. (2009). International Studies in Physical Education and Youth Sport - Disability and Youth Sport. 
London : Routledge. 
Lieberman, L., & Houston-Wilson, C. (2002). Strategies for Inclusion – A Handbook for Physical Educators. Human 
Kinetics. 
Lytle, R., Lavay, B., & Rizzo, T. (2010). What is a Highly Qualified Adapted Physical Education Teacher? The Journal 
of Physical Education, Recreation and Dance, 81(2), 40-50. 
Mauerberg-Castro, E. (2013) Atividade Física Adaptada (2nd Ed.) Ribeirão Preto: Tecnomed Editora.

Mapa IX - Educação, Valores e Cidadania

6.2.1.1. Unidade curricular:
Educação, Valores e Cidadania

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Júlia Isabel Coelho Campos Alves de Castro

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

NA
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6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Conhecer os quadros conceptuais essenciais da Ética, da Moral e dos Valores;
Conhecer referentes universais e nacionais relativos às problemáticas da cidadania;
Refletir criticamente sobre a Educação e Cidadania na contemporaneidade, considerando propostas educativas em 
Portugal, europeias;
Refletir sobre propostas curriculares, e experiências de aprendizagem, em torno das propostas da educação para 
os valores e para a cidadania, enquadrando-as nos discursos educativos contemporâneos;
Recolher, selecionar e interpretar e comunicar informação na área de estudo desta U.C., relevante na elaboração 
estudos (empíricos e de outras naturezas) que fundamentem as soluções educativas que propõem (experiências de 
aprendizagem e outras);
Desenvolver práticas reflexivas fundamentadas aproximando-se de um perfil de profissionalidade convergente com 
o do professor investigador;
Planificar e desenvolver projetos de trabalho de grupo/equipa para contextos educativos diversificados. 

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Grasp the essential conceptual frameworks of Ethics, Morality and Values; Awareness of universal and national 
referents regarding the problematics of citizenship;
Critical reflection on Education and Citizenship in the modern day, considering educational proposals in Portugal, 
Europe;
Reflection in curricular proposals, learning experiences, regarding educational proposals for values and citizenship, 
placing them within the contemporary educational discourse;
Collect, select and interpret and transmit information in the field of study of this C.U. that is relevant for performing 
studies (empirical or others) that justify the education solutions proposed (learning experiences and others);
Develop reasoned consideration practices, approaching a professional profile the converges with that of professor-
researcher;
Plan and develop group / team work projects regarding a variety of educational contexts.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Da Ética à Moral: os sistemas éticos e morais no contexto educativo
Relativismo aos conceitos de universalidade. Identidades e interculturalidade – problemáticas da globalização
A construção da Cidadania: Breve abordagem aos quadros histórico – ideológicos da modernidade à 
contemporaneidade.
Da Carta Internacional dos Direitos Humanos – os percursos da cidadania
A diversidade das perspetivas atuais do conceito de Cidadania
As dimensões concetuais: (i) cidadania e política; (ii) cidadania e construção identitária;(iii) cidadania conjunto de 
valores
Os referentes legislativos essenciais para a Educação e Cidadania
Os princípios da Cidadania consagrados na Lei de Bases do Sistema Educativo Português
Análise das propostas curriculares nacionais e europeias. 
Abordagem à utilização pedagógica de portais e sítios institucionais
As questões éticas no Desporto e a ligação Educação para os Valores e Cidadania.

6.2.1.5. Syllabus:
From Ethics to Morality: ethical and moral systems in the context of education
From relativism to concepts of universality. Identities and interculturality – problematics of globalization
The construction of Citizenship: Brief approach to historical – ideological frameworks from the modern age to 
contemporary society.
The International Charter of Human Rights – routes to citizenship
The diversity of current perspectives regarding the concept of Citizenship
Conceptual dimensions: (i) citizenship and politics; (ii) citizenship and identity building; (iii) citizenship as a range of 
values
The essential legislative referents for Education and Citizenship
The principles of Citizenship established in the Framework Law of the Portuguese Education System
Analysis of Portuguese and European curricular proposals.
Approach to pedagogic use of institutional websites and portals
Ethical issues in Sport and the relationship with Education for Values and Citizenship.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos propostos para esta U.C. convergem com um quadro de desenvolvimento de 
competências de compreensão, de análise, de reflexão que constituem um eixo central na profissionalidade 
docente.
A questões éticas e axiológicas focalizadas nos referentes nacionais e europeus e universais e o debate sobre as 
concepções multiperspectivadas de interculturalidade e de cidadania abordadas nesta U.C. permitirão ao futuro 
professor de Educação Física a partir desta formação inicial integrar a sua ação educativa contextualizando-a na 
diversidade atual dos projetos educativos

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus proposed for this Curricular Unit converges with a framework of development of comprehension, 
analysis and reflection skills that constitute a central vector for the teaching profession.
Ethical and axiological questions focussed on National and European and universal referents and the debate on 
multifaceted perspectives of interculturality and citizenship addressed by this Curricular Unit will allow the future 
Physical Education teachers to integrate their educational actions based on this initial training, contextualising 
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within the current diversity of educational projects.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
. 
As sessões presenciais seguirão uma metodologia inspirada na aula-oficina, constituída por momentos de 
exposição por parte do professor, momentos de partilha e debate em grande grupo e momentos de elaboração de 
sínteses. As tarefas e as propostas de trabalho autónomo serão desenvolvidas individualmente e em pequeno 
grupo. Serão elaborados relatórios e sínteses descritivas e explicativas com o formato de revisão de literatura sobre 
as temáticas abordadas. A orientação é feita em sessões presenciais, sessões de atendimento semanal 
individualizado em pequeno grupo, online através do portal do ISMAI. É disponibilizado, aos alunos, no portal os 
seguintes materiais de apoio: (i) guiões temáticos; (ii) sugestões de leitura sobre as temáticas abordadas. Avaliação 
M1 – Tarefa individual que consistirá numa reflexão fundamentada (na sequência das sínteses descritivas e 
explicativas sugeridas ao longo do semestre) 40%.M2- Projeto -60%. Exame final com peso de 100% na 
classificação final.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Classes will follow a methodology inspired on the workshop-class, with expositions by the professor, exchange and 
debate by the class and writing up summaries. The tasks and proposals for independent work will be developed 
individually and in small groups. Descriptive and explanatory reports and summaries will be written as reviews of 
the literature on the subjects examined. Guidance is provided in class, in weekly personalised tutoring in small 
groups and online via the ISMAI website. The following support materials are made available to students via the 
website: (i) thematic texts; (ii) reading suggestions regarding the subjects examined. M1 Assessment – Individual 
task consisting in reasoned reflection (following the descriptive and explanatory summaries suggested during the 
semester) 40%. M2 – Project 60%. Final assessment: exam worth 100% of the final grade.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.
As metodologias de ensino adotadas para esta U.C. convergem com: i) as propostas apresentadas pelos referentes 
europeus relativos ao desenvolvimento de competências gerais e específicas para os 2ºciclos de estudo; ii) a 
focalização nas temáticas e conteúdos propostos; iii) necessidades de construção progressiva do percurso da 
identidade do professor de Educação Física.
As temáticas da ética, dos valores e das diferentes perspectivas de cidadania implicam abordagens 
multiperspectivadas cuja centralidade é essencial na reflexão e ação do futuro professor e converge com 
metodologias de trabalho em sessões de debate e em simultâneo de produção de sínteses descritivas explicativas –
individuais e de grupo.
Os objectivos gerais da U.C. (nomeadamente as competências a desenvolver) e as metodologias propostas fazem 
partem de um eixo transversal de formação na área das Ciências da Educação que privilegia aspetos relacionados 
com as dimensões de compreensão das problemáticas educativas gerais e da reflexão sobre as mudanças e os 
contextos diversificados em que os professores atuam numa perspetiva dosquadros normativos relacionados com 
a Ética e as questões axiológicas.
Neste quadro, as metodologias propostas – de sessões de aula colóquio e de trabalho em tarefas orientadas 
permite debater, refletir e produzir sínteses a partir da análise de temáticas e dos referentes essenciais propostos 
especificamente para esta U.C.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The teaching methodologies adopted in this C.U. converge with: i) the proposals made by European entities with 
regard to the development of general and specific competencies for the 2nd study cycle; ii) focus on the themes and 
contents proposed; iii) need for the progressive construction of the identity of the Physical Education teacher.
The themes of ethics, values and the different perspectives of citizenship imply multi-perspective approaches 
whose centrality is essential in the reflection and action of the future teacher and converges with the work 
methodologies in debate sessions and simultaneously in the production of descriptive explanatory summaries, both 
individually and in group.
The general objective of this C.U. (particularly the skills to be developed) and the proposed methodologies are part 
of an across-the-board axis of learning in Education Sciences, which focuses on aspects related to understanding 
general educational problematics and reflects on changes and the diversified contexts in which teachers act under 
the perspective of the rules related to Ethics and axiological issues.
In this framework, the proposed methodologies – colloquium class sessions and guided work tasks permit debating, 
reflecting on and output by analysing themes and the essential referents proposed specifically for this Curricular 
Unit.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Beltrão, L., & Nascimento, H. (2000).O desafio da cidadania na escola. Lisboa: Presença.
Bento, P. (2001). Do lugar da educação para a cidadania no currículo. Revista portuguesa de Educação, 14 (1), 131-
135.
Figueiredo, C., Santos, A. (2000). A Educação para a Cidadania no Sistema de Ensino Português: Lisboa: Ministério 
da Educação.
Graça. A. (1992). Os valores na Educação Física. In M. Patrício (Org.) A Escola Cultural e os Valores, pp. 253-257. 
Porto: Porto Editora.
Hargreaves, A. (2004). O Ensino na Sociedade do Conhecimento: A educação na era da insegurança. Porto Alegre: 
Artmed Editora.
Kohlberg, L. (1975). The cognitive- development approach to moral education. Phi Delta Kappan, 16(10), 670-
Sanmartin, M . (2003). Manual sobre Valores en la Education Física y el Deporte. Barcelona: Paidós.
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Mapa IX - Estratégias e Processos do Desporto Escolar

6.2.1.1. Unidade curricular:
Estratégias e Processos do Desporto Escolar

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Rui Manuel Coelho Resende Silva

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Susana Cristina Araújo Póvoas

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1. Identificar de modo compreensível e integrado da evolução do Desporto Escolar em Portugal.
2. Identificar e compreender a adequação dos processos e métodos no contexto da evolução da sociedade 
portuguesa.
3. Prover a compreensão da importância que o Desporto Escolar deve assumir na formação integral da juventude.
4. Dotar os alunos de competências para a organização de atividades desportivas nas escolas.
5. Evidenciar os valores sociais e pessoais que emanam de uma prática desportiva corretamente orientada e 
participada.
6. Desenvolver competências de investigação na área do Desporto Escolar.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1. Identify the evolution of School Sports in Portugal in a comprehensible and integrated manner.
2. Identify and understand the appropriateness of processes and methods in the context of the development of 
Portuguese society.
3. Understand the importance that School Sports should have in an integral training of young people.
4. Grant students skills regarding the organisation of sports activities in schools.
5. Highlight the social and personal values that arise from sports that are correctly correctly taught and practiced.
6. Develop research skills in the field of School Sports.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. A institucionalização do Desporto Escolar. Percurso histórico: do modelo organizativo integrado na Mocidade 
Portuguesa ao atual modelo integrado nas Direcções-Gerais Pedagógicas. Análise documental e legislativa: 
1.1. Características; 
1.2. Níveis de organização; 
1.3. Objetivos e sistemas de integração; 
1.4. A dependência política e financeira.
2. Estratégias de dinamização do Desporto Escolar como atividade extracurricular e a sua relação com a disciplina 
curricular de Educação Física.
3. Processos de organização interna do Desporto escolar: 
3.1. Análise à dinâmica dos grupos; 
3.2. O Clube Desportivo Escolar; 
3.3. As motivações dos professores e dos alunos.
4. O papel dos Professores na implementação desenvolvimento e acompanhamento do Desporto escolar.
5. Análise reflexiva aos princípios do “fair play” e da ética desportiva.
6. Investigação específica.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular

6.2.1.5. Syllabus:

1. The institutionalization of School Sports. Historical development: from the organised model integrated in the mid-
20th Century Portuguese Youth organisation (Mocidade Portuguesa) to the current integrated model in Pedagogic 
Directorates-General. Document and legal analysis:
1.1. Characteristics;
1.2. Levels of organization;
1.3. Objectives and systems of integration;
1.4. Political and financial dependence.
2. Strategies to encourage School Sports as an extracurricular activity and the relationship with the curricular 
subject of Physical Education.
3. Internal organisation processes regarding School sports:
3.1. Analysis of group dynamics;
3.2. The School Sports Club;
3.3. The motivations of teachers and students.
4. The role of Teachers in the implementation, development and supervision of School sport.
5. Reflective analysis of “fair play” and sports ethics.
6. Specific research.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os objetivos consistem na aquisição de conhecimentos relacionados com a especificidade do DE identificando a 
sua génese histórica e pertinência formativa atual. Evidenciar as diferenças entre a disciplina curricular de EF e o 
DE compreendendo, a sua complementaridade para com a formação desportiva do jovem. As necessidades dos 
professores de EF em possuir competências organizativas diversificadas (ao nível desportivo) e contextuais (alunos 
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e logísticas) implica o domínio de estratégias de planeamento apropriadas pelo que se conjugam estes objetivos 
com a prática de exercícios diversos onde se simulam as mais diversas realizações desportivas.
A promoção de valores de ética desportiva em todos os momentos da sua prática é realçada, discutida e enaltecida 
como fundamental para o incremento e valorização do DE.
A prática reflexiva advém do debate em que se confrontam as diversas realidades, se realiza um diagnóstico e se 
sugere propostas de melhoria dos diversos processos em curso.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The objectives consist in knowledge acquisition related to the specificities of School Sport, identifying its historical 
origin and modern day educational relevance. Show the differences between the curricular discipline of PE and 
School Sports, understanding their complementarity in sports training of young people.
The needs of PE teachers to have organisational skills that are diversified (in sports) and contextualised (students 
and logistics) implies good command of appropriate planning strategies, for which reason these objectives are 
conjugated with performing various exercises simulating a wide range of sports events.
The promotion of sports ethics values at all times while sports are performed is focused, discussed and extolled as 
essential in order to increase and add value to School Sports.
Reflective practice arises from the debate confronting the different situations, a diagnosis is performed and 
suggestions for improvement of the different ongoing processes are made.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas terão um carácter misto envolvendo a exposição de conteúdos e respetivo debate pois os temas em 
exposição são contemporâneos surgindo assim a possibilidade de confrontação com as diversas realidades que os 
alunos (núcleos de estágio) estão a compartilhar no momento. 
A avaliação será efetuada através de dois trabalhos: Um denominado de ficha de leitura em que se a uma pesquisa 
bibliográfica sobre a temática em causa (30%) e a realização de um trabalho coletivo sob a orientação do respetivo 
professor (70%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Classes will have a mixed character, involving the presentation of contents and respective debate, for the themes in 
question are contemporary which may lead to contrasts in relation to the variety of real-life situations that the 
students (internships) will be experiencing at the time.
The assessment will be performed by means of two works: One described as a literature summary, with 
bibliographical research on the subject in question (30%) and a group work under the guidance of the respective 
professor (70%).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.
A presente disciplina procura dotar o aluno de conhecimentos fundamentais para uma compreensão critica sob os 
pressupostos subjacentes à origem do Desporto Escolar confrontando-se com a realidade atual. Desta forma, 
pretende-se formar o futuro professor imbuído de uma compreensão socio critica em que, de forma premente, 
discuta o presente e se posicione proactivamente em relação ao contributo que, enquanto docente, pode atribuir 
aos valores do desporto escolar. Assim após esta unidade curricular o futuro docente estará apto para se 
posicionar no quadro escolar tendo em conta o contexto onde se insere, o nível etário dos alunos assim como a seu 
nível desportivo.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
This unit aims to provide the student with fundamental knowledge for critical understanding of the assumptions 
underlying the origins of School Sports, and the current context. In this way, the future teacher is hopefully imbued 
with a socio-critical understanding that urgently examines the present day and is positioned proactively in relation 
to the contribution which, as a teacher, they can give to school sports. In this way, after taking this curricular unit, 
future teachers will be ready to join the school organisation, adjusting to the context in which they are placed, the 
age group of the students and their sports level.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Carvalho, A. M. (1987). Desporto escolar. Lisboa. Editorial Caminho.
Constantino, J. M. (1988). Desporto Escolar: uma questão do sistema educativo português ou sistema desportivo 
nacional? Horizonte, Revista de Educação Física e Desporto 4(23), 57-63.
Direcção-Geral dos Desportos (1997). Desporto Escolar – Plano 77. Antologia Desportiva, Sector escolar da 
Direcção-Geral dos Desportos, Lisboa.
Feio, N. (1981). Educação Física e Desporto Escolar. Sistema de Ensino em Portugal, Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian.
Marreiros, J. (2006). Desporto Escolar: que realidade? Chamusca, Ed. Cosmos.
Resende, R., Póvoas, S., Moreira, J., & Albuquerque, A. (2013). Representação dos alunos sobre o que pensam ser 
um bom professor de EF. In A. Albuquerque & R. Resende (Eds.), Seminário Internacional de Especialistas em 
Formação de Formadores em Educação Física e Desporto – Tendências atuais. Maia: Pub ISMAI.

Mapa IX - Seminários

6.2.1.1. Unidade curricular:
Seminários
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6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Alberto César Pereira Carvalho Froufe Andrade 

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
NA

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

O treino das capacidades motoras em jovens de idade escolar. Compreender os diferentes estádios de maturação 
das crianças e a sua relação com o rendimento desportivo; Conhecer os diferentes fatores que podem influenciar a 
performance das crianças e jovens; Desenhar ciclos de treino de acordo com as capacidades físicas dos alunos; 
Avaliar e controlar as cargas de treino das diferentes capacidade condicionais. Fundamentar os processos de 
organização e implementação do treino de força na aula de Educação Física. O Processo de Bolonha e a Formação 
de Professores de Educação Física. Compreender os motivos emergentes da gramática em que ocorre a actual 
formação de professores de Educação Física na Europa; Adquirir conhecimentos no vasto contexto da Declaração 
de Bolonha, considerando as questões organizacionais, científicas e pedagógicas na atual formação do Ensino 
Superior; Interpretar as alterações que a Declaração de Bolonha veio a suscitar no âmbito da formação inicial de 
professores.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Training motor capacities in school age youths. Understanding the different stages of maturation of children and 
their relationship with sports performance; Awareness of the different factors that can influence performance of 
children and youths; Design training cycles according to the physical capacities of students; Evaluate and monitor 
training loads according to different capacities / conditions. Justify processes organising and implementing 
strength training in Physical Education classes. The Bologna Process and Training Physical Education teachers in 
Europe; Acquire knowledge in the wider context of the Bologna Declaration, taking into account organisational, 
scientific and pedagogic issues in current Higher Education learning; Interpret the changes brought about by the 
Bologna Declaration in the scope of the initial training of teachers.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Seminário – O treino das capacidades motoras em jovens de idade escolar
-Crescimento maturacional vs performance:
-Idade cronológica vs idade biológica;
-Alteração da composição corporal em função do sexo e da idade;
-Os diferentes tipos de força e seu desenvolvimento de acordo com a idade dos jovens;
-Fatores que influenciam as diferenças de performance aeróbia entre rapazes e raparigas;
-O limiar anaeróbio nas crianças;
-Diferença de flexibilidade entre rapazes e raparigas;
-Benefícios do trabalho de força em crianças e jovens;
-Aplicação das cargas e os meios para o treino da força na aula;
-Planeamento e recomendações para o treino da força;
-Orientações metodológicas para o treino da força em crianças e jovens; 
-Proposta de implementação de um trabalho de força na aula de Educação Física. 
Seminário - O Processo de Bolonha na Formação de Professores de Educação Física 
O Processo de Bolonha e a Formação dos Educadores: objetivos, organização e implementação.

6.2.1.5. Syllabus:
Seminar – Training motor capacities in school age youths
- Maturation vs. performance:
- Chronological age vs. biological age;
- Alteration of body composition according to sex and age;
- The different types of strength and their development according to the age of young people;
- Factors that influence aerobic performance differences between boys and girls;
- The anaerobic threshold in children;
- Differences in flexibility between boys and girls;
- Benefits of strength training in children and youths;
- Applying weights and means available for strength training in class;
- Planning and recommendations for strength training;
- Methodological guidelines for strength training in children and youths;
- Proposal for implementation of strength training in the Physical Education class. 
Seminar - The Bologna Process regarding Training Physical Education teachers
- The Bologna Process and Training Teachers: objectives, organisation and implementation.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O conhecimento detalhado da dinâmica de treino das capacidades motoras, ao nível do conhecimento dos 
processos que levam ao seu desenvolvimento, da racionalização das estruturas, da determinação dos meios de 
treino, da distribuição das cargas, enquadrado com os períodos de crescimento das crianças, possibilita que o 
aluno consiga diferenciar processos de organização e aplicação do treino mais ajustado para desenvolver as 
capacidades físicas e coordenativas das crianças em idade escolar. 
O desenvolvimento de programas de treino específicos e a sua aplicação a diferentes situações em função da idade 
e do sexo das crianças permitirá desenvolver no aluno competências ao nível do desenho de ciclos de treino, na 
procura das plataformas de desenvolvimento harmonioso, em consonância com os momentos das fases de maior 
crescimento das crianças. 
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Considera-se que este repertório de conhecimentos pode ajudar os estudantes a melhorar o acompanhamento das 
crianças e jovens em idade escolar.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

Detailed knowledge of the training dynamics of motor capacities, in terms of the level of knowledge of processes 
that lead to its development, rationalization of structures, determining training means, distributing loads, within the 
context of growth periods in children, allows the student to differentiate organisation processes and apply the most 
appropriate training to develop the physical capacities and coordination of school age children.
The development of specific training programs and their applicability to different situations according to the age and 
sex of children, will help the student to develop skills with regard to designing training cycles, finding platforms for 
harmonious development, in line with the most relevant growth stages in children.
This repertoire of knowledge is expected to help the students to improve how they monitor school age children and 
youths.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas serão de carácter teórico com transmissão de conteúdos com um tipo de exposição interativa. 
Apresentação de atividades e tarefas com explicitação das suas características, objetivos e sua realização em 
diferentes contextos retirados da realidade escolar. 
Realização de um trabalho escrito de forma individual, segundo os parâmetros estabelecidos pelo docente. A 
avaliação consta da análise crítica de um artigo científico e da realização de um projecto com o delineamento 
experimental alicerçado nesse mesmo artigo, mas de acordo com os interesses e realidades dos alunos no meio 
escolar. 
Ficam aprovados à unidade curricular os estudantes com classificação final – obtida através da avaliação contínua 
(média dos 2 seminários) – igual ou superior a 10 valores. A obtenção de uma nota inferior a 6 num dos momentos 
de avaliação dita a reprovação do estudante.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Classes will be theoretical, with the transmission of contents by means of an interactive exposition. Presentation of 
activities and tasks, explaining their characteristics, objectives and their performance in different contexts taken 
from real-life school situations.
Performance of an individual written work, according to parameters established by the professor. Assessment 
involves critical analysis of a scientific article and a project with an experimental outline based on that same article, 
but in accordance with the interests and the context of school students.
Students who obtain a final grade equal to or higher than 10 out of twenty - obtained via continuous assessment 
(average of both seminars) will pass this curricular unit. A grade of under 6 in any assessment shall immediately 
result in the student failing.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

Nesta unidade curricular procura-se dotar o aluno de conhecimentos ao nível do planeamento do treino das 
capacidades motoras e de competências na elaboração de programas de desenvolvimento físico e seu controlo, 
assente em teorias e metodologias práticas aplicadas aos diferentes contextos que encontramos nas escolas. O 
conhecimento na aplicação das metodologias de desenvolvimento da aptidão física deve ter em conta as diferenças 
maturacionais e de sexo que influenciam a prestação motora e desportiva das crianças. Assim, a estrutura do 
conhecimento assenta numa transmissão de conteúdos em constante interação com o aluno, despertando as 
interrogações na procura das soluções adequadas aos problemas colocados ao nível da aplicação das cargas, 
escolha de exercícios, planeamento, permitindo a diferenciação de processos de organização das matérias em 
função das capacidades físicas das crianças.
O contexto teórico das aulas promoverá no aluno a necessidade de pesquisa, sendo a apresentação de atividades e 
tarefas relacionadas com as principais preocupações e problemas que encontram na avaliação e desenvolvimento 
das habilidades motoras na escola.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The aim of this curricular unit is to provide the student with knowledge regarding planning for motor capacity 
training and skills in preparing and monitoring physical development programs, based on theories and practical 
methodologies applied to the different contexts found in schools. Knowledge of how to apply physical aptitude 
development methodologies should take into account the differences in maturation and sex which influence motor 
and sports performance in children. In this way, the knowledge structure is based on the transmission of contents 
under constant interaction with the student, causing questioning in the search for adequate solutions for the 
problems raised regarding training loads, choice of exercises and planning, allowing differentiation in material 
organisation processes according to the physical capabilities of the children.
The theoretical context of classes will stimulate the student's need for research, due to the presentation of activities 
and tasks related to the main concerns and issues found in the assessment and development of motor skills at 
school.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Seminário – O treino das capacidades motoras em jovens de idade escolar

Bompa, O., & Haff, G. (2009). Periodization: Theory and Methodology of Training. 5th Edition. Champaign: Human 
Kinetics.
Carvalho, C. (1996): A força em crianças e jovens: O seu desenvolvimento e treinabilidade. Livros Horizonte.
González, J., & Navarro, F. (2010). Fundamentos del entrenamiento deportivo. Sevilha: Ed. Wanceulen.
Marques, A., & Oliveira, J. (2001). O treino dos jovens desportistas. Actualização de alguns temas que fazem a 
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agenda do debate sobre a preparação dos mais jovens. Revista Portuguesa de Ciências Desporto, 1, 130-137.
Raposo, A. V. (2005). A Força no treino com jovens: na escola e no clube. Lisboa: Editorial Caminho.

Seminário - O Processo de Bolonha e a Formação de Professores de Educação Física 

Decreto-Lei n.º 42/2005, de 22 de Fevereiro.
Decreto-Lei n.º 74/2006, 24 de Março.
Decreto-Lei n.º 107/2008, 25 de Junho.
Decreto-Lei n.º 230/2009, 14 de Setembro.

Mapa IX - Saúde e Atividade Física

6.2.1.1. Unidade curricular:
Saúde e Atividade Física

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Luisa Maria Seara Morreira Carneiro Aires

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
NA

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
- Promover o conhecimento e capacidade de compreensão sistemática na área da Saúde Escolar;
- Analisar com rigor o estado atual do sistema de saúde escolar, a sua estrutura e o seu funcionamento;
- Ser capazes de intervir no processo de saúde escolar de modo multiperspectivado e integrado;
- Adquirir capacidade de análise crítica, de síntese e de correta tomada de decisões, aplicando os conhecimentos às 
diferentes situações e operacionalizando as aptidões de tipo instrumental necessárias;
- Saber como contribuir e intervir para o funcionamento da saúde escolar no seu contexto organizacional 
específico.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- Promote knowledge and capacity regarding systematic comprehension of School Health;
- Rigorously analyse the school health system, its structure and how it operates;
- Be able to intervene in the school health process in a multiperspectival and integrated manner;
- Capacity to analyse critically, summarise and appropriate decision-making, applying knowledge to different 
situations and operationalizing necessary instrumental aptitudes;
- Know how to contribute and intervene in the operation of school health in its specific organisational context.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Programa Nacional de Saúde Escolar
a. Áreas prioritárias para a promoção de estilos de vida ativos no contexto da intervenção de Saúde Escolar,
b. Prevenção de consumos nocivos e de comportamentos de risco através da atividade física
c. Componentes para a coordenação de um programa de saúde escolar 
d. Importância da atividade física e aptidão física em idades escolares; Níveis desejáveis para a saúde; métodos de 
avaliação.
e. Obesidade – etiologia prevalência, consequências; 
2. Programas de Intervenção para prevenção e tratamento do excesso de peso e obesidade – sucessos e 
insucessos – evidências.
3. A Escola como local ideal para intervir
4. O papel da Família
5. Como elaborar e por em prática um projeto de intervenção no âmbito da saúde escolar
a. Tipos de população para intervenção Primária e Secundária: universal, seleção e grupo-alvo.
6. Fases do Projeto: triagem, encaminhamento/aconselhamento, intervenção e avaliação

6.2.1.5. Syllabus:
1. National School Health Programme
a. Priority areas for promoting active lifestyles in the context of School Health,
b. Prevention harmful consumption and risk behaviours through physical exercise
c. Elements for coordination of a school health programme
d. Relevance of physical exercise and physical aptitude during school ages; Desirable health levels; evaluation 
methods.
e. Obesity – aetiology, prevalence, consequences;
2. Intervention programmes in order to prevent and treat excess weight and obesity – successes and failures –
evidence.
3. The School as an ideal location for intervention
4. The role of the Family
5. How to elaborate and implement an intervention project in the scope of school health
a. Primary and Secondary intervention population types: universal, selection and target-group.
6. Project stages: triage, referral / counselling, intervention and evaluation
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6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos selecionados centram-se na compreensão teórica e prática da fundamentação do processo de 
atuação na área da Saúde em ambiente escolar. Tendo em conta que os estudantes desta UC serão futuros agentes 
responsáveis por implementar intervenções educativas, é essencial conhecerem modelos de promoção da atividade 
física para a Saúde e o enquadramento legal e normativo do sistema educativo português nesta temática. Desta 
forma, estarão reunidas as condições para reconhecerem a importância do professor de Educação Física como 
agente participativo na mudança de comportamentos e atitudes. Haverá ainda oportunidade para explorarem os 
objetivos, as áreas temáticas e as metodologias no âmbito das Escolas Promotoras de Saúde. Pretende-se 
promover conhecimentos e capacidade de atuação para a intervenção e promoção da saúde, ajustada aos 
diferentes contextos, com autonomia mas considerando as pontes de comunicação que devem ser estabelecidas 
entre diferentes órgãos institucionais. 

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The selected contents are centred on theory and practical understanding of the justification for action in the field of 
Health in school environments. Considering that students of this CU will become responsible for implementing 
educational interventions, it is essential that they should be aware of models for promoting physical exercise for 
Health and the legal and regulatory framework of the Portuguese education system on this matter. In this way, 
conditions will be met for recognising the importance of the Physical Education teacher as an agent participating in 
changes in behaviour and attitudes. There will also be opportunity to explore objectives, thematic areas and 
methodologies in the scope of Schools that Promote Health. Knowledge and capacity to act will be instilled to 
intervene and promote health, adjusted to different contexts, which are independent but take into account the 
communication lines to be established between different institutional bodies.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposição de conteúdos (método expositivo e interrogativo)
As aulas são lecionadas com o apoio de apresentações em Power Point e visionamento de filmes relacionados com 
as temáticas curriculares complementadas com análise e discussão de artigos científicos.
A avaliação constará de um teste teórico com peso de 50% e vários trabalhos de grupo e individuais distribuídos ao 
longo da unidade curricular, com vista à consolidação das matérias abordadas que contarão para os restantes 50% 
da nota final. Os alunos deverão estar presentes em pelo menos 75% de aulas leccionadas.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Exposition of contents (expository and inquiry methods)
Classes are taught using PowerPoint presentations and films related to the syllabus, in addition to analysis and 
discussion of scientific articles. 
The assessment will involve a theory test with a weight of 50% and several group and individual works throughout 
the curricular unit, in order to consolidate the subject matter, which will count towards the remaining 50% of the 
final grade. Students must attend at least 75% of taught classes.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

Através da proposta aulas teórica e práticas pretende-se reforçar os conhecimentos adquiridos através de 
situações experimentais, submetidas a observação e posterior análise critica sobre o desempenho no terreno. A 
proposta de avaliação através de um teste teórico de frequência e a elaboração de fichas práticas em grupo sobre 
os conteúdos programáticos, proporcionam a aquisição das competências requeridas; o sistema de avaliação, 
reforçado pela observação pedagógica do professor responsável, permite avaliar essas competências, quer na sua 
dimensão reflexiva e de planeamento, quer no campo experimental e na ação direta de condução/orientação de 
treino.
Esta unidade curricular recorre a metodologias diversificadas: análise de documentos, atividades de pesquisa, 
trabalho individual e debate, nomeadamente relacionados com os contextos em que os estudantes desenvolvem o 
seu estágio. A estratégia de ensino é centrada no aluno, procurando fomentar a sua autonomia na realização de 
uma atuação que tente dar resposta a uma problemática colocada no âmbito da ação. Os métodos e avaliação 
adequam-se no sentido de que se trata de uma unidade curricular a decorrer ao longo do segundo ciclo de estudos 
que prepara e desperta o aluno para temáticas importantes na envolvência da comunidade escolar, contemplando 
os vários campos de todo o processo de atuação na promoção da atividade física para a saúde em meio escolar.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The proposed theory and practical classes aim to increase knowledge acquired through experimentation, which is 
observed and then analysed critically in terms of performance on the field. The proposed assessment via theory 
mid-term test and group work creating practical files regarding the contents of the syllabus, permit acquisition of 
the intended skills; the assessment system, together with the pedagogic supervision of the professor allows these 
skills to be evaluated, whether in their reflexive dimension and in terms of planning, or in the experimental field and 
in direct action conducting / guiding the training.
This curricular unit resorts to diversified methodologies: analysis of documents, research activities, individual work 
and debate, particularly in relation to the contexts in which the students perform their internship. The teaching 
strategy is student-centred, seeking to encourage autonomy in the performance of activities that aim to respond to 
problematics within the scope of their action. The methods and forms of assessment are appropriate, because this 
curricular unit shall take place throughout the second study cycle, preparing students and raising their awareness 
for important themes within the scope of the school community, accounting for the different aspects of entire 
process of promoting physical exercise for a healthy school environment.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Matos, M., Simões, C., Carvalhosa, S, Reis, C., & Canha, L. (2001). A saúde dos Jovens Portugueses. Lisboa: 
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FMH/PEPT/GPT.
Organização Mundial de Saúde (1986). Carta de Ottawa para a promoção da saúde. Canadá.
Peters, L., Kok, G., Ten Dam, G., Buijs, G., & Paulussen, T. (2009). Effective Elements of School Health Promotion 
Across Behavioral Domains: A Systematic Review of Reviews. Public Health, 9, 182.
Sardinha, L. B., Matos, M. G., & Loureiro (Org.). (1999). Promoção da Saúde – Modelos e Práticas de Intervenção nos 
Âmbitos da Actividade Física, Nutrição e Tabagismo.
Teixeira, P. J., Sardinha, L. B., & Themudo Barata, J. L. (2008). Nutrição, Exercício e Saúde. Lisboa: 1(1), Lisboa: 
LIDEL.
Teixeira, P.J., Silva, M., Vieira, P., & Sardinha, L. (2006). A Actividade Física e o Exercício no Tratamento da 
Obesidade. Endocrinologia, Metabolismo & Nutrição. 15(1), Janeiro/Fevereiro.
WHO (2000). Health and Health Behavior Among Young People. Denmark: WHO.

Mapa IX - Informática Aplicada

6.2.1.1. Unidade curricular:
Informática Aplicada

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Domingos Boaventura Monforte Cruz

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
NA

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1. Fornecer aos alunos conhecimentos em áreas da informática que permitam aos alunos aumentar a sua 
competência na resolução de problemas tipo no âmbito da Educação Física
2. Fornecer aos alunos conhecimentos sobre a produção de trabalhos escritos com recurso a funcionalidades do 
processador de texto
3. Dotar os alunos de competências no uso das folhas de cálculo, explorando as suas potencialidades avançadas.
4. Desenvolver competências básicas na análise quantitativa e qualitativa, com recurso às folhas de cálculo
5. Dotar os alunos de conhecimentos que lhes permitam realizar estudos estatísticos de forma gráfica, através do 
uso de folhas de cálculo.
Os alunos deverão ter competências no uso avançado das folhas de cálculo, conhecer aspectos do processamento 
de texto e como elaborar apresentações. Os alunos deverão saber fazer uma análise estatística simples, desenhar 
uma estrutura de dados para a modelação e obter os elementos para a análise de problemas tipo da Educação 
Física.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1. Provide students with knowledge in the areas of information technology that will allow them to increase their 
skills in problem solving in the context of Physical Education 
2. Provide students with knowledge on the development of written work utilizing a word processor 
3. Provide students with the skills to use spreadsheets, exploring their advanced functions. 
4. Develop basic skills in quantitative and qualitative analysis, using spreadsheets.
5. Provide the students with the knowledge to make graphics of statistical studies, through the use of spreadsheets. 

At the end of the course, students should have advanced skills in the use of spreadsheets, be familiar with aspects 
of word processing and know how to prepare presentations. Students should know how to perform simple 
statistical analyses, design a data structure for modeling and obtain data for analysis of typical problems of 
Physical Education.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Utilização avançada do Microsoft Word na elaboração de documentos
a. Delinear um documento
b. Referências cruzadas e revisões
c. Índices Automáticos
d. Gestão de citações e bibliografias
2. Apresentações
a. Utilização do Microsoft Power Point
b. Normas para apresentações
c. Formatos Internet
3. Análise qualitativa e quantitativa de dados em Excel
a. Dados e Informação. Apresentação da Informação
b. Funções estatísticas e interpretação de dados estatísticos
5. Utilização da folha de cálculo Excel
a. Cálculos
b. Fórmulas e funções
c. Processamento de dados
d. Cenários
e. Filtros de informação
f. Gráficos
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6.2.1.5. Syllabus:
1. Advanced use of Microsoft Word in the preparation of documents 
a. Layout of a document 
b. Cross-references and reviews 
c. Automatic indexes 
d. Management of quotes and bibliographies 
2. Presentations 
a. Use of Microsoft Power Point 
b. Guidelines for presentations 
c. Internet formats 
3. Qualitative and quantitative analysis of data in Excel 
a. Data and information. Presentation of Information 
b. Statistical functions and interpretation of statistical data 
5. Use of the Excel spreadsheet 
a. Calculations 
b. Formulas and functions 
c. Data processing 
d. Scenarios 
e. Information filters 
f. Graphics

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O programa permite que os alunos tomem conhecimento profundo das aplicações informáticas mais comuns que 
dão suporte à actividade profissional de docência, assim como à produção e desenvolvimento de trabalhos de 
investigação científica. Os conhecimentos aprendidos durante esta disciplina permitiram uma maior eficiência na 
utilização dos recursos informáticos, nomeadamente na análise de dados, sistematização e automatização de 
cálculos e análise gráfica de resultados.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The program allows students to expand on their knowledge of the most common computer applications that support 
teaching and the production and development of scientific research. The skills learned during this course will allow 
for a more efficient use of computer resources, particularly in data analysis, systematization and automation of 
calculations and graphical analysis of results.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino baseia-se em aulas teórico-práticas compostas de Introduções teóricas suportadas 
através de apresentação de exemplos. As aulas são ainda complementadas com análises de casos de estudo. A 
componente prática tem primordial preponderância.

A metodologia de avaliação é feita através de duas provas de avaliação com componente puramente prática. A nota 
final é a média ponderada das referidas provas.
Realização de duas provas práticas sobre partes da matéria.
NF= 50% Primeira Prova + 50% Segunda Prova

Exames: Realização de um exame prático ao computador sobre a matéria estudada
NF = Nota do Exame

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The teaching methodology is based on theoretical and practical classes consisting of theoretical Introductions 
supported by examples. Classes are further complemented with the analyses of case studies. The practical 
component is of paramount importance. 
Student assessment will be performed via two tests of purely practical content. The final grade is the weighted 
average of the aforementioned tests. 
Completion of two practical tests on sections of the course: Final Mark = 50% First Test + 50% Second Test 
Exams: Completion of a practical exam of the course content on the computer. Final Mark = Exam Mark

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

Como referido no ponto 6.2.1.7, as aulas desta unidade curricular prevêem uma exploração da matéria de índole 
principalmente prática, possibilitando ao aluno a aquisição de competências reais de desenvolvimento, de acordo 
com o especificado nos objectivos da unidade curricular. Tendo em conta que os alunos realizam fora das aulas os 
trabalhos conducentes à realização das monografias e trabalhos de final de curso, estão automaticamente criadas 
as oportunidades de treino real da prática dos conhecimentos adquiridos, com a vantagem de contar com apoio de 
um professor durante as horas de contacto.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
As mentioned in point 6.2.1.7, the lessons of this curricular unit are mainly of practical content, enabling students to 
acquire practical development skills, in accordance with the goals specified in the CU. Since students do work 
outside of the class to develop monographs and final course projects, opportunities to practice the knowledge 
acquired are automatically created, with the advantage of having the support of a teacher during office hours.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
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Fundamental
- Manuais do Microsoft Word, Excel e Power Point.
- Williams, C (2003). Data Analysis and Research for Sport and Exercise Science: A Student Guide, Routledge

Complementar
- Field, A. (2005). Discovering Statistics Using SPSS (Introducing Statistical Methods S.), SAGE publications
- Field, A., & Hole, G. (2003). How to design and report experiments, SAGE publications
- Gerber, S., Voelkl, K (2005). Using SPSS for Windows: Data Analysis and Graphics, Springer
- Gorp, L. (2007). Learn & Use Microsoft Excel in Your Classroom, Shell Education
- Landau, S., Everitt, B. (2005). A Handbook of Statistical Analyses Using SPSS, Chapman & Hall/crc
- Swetnam, D. (2001). Writing Your Dissertation: The Bestselling Guide to Planning, Preparing and Presenting First-
Class Work , How to Books

Mapa IX - Prática de Ensino Supervisionada

6.2.1.1. Unidade curricular:
Prática de Ensino Supervisionada

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Alberto Aires da Cruz Albuquerque

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

António Paulo Vieira Sá Marques
Francisco José Miranda Gonçalves
Nuno Frederico da Costa Ferreira Teixeira
Nuno José Gramaxo Cunha Sampaio Maia
Paula Cristina Pereira Romão
Pedro Miguel Ribeiro da Silva
Ricardo Jorge Franco Lima
Rui Manuel Coelho Resende Silva
Susana Cristina Araújo Póvoas

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Consideram-se quatro áreas de desempenho
Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem; Participação na Escola; Relações com a Comunidade
Desenvolvimento Profissional
Objetivos: Construir um plano de intervenção balizado por objetivos pedagógicos e saberes da EF; reforçar o papel 
do professor de EF e da disciplina; potenciar as características da comunidade e da escola promovendo ações 
educativas para os alunos; elaborar reflexões da atividade
Competências: enquadrar o ensino numa perspetiva ecológica; escalonar pelos níveis de planeamento os saberes 
da EF; orientar eficazmente a aula; utilizar diferentes perspetivas de avaliação; cooperar no Projeto Educativo da 
Escola; perceber as componentes significativas da comunidade; elaborar um projeto partindo da perceção das suas 
capacidades, do currículo, do projeto educativo, do plano curricular, dos programas de EF e das características do 
aluno; refletir o contexto da profissão e do professor; refletir o seu projeto de formação

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Four areas of performance were considered>
Organization and Management of Teaching and Learning; Participation in School; Community Relations; 
Professional Development
Objectives: Develop a plan of action marked by pedagogical goals and knowledge of PE; strengthen the role of the 
PE teacher and of the subject; enhance the characteristics of the community and the school by promoting 
educational activities for students; record reflections on activities
Skills: set teaching in an ecological perspective; in planning, use ranking of PE knowledge; teach a lesson 
effectively; utilize different perspectives of assessment; cooperate in the Educational Project of the School; 
understand the significant components of the community; develop a project based on the perception of its 
capabilities, the curriculum, the educational project, the curriculum plan, the PE programs and the characteristics of 
the students; reflect on the context of the profession and the teacher; reflect on their training.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
a.Transformar os saberes disciplinares em profissionais 
b.Levar ao terreno as atividades concebidas e planeadas, como atividades de lecionação e outras exigidas no 
estágio
c.Refletir as exigências que se colocam aos professores de Educação Física, no contexto institucional
d.Sedimentar atitudes de cooperação com outros atores sociais e educativos, para um desempenho adequado, 
responsável, autónomo e colaborativo da profissão;
e.Planificação, organizar e realizar as atividades do núcleo de Estágio;
f.Prestar o serviço docente atribuído
g.Elaborar o Plano Individual de Trabalho, enquadrado no núcleo de Estágio
h.Assistir a todas as aulas do professor cooperante
i.Realizar tarefas de apoio à direção de turma
j.Participar nas atividades do núcleo de Estágio, na escola e na relação da escola com a comunidade
k.Participar nas atividades científicas e pedagógicas, na escola e no ISMAI
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l.Elaboração permanente do dossiê de Estágio
m.Elaboração do Relatório Final de Estágio

6.2.1.5. Syllabus:

a.Transform academic knowledge into professional knowledge
b.Bring designed and planned activities to the school, such as lesson activities and other activities required in 
training
c.Reflect on the requirements that PE teachers face in an institution
d.Consolidate a spirit of cooperation with other educational and social parties for an adequate, responsible, 
autonomous and collaborative teaching
e.Plan, organize and carry out the activities of the teacher training group
f.Carry out the assigned teaching duties
g.Develop the Individual Work Plan, as part of the teacher training group
h.Attend all classes of the participating trainer
i.To support the direction of the class
j.Participate in the activities of the teacher training group, at school and in the relation between the school and the 
community
k.Participate in scientific and pedagogical activities at school and at ISMAI
l.Develop an ongoing dossier of teacher training
m.Develop the Final Report of teacher training.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Toda a organização da PES está alicerçada nas 4 áreas de desempenho atrás enunciadas. Assim, os conteúdos 
programáticos a., b. e c., são coerentes com os objetivos da “Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem”, 
os conteúdos d., e., f., g., e h. são coerentes com os objetivos da “Participação na Escola”, os conteúdos que se 
relacionam com as áreas “Relações com a Comunidade” e “Desenvolvimento Profissional” estão dependentes da 
dinâmica da Escola e são, portanto, da responsabilidade da mesma.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The entire organization of Supervised Teaching is based on the four aforementioned areas. Thus, syllabus points a, 
b, and c, are consistent with the goals of "Organization and Management of Teaching and Learning", points d, e, f, g 
and h are consistent with the goals of "School Participation". The points that relate to the areas of "Community 
Relations" and "Professional Development" are dependent on the dynamics of the school and, therefore, fall under 
the responsibility of the school.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

A metodologia de ensino baseia-se na prática oficinal de trabalho.
A avaliação é feita:
1. De acordo com a legislação aplicável (Decreto-Lei nº43/2007 de 22 de Fevereiro) a classificação é da 
responsabilidade do Supervisor do ISMAI, que terá em consideração a informação recebida do Professor 
Cooperante e do Coordenador do Conselho de Docentes da Escola, ou de quem as suas vezes fizer; 
2. A classificação é atribuída, tendo em conta os parâmetros e as ponderações estabelecidas pela documentação 
emitida pela Coordenação, no início de cada ano letivo;
3. A classificação é expressa por um valor inteiro de zero (0) a vinte (20), tomando como unidade de aproximação a 
fração não inferior a cinco (5) décimas;

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methodology is based on work practice. Students' assessment is done: 
1. In accordance with the applicable legislation (Law No. 43/2007 of February 22nd), grading is the responsibility of 
the Supervisor of ISMAI, taking into account the information received from the Participating Trainer and the 
Coordinator of the Council of Teachers of the School or who takes its place; 
2. Grading is done, taking into account the parameters and considerations established in the documentation issued 
by the Coordinators, at the beginning of each school year; 
3. Grades are expressed in whole values from zero (0) to twenty (20), rounding from raw scores consisting of no 
fewer than five (5) decimal places.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

A capacidade reflexiva, a competência de ensino e a integração social, são as qualidades que definem um 
profissional reflexivo que assume teorias sobre os currículos, sobre o ensino, sobre os alunos, sobre as 
comunidades, escolar e envolvente, sobre os aspetos socioprofissionais, sobre as relações humanas e 
institucionais. Assume, também, o seu desenvolvimento autónomo, a reflexibilidade da sua prática, toma as 
decisões necessárias, imite juízos, enfim torna-se responsável e protagonista do desenvolvimento do seu próprio 
conhecimento prático. 
Trata-se de um conhecimento complexo, de um “saber” e de um “saber fazer”. 
• Estas situações têm a ver com a especificidade da profissão docente e da formação de professores, que podem 
ser objetivadas em cinco pontos: 
1. A docência, é uma profissão que se aprende desde que se entra na escola pela observação do comportamento 
dos professores;
2. Pela falta de mecanismos reguladores da atividade docente e dos aspetos administrativos que lhe dão corpo;
3. A intervenção do Estado na definição de políticas específicas para a educação. Esta situação torna irrelevante 
que a formação de professores seja assumida e ministrada por instituições universitárias ou politécnicas; 
4. O quarto ponto diz respeito ao facto de o Estado ser, tradicionalmente, o maior empregador dos professores; 

Página 66 de 128ACEF/1314/15447 — Guião para a auto-avaliação

2014-09-11http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=2e0d52d9-e52c-4de6-a0e...



5. O último ponto destas especificidades, é o que concede às instituições formadoras a capacidade de conferir a 
titulação académica e profissional.
Torna-se, assim, incontornável que a Prática de Ensino Supervisionada seja inclusiva das práticas docentes e das 
práticas de organização do ensino, constituindo-se de forma direta como a base em que a legitimidade profissional 
ocorre. 
É, portanto, de uma natureza complexa e global que se trata, quando se fala do processo de ensino e de 
aprendizagem, assim como das características que envolvem a atividade de professor, até à aquisição de 
competências e capacidades que o projetem como profissional.
• A prática profissional de um professor pode, portanto, ser descrita segundo as várias vertentes que lhe são 
exigidas, ou seja:
a. A prática letiva;
b. A prática extralectiva;
c. A prática de desenvolvimento profissional ao longo da carreira.
Partindo destes pressupostos, a componente crítica mais relevante da atividade do professor é a tomada de 
decisão. Assim, o “Quê?”, o “Porquê?”, o “Para quê?”, o “Para quem?”, o “Como?”, o “Quando?” e o “Que 
resultados?” têm de ser assumidos como “a pele” da tomada de decisão pedagógica.
Quando resolvemos com êxito uma atividade concreta estamos a ser competentes. A competência é específica e 
traduz-se numa disponibilidade permanente para a ação e para o rendimento. Há uma ligação íntima entre a ação e a 
competência. No caso dos professores, este entendimento de competência específica não foge à regra.
Por isto e para isto, consideramos que as metodologias propostas respondem e são coerentes com os objetivos e 
conteúdos desta UC.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The capacity of reflection, teaching skill and social integration are the qualities that define a reflective teacher, one 
who takes on theories about curricula, about teaching, about students, about the school community and the 
surrounding ones, on social and professional aspects, on human and institutional relationships. A teacher who also 
takes upon himself the autonomy of his development, the reflection of his practice, who makes the necessary 
decisions, expresses his opinion and finally becomes the one responsible and the protagonist of the development 
of his own practical knowledge. 
It is a complex combination of ""knowledge"" and ""know-how"". 
• These situations have to do with the specificity of the teaching profession and teacher training, which can be 
defined in five points: 
1. Teaching is a profession that is learned from when one first attends school by observing teachers' behavior; 
2. By the lack of regulatory mechanisms of teaching and of its respective administrative aspects; 
3. State intervention in the definition of specific policies for education. This makes the fact that teacher training is 
taken on and taught by universities and polytechnic institute irrelevant; 
4. The fourth point is the fact that the State is traditionally the biggest employer of teachers; 
5. The last point of these specificities is what grants educational institutions the ability to confer academic and 
professional titles. 
It is, therefore, essential that Supervised Teaching is inclusive of teaching practices and of teaching organization 
practices, as it is the basis for professional qualification. 
Thus the process of teaching and learning, and the characteristics that involve the work of a teacher until he obtains 
the skills and capabilities that makes him a professional are of a complex and global nature.
• The professional practice of a teacher can therefore be described according to the different aspects that are 
required of him, i.e.: 
a. Classroom teaching; 
b. Extracurricular teaching; 
c. Professional development throughout his career. 
Under these assumptions, the most relevant critical component of teacher activity is decision making. Thus, the 
""What?, the ""Why?"", the ""What for?"", the ""Who for?"", the ""How?"", the ""When"" and the ""What results?"" 
must be considered as the foundation of pedagogical decision making. 
When we successfully perform a specific activity, we are being competent. Competence is specific and it means a 
permanent readiness for action and performance. There is an intimate connection between action and competence. 
In the case of teachers, this understanding of specific competence is no exception. 
For this and because of this, we believe that the proposed methodologies respond and are consistent with the 
objectives and content of this Curricular Unit.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Albuquerque, A., Graça, A., & Januário, C. (2005). A Supervisão Pedagógica em Educação Física – a perspectiva do 
orientador de estágio. Lisboa: Livros Horizonte.
Durand, M. (1996). L’enseignement en millieu scolaire. Paris: PUF.
Gonçalves, F., Albuquerque, A., Aranha, A. (2010). Avaliação – O caminho para o sucesso no processo de ensino e 
Aprendizagem. Edições ISMAI. Maia.
Graça, A. (2001). O conhecimento pedagógico do conteúdo: O entendimento entre a pedagogia e a matéria. 
Grossman, P. (1990). The Making of a Teacher: Teacher Knowledge and Teacher Education. New York: Teachers 
College 
Januario, C. (1996). Do pensamento do professor à sala de aula. Coimbra: Livraria Almedina.
Joyce, B., & Weil, M. (1985). Modelos de enseñanza. Madrid, Anaya.
Marcelo García, C. (1999). Formação de Professores - Para uma mudança educativa. Porto: Porto Editora.
Vickers, J. (1989). Instructional design for teaching physical activities. Human Kinectics Books, Champaign, III

6.3. Metodologias de Ensino/Aprendizagem 

6.3.1. Adaptação das metodologias de ensino e das didácticas aos objectivos de aprendizagem das unidades 
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curriculares. 
Sendo o Ensino da Educação Física uma área específica, autónoma e interdisciplinar, a refletir uma razoável 
diversidade e abrangência do seu campo profissional, exige que a definição das metodologias de ensino respeite 
tais características e que as tenham em comum, mas que sejam tão diversas e específicas quanto necessário, tendo 
em consideração a evolução do conhecimento na área, o acréscimo das possibilidades de utilização de novas 
tecnologias e o aparecimento de outras práticas. Nesta conformidade, as metodologias de ensino utilizadas na 
particularidade de cada unidade curricular conjugam vários modelos, como sejam, os da aula conferência 
(expositivo), colóquio (expositivo interrogativo) e outros que possibilitam o trabalho orientado em grupo ou pares, e 
ainda os que se ajustam ao desenvolvimento das matérias práticas do Ensino da Educação Física, como os 
métodos sincréticos e os analíticos, e os métodos de observação crítica, conducentes à reflexão sobre as práticas 
realizadas.

6.3.1. Adaptation of methodologies and didactics to the learning outcomes of the curricular units. 
As the Teaching of Physical Education is a specific, independent and interdisciplinary area, reflecting a reasonable 
diversity and scope of its professional field, it requires that the definition of teaching methodologies respects and 
share such characteristics. However, they have to be as diverse and specific as necessary, taking into account the 
evolution of knowledge in the area, the increase of the use of new technologies and the emergence of other 
practices. Accordingly, the teaching methodologies used in each specific curricular unit combine various models, 
such as the class conference (expository method), dialogue ((expository and interrogative methods) and others that 
enable work in groups or pairs, and also those that fit the development of practical subjects in the teaching of 
Physical Education, as the syncretic and analytical methods, and the methods of critical observation that are 
conducive to reflection on the practices performed.

6.3.2. Verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS. 
Na repartição dos 30 créditos semestrais pelas unidades curriculares considerou-se a experiência do corpo docente 
deste curso recolhida por intermédio de questionário em que se procurou identificar o valor aproximado que cada 
estudante deveria dedicar às diferentes tarefas necessárias à aquisição, com sucesso, das competências previstas. 
Esta verificação realizou-se não só a nível da Comissão Científico-Pedagógica do curso, mas, também, no âmbito 
da Direção do departamento, tendo-se tido em consideração o peso relativo que as diferentes unidades curriculares 
têm no plano de estudos, e o ajustamento dos respetivos créditos na linha dos objetivos que se estabeleceram para 
a formação dada pelo curso.

6.3.2. Verification that the required students average work load corresponds the estimated in ECTS. 
In the breakdown of 30 semester credits among the curricular units, the opinion of the faculty of this course was 
obtained via a questionnaire which sought to identify the approximate number of hours that each student should 
devote to the tasks needed to acquire skills successfully. This survey was performed not only with the Scientific-
Pedagogical Commission of the course, but also with the Board of the department, having taken into account the 
relative weight that the different curricular units have on the program of study, and the adjustment of their 
respective credits in line with the objectives that were established for the training provided by the course.

6.3.3. Formas de garantir que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objectivos de 
aprendizagem da unidade curricular. 

Vários meios são utilizados para se poder garantir que a avaliação dos estudantes é feita em função dos objetivos 
de cada unidade curricular. Um deles é a análise, pelos responsáveis do departamento, dos programas 
apresentados pelos docentes no início do semestre, onde são especificados não só os objetivos a atingir e as 
competências a desenvolverem-se, bem como os conteúdos programáticos e a metodologia de avaliação a utilizar.
Outro, são os pareceres dos docentes manifestados na reunião do departamento, realizada no início de cada 
semestre, e o balanço científico e pedagógico às várias unidades curriculares efetuados na reunião de final do 
semestre, onde esta temática não é esquecida.
Saliente-se, ainda, que esta preocupação se reflete nas unidades curriculares lecionadas por mais de um docente, 
onde ao regente cabe promover a uniformização da metodologia utilizada e garantir que a avaliação da 
aprendizagem dos alunos seja concordante com os objetivos da unidade.

6.3.3. Means to ensure that the students learning assessment is adequate to the curricular unit's learning outcomes. 
Various means are utilized to ensure that students' assessment is done according to the objectives of each 
curricular unit. One of them is the analysis by the administrators of the department of the programs submitted by 
the professors at the beginning of the semester. These programs specify the goals to be achieved, the skills to be 
developed, the syllabus and the methodology of assessment utilized. 
Other means are the opinions of teachers expressed in the department meeting held at the beginning of each 
semester, and the scientific and pedagogical analysis of the various curricular units conducted at the meeting at the 
end of the semester where this issue is raised again. 
It should be noted, though, that this concern is reflected in the curricular units taught by more than one professor, 
in which the head professor has to promote a standardization of the methodology utilized and ensure that students' 
assessment is consistent with the objectives of the unit.

6.3.4. Metodologias de ensino que facilitam a participação dos estudantes em actividades científicas. 
- Realização de experiências de aprendizagem centradas em trabalho de projeto. Estas experiências podem ser 
desenvolvidas como tarefas de pares e de grupo orientadas nas sessões presenciais e/ou como trabalhos de 
investigação no terreno, proporcionando aos alunos um primeiro contacto com a metodologia de investigação, 
nomeadamente, no que se refere aos procedimentos necessários para a recolha de dados e tratamento dos 
mesmos.
- Análise de resultados de investigações efetuadas, constituindo-se como casos de estudo apresentados nas aulas
- No contexto da PES e do Relatório Final os estudantes e os docentes têm a oportunidade de desenvolver a 
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atividade de investigação científica através da orientação dos estudantes para temáticas de investigação aplicada 
de grande importância. Este facto poderá contribuir para a integração e desenvolvimento de linhas de investigação 
próprias em centros de investigação já reconhecidos e avaliados pela F.C.T.

6.3.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities. 
- Completion of learning experiences focused on project work. These experiences can be developed in pairs or 
groups in classroom sessions and/or as research in the field, providing students with their first experience with 
research methodology, particularly in regard to procedures for the collection and processing of data; 
- Analysis of the results of research made to be utilized as case studies presented in class; 
- As for Supervised Teaching and of the Final Report, students and professors have the opportunity to develop 
scientific research by orienting students with important themes of applied research. This may contribute to the 
integration and development of their own research in research centers already recognized and evaluated by the FCT 
(Foundation for Science and Technology).

7. Resultados

7.1. Resultados Académicos 

7.1.1. Eficiência formativa.

Perguntas 7.1.2. a 7.1.3. 

7.1.2. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respectivas unidades 
curriculares. 

Dados de 2012/2013 demonstram as seguintes taxas de aprovação por área científica:
Ciências da Educação Física e Desporto 90%;
Ciências da Educação- 94%;
Ciências Informáticas – 95%
Ciências Médicas- 98%;
Por unidade curricular, as taxas de aprovação mais extremas foram:
Estratégias e Processos do Desporto Escolar – 99%
Prática de Ensino Supervisionada II – 71%
As restantes taxas oscilam entre os 73% e os 98%.

7.1.2. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and related 
curricular units. 

Data for 2012/2013 shows the following rates of approval by scientific area: 
Physical Education and Sport Sciences– 90%;
Education Sciences – 94%;
Computer Sciences – 95%
Medical Sciences – 98%;
Per curricular unit, the extreme rates of approval were: 
Strategies and Processes of School Sports – 99%
Supervised Teaching Practice II – 71%
The remaining rates range between 73% and 98%.

7.1.3. Forma como os resultados da monitorização do sucesso escolar são utilizados para a definição de acções de 
melhoria do mesmo. 

Realizam-se reuniões periódicas de Professores Cooperantes com a Coordenação da Prática de Ensino 
Supervisionada, para análise e avaliação dos resultados obtidos pelos estudantes, no formato de avaliação 
formativa. Essas avaliações são comunicadas aos estudantes e utilizadas pelos docentes envolvidos, para 
definição de estratégias de superação mais adequadas à promoção do sucesso dos alunos. Está previsto, no 
âmbito do funcionamento do curso, que a análise dos resultados obtidos pelos alunos em cada unidade curricular 
seja realizada por cada docente, no âmbito da sua U.C.

7.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency

2010/11 2011/12 2012/13

N.º diplomados / No. of graduates 205 380 229

N.º diplomados em N anos / No. of graduates in N years* 0 87 102

N.º diplomados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years 0 0 11

N.º diplomados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years 0 0 0

N.º diplomados em mais de N+2 anos / No. of graduates in more than N+2 years 0 0 0
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7.1.3. Use of the results of monitoring academic success to define improvement actions. 
Cooperating teachers and Practical Supervised Education coordinators regularly meet to carry out formative 
assessment to analyse and evaluate students’ performance. The results of these assessments are communicated to 
the students and used by the lecturers involved to define more suitable strategies for overcoming problems and 
promoting student success. Each lecturer involved in running the course is expected to analyse students’ 
performance in each of the course units that they teach.

7.1.4. Empregabilidade.

7.2. Resultados das actividades científicas, tecnológicas e artísticas. 

Pergunta 7.2.1. a 7.2.6. 

7.2.1. Indicação do(s) Centro(s) de Investigação devidamente reconhecido(s), na área científica predominante do ciclo 
de estudos e respectiva classificação. 

O Centro de Investigação em Desporto e Atividade Física do ISMAI (CIDAF), fundamentado no facto que o ensino 
superior universitário deve ser alicerçado em investigação científica e que as evidências científicas devem servir de 
suporte a decisões politicas e intervenções nas sociedades, no sentido da melhoria da qualidade de vida das 
populações, a missão do CIDAF é promover investigação científica, conhecimento, formação e intervenção em 
Ciências da Educação Física, do Desporto e da Saúde. Fazem parte do CIDAF todos os professores doutorados (a 
tempo integral ou parcial) que lecionem no Departamento e ainda outros de outras áreas disciplinares. 
Para além de pertencerem ao CIDAF, 3 docentes são membros integrados do Centro de Investigação em Atividades 
Física, Saúde e Lazer, 2 são membros integrados do Centro de Investigação em Desporto, Saúde e 
Desenvolvimento Humano e outros 2 são membros integrados do Centro de Estudos em Educação, Tecnologias e 
Saúde do Inst. Politécnico de Viseu.

7.2.1. Research centre(s) duly recognized in the main scientific area of the study programme and its mark. 
The mission of the ISMAI Sport and Physical Activity Research Centre (CIDAF) is to promote scientific research, 
knowledge, training and intervention in physical education, sport and health sciences. This is based on the fact that 
university higher education must be grounded on scientific research and that scientific evidence must support 
policy making and interventions in societies, to improve populations’ quality of life. The CIDAF research staff 
includes all post-doctoral professors lecturing full- or part-time in the department as well as others teaching 
different subjects. 
ISMAI is also a co-founder of and participating institution in the Sport, Health and Human Development Research 
Centre R&D unit. This unit is registered with the National System for Science and Technology (SCTN), reference 
PEST-OE/SAU/UI4045/2011, and achieved the grade ‘Very Good’. It has also reached the second stage of ongoing 
international evaluation by Portugal’s Science and Technology Foundation (FCT).

7.2.2. Número de publicações do corpo docente do ciclo de estudos em revistas internacionais com revisão por pares, 
nos últimos 5 anos e com relevância para a área do ciclo de estudos. 

203

7.2.3. Outras publicações relevantes. 

O conjunto dos docentes constantes na proposta de melhoria deste curso apresenta 64 publicações relevantes, 
quer para o mestrado, quer para as suas Unidades Curriculares.

7.2.3. Other relevant publications. 
The set of teachers listed in the new proposal for improvement of this course features 64 relevant publications, 
either to the master's degree, as well as to their curricular units.

7.2.4. Impacto real das actividades científicas, tecnológicas e artísticas na valorização e no desenvolvimento 
económico. 

O ISMAI, através do seu departamento de Educação Física e Desporto, tem assumido, de modo determinado, a 
preparação de recursos humanos qualificados a fim de responder as necessidades locais, regionais e nacionais. O 
trabalho de extensão, desenvolvido pelo Laboratório do Movimento Humano - LMH e Centro de Condição Física –
CCF do Departamento de Educação Física e Desporto, visa cumprir as necessidades de ligação a comunidade, 
procurando dar resposta aos problemas colocados pelos intervenientes no fenómeno desportivo (nas suas 

7.1.4. Empregabilidade / Employability

%

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em sectores de actividade relacionados com a área do ciclo de estudos / 
Percentage of graduates that obtained employment in areas of activity related with the study cycle area

70.5

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em outros sectores de actividade / Percentage of graduates that obtained 
employment in other areas of activity

29.5

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego até um ano depois de concluído o ciclo de estudos / Percentage of graduates 

that obtained employment until one year after graduating
53.5
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diferentes vertentes), pelo mundo empresarial e pela comunidade científica.

7.2.4. Real impact of scientific, technological and artistic activities on economic enhancement and development. 
Through its Physical Education and Sport Department, ISMAI has specifically undertaken the production of qualified 
human resources in order to meet local, regional and national needs. Extension work developed by the Physical 
Education and Sport Department’s Human Movement Laboratory (LMH) and Physical Condition Centre (CCF) aims 
to fulfil the need to establish links with the community. It seeks to respond to problems affecting people involved in 
different aspects of sport, in the business world and in the scientific community.

7.2.5. Integração das actividades científicas, tecnológicas e artísticas em projectos e/ou parcerias nacionais e 
internacionais. 

Os projetos científicos desenvolvidos, nomeadamente na PES, são sempre realizados em parceria com as escolas 
cooperantes. Alguns destes projetos têm envolvido associações, clubes ou centros de saúde. Estes projetos de 
investigação servem de base aos relatórios de estágio dos alunos e são apresentados à comunidades escolar sob a 
forma de seminário. Os docentes estão ainda envolvidos em projetos de investigação relacionados diretamente 
com a área científica deste curso; ex: Handball for Health em colaboração com a Faculdade de Desporto da UP e 
com a Universidade de Copenhaga; o estudo das associações entre AF, aptidão física, variáveis metabólicas, 
ambientais e do estilo de vida - estudo longitudinal a decorrer numa das escolas cooperantes desde 2011; 
programas curriculares de EF e possíveis constrangimentos sobre a sua aplicabilidade – um estudo de programas 
nacionais e internacionais (parceria entre o ISMAI e Universidades de Espanha, França, Bélgica, Reino Unido, 
Canadá e Brasil).

7.2.5. Integration of scientific, technological and artistic activities in national and international projects and/or 

partnerships. 
The scientific projects developed, particularly in the PES module, are always conducted in partnership with 
cooperating schools. Some projects have involved associations, clubs or health centres. These research projects 
form the basis for the students’ work placement reports and are presented to the school communities in the form of 
a seminar. The lecturers are also involved in research projects directly related to this course’s scientific field, such 
as: ‘Handball for Health’ , in collaboration with the Porto University Faculty of Sport and the University of 
Copenhagen; an ongoing longitudinal study of associations between physical activity, physical aptitude, metabolic, 
environmental and lifestyle variables, based in one of the cooperating schools since 2011; PE curricula and possible 
constraints on their applicability - a study of national and international curricula (partnership between ISMAI and 
Spanish, French, Belgian, British, Canadian and Brazilian universities).

7.2.6. Utilização da monitorização das actividades científicas, tecnológicas e artísticas para a sua melhoria. 
Os docentes deste mestrado reúnem frequentemente como comissão científico-pedagógica deste mestrado e ainda 
enquanto membros do CIDAF para debaterem os progressos e constrangimentos que vão ocorrendo nos seus 
trabalhos de investigação científica. Anualmente são também entregues à direção do CIDAF relatórios das 
atividades científicas desenvolvidas. Estas duas medidas permitem não só uma monitorização das atividades 
científicas mas também a procura de soluções para os eventuais problemas encontrados.

7.2.6. Use of scientific, technological and artistic activities' monitoring for its improvement. 
The lecturers for this Masters course frequently meet with the Scientific Teaching Committee as well as with 
members of CIDAF to discuss progress and constraints occurring in our scientific research work. They also 
annually submit reports on their scientific activities to the CIDAF leadership. These two measures make it possible 
not only to monitor scientific activities, but also to find solutions for any problems encountered.

7.3. Outros Resultados 

Perguntas 7.3.1 a 7.3.3 

7.3.1. Actividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação 
avançada. 

As atividades de ligação à comunidade realizadas nas instituições de ensino onde o ISMAI realiza a PES, constam 
do Plano Anual de Atividades de cada escola. Este tipo de atividades, realizadas no âmbito dos seminários e nas 
ações de formação, fazem parte das tarefas a realizar pelos estagiários, promovendo uma melhoria genérica na 
qualidade de ensino que ministram. Para além desta intervenção, o ISMAI tem vindo a proporcionar, no contexto da 
unidade do Centro de Formação Contínua do ISMAI, tem vindo a realizar um conjunto de ações de formação e de 
formação avançada (Formação Contínua, Pós-graduações e proposta de Doutoramento). Estas ações (exceto o 
doutoramento) são abertas à comunidade, sendo vocacionadas para a melhoria do desempenho dos professores e 
sendo gratuitas para os professores cooperantes das escolas onde o ISMAI tem núcleos de estágio. Estas ações 
estão acreditas pelo CCPFC e atribuem créditos para a progressão na carreira e avaliação docentes.

7.3.1. Activities of technological and artistic development, consultancy and advanced training. 

Activities involving establishing links with the community carried out in the teaching institutions where ISMAI 
provides PES are listed in each school’s Annual Plan of Activities. These kinds of activities take the form of 
seminars and training initiatives. They form part of the group of tasks to be performed by work placement students 
and promote general improvement in the quality of their teaching. In addition to this, ISMAI, through the Centre of 
Continuing Training unit, has organised and run a set of training and advanced training initiatives (continuing 
training, post-graduate degrees and doctoral programmes). These initiatives (with the exception of doctoral 
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programmes) are open to the community and for the most part aim to improve teacher performance. They are free 
for cooperating teachers from the schools where ISMAI has work placement centres. These initiatives are accredited 
by the CCPFC and allow credits to be allocated for career progression and teacher evaluation.

7.3.2. Contributo real para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica, e a acção cultural, 
desportiva e artística. 

Dada a existência de laços entre o ensino superior e as escolas sob tutela do Ministério da Educação e Ciência, 
pretende-se que a transferência de conhecimento seja capaz de promover a adoção de inovações, nas prestações 
educativas e docentes, em todos os contextos protocolados para a abertura de núcleos de estágio. Neste sentido, o 
ISMAI promove reuniões periódicas entre todos os Professores Cooperantes e Supervisores. No âmbito educativo 
as ações dinamizadas pelas escolas e pelo ISMAI tiveram como principal intuito a invocação e a promoção de 
espaços únicos de debate reflexivo, sobre as problemáticas mais prementes, para o desenvolvimento nacional, 
regional e local das comunidades. No âmbito da cultura científica de alcance nacional e internacional, o ISMAI tem, 
desde há 2 anos a esta parte, no seu plano anual de atividades, a realização de um Congresso Internacional de 
Educação Física, concretizado com sucesso considerável.

7.3.2. Real contribution for national, regional and local development, scientific culture, and cultural, sports and artistic 
activities. 

Given the existence of links between higher education and schools under the supervision of the Ministry of 
Education and Science, the goal of knowledge transfer is to promote adoption of innovations in educational and 
teaching provision in all of the schools registered to open work placement centres. To this end, ISMAI promotes 
regular meetings between all cooperating teachers and supervisors. In the educational context, the main purpose of 
the initiatives drawn up by the schools and ISMAI was innovation and the promotion of unique spaces for reflective 
discussion of the most pressing issues affecting national, regional and local community development. In the context 
of national and international scientific culture, ISMAI has run an International Congress of Physical Education for 
the last two years, as part of its Annual Plan of Activities, with considerable success.

7.3.3. Adequação do conteúdo das informações divulgadas ao exterior sobre a instituição, o ciclo de estudos e o 
ensino ministrado. 

O Gabinete de Marketing, Eventos e Relações Públicas, externamente organiza e participa em visitas às escolas 
secundárias apoiando iniciativas de orientação vocacional, dando a conhecer os nossos cursos através de um DVD 
e de guias informativos, cuja qualidade tem causado grande impacto.
A presença anual em diversas Feiras de Educação, nacionais e internacionais, constitui um precioso contributo na 
divulgação da nossa oferta formativa.
Internamente, o Gabinete apoia e realiza diversos eventos, de âmbito científico, recreativo e cultural, que são muito 
valorizados pelos participantes.
Considera-se que as redes sociais conquistaram um espaço de visibilidade e atração que os meios de comunicação 
tradicionais já não são capazes de alcançar, pelo que os próprios estudantes do ISMAI constituem o veículo 
principal de divulgação e posterior procura.

7.3.3. Adequacy of the information made available about the institution, the study programme and the education given 
to students. 

ISMAI’s Marketing, Events and Public Relations Office externally organises and participates in visits to secondary 
schools to support career guidance initiatives. It does this by providing information about our courses using a DVD 
produced by the Multimedia Centre and Laboratory and informative guides, which have had a great impact due to 
their high quality.
Our annual presence at various national and international education fairs plays a valuable role in our efforts to 
disseminate information about the training that we offer.
Internally, the office supports and runs various scientific, recreational and cultural events that are highly valued by 
the participants.
Social networks are believed to have attained a type of visibility and attraction that can no longer be achieved by 
more traditional methods of communication. The ISMAI students themselves are believed to be the main vehicle for 
disseminating and subsequently creating demand for information about us.

7.3.4. Nível de internacionalização

8. Análise SWOT do ciclo de estudos

8.1. Objectivos gerais do ciclo de estudos 

7.3.4. Nível de internacionalização / Internationalisation level

%

Percentagem de alunos estrangeiros / Percentage of foreign students 2.1

Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade / Percentage of students in international mobility programs 2.1

Percentagem de docentes estrangeiros / Percentage of foreign academic staff 0

Página 72 de 128ACEF/1314/15447 — Guião para a auto-avaliação

2014-09-11http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=2e0d52d9-e52c-4de6-a0e...



8.1.1. Pontos fortes 
Os objetivos do ciclo de estudos estão bem articulados com o projeto educativo da instituição, que enfatiza o 
campo das Ciências do Desporto, nomeadamente na formação em ensino da Educação Física (EF), fazendo emergir 
este mestrado como um pilar na identidade do Departamento de Ciências da Educação Física e Desporto. A já longa 
tradição do ISMAI em conferir habilitação profissional para a docência da EF nos ensinos básico e secundário 
permite uma visão retrospetiva e prospetiva das questões do processo de formação inicial de professores. A 
conjugação dos saberes de natureza académica com o desenvolvimento das competências profissionais, 
convergem para um tipo de conhecimento conceptual, procedimental e metacognitivo que, tal como sugerido no 
Quadro Nacional de Qualificações (nível 7), culmina num conjunto de aptidões avançadas e especializadas. O corpo 
docente integra profissionais com longa experiência profissional no ensino da EF e para os novos desafios das 
comunidades educativas.

8.1.1. Strengths 
The objectives of this Master's degree are well articulated within the educational project of the institution, 
emphasising the field of Sports Sciences, namely the training in teaching of Physical Education (PE), by which 
reason this course represents a pillar in the PE and Sports Sciences Department. ISMAI’s long tradition in awarding 
professional qualifications for PE teaching in both primary and secondary education enables a retrospective and 
prospective view of the matters regarding the teachers’ initial training process. The combination of knowledge of an 
academic nature together with the development of professional skills converge in a conceptual, procedural and 
metacognitive knowledge that, as suggested in the Portuguese Qualification Framework – level 7, culminates in a 
set of advanced and specialised skills. The teaching staff includes professionals with long professional experience 
in PE teaching, who are prepared for the new challenges of the educational communities.

8.1.2. Pontos fracos 
O atual plano de estudos apresenta alguma disfuncionalidade entre as horas de contacto e a correspondência em 
ECTS. Essa disfuncionalidade verifica-se também no que se relaciona com as Unidades Curriculares (UC) e com os 
contextos de prática, e ainda na articulação entre as UC do 1º ano e as dinâmicas associadas à realidade do ensino. 
Neste contexto, verifica-se alguma fragilidade na necessária transversalidade entre UC da mesma componente de 
formação e entre estas. A lecionação de UC, em simultâneo com a Prática de Ensino Supervisionada (2º ano) 
revelou-se um ponto fraco, aumentando o volume de trabalho dos estudantes, podendo influenciar negativamente o 
seu rendimento setorial e global. A proteção legal ao estudante trabalhador na sociedade contemporânea, afeta a 
participação dos estudantes nas atividades previstas no projeto educativo do ISMAI e do Departamento de Ciências 
da Educação Física e Desporto não permitindo atingir a dimensão pretendida.

8.1.2. Weaknesses 
The current course curriculum presents some disfunctionality between the teaching hours and its correspondence 
in ECTS. This disfunctionality is also present in relation to the Course Units (UC) and the practice contexts, and 
even in the articulation between the 1st year´s Course Units and the dynamics associated with the reality of 
teaching. In this aspect, there is some weakness in the necessary cross over between Course Units with the same 
training component and amongst them. The UC’s lectures, together with the Supervised Teaching Practice (2nd 
year) have proved to be a weak point, increasing the students’ workload as well as negatively influencing their 
individual modules and overall academic results. The legal protection granted to the working student in modern 
society affects the students’ participation in activities under the ISMAI and the Physical Education and Sports 
Sciences Department’s educational project, not allowing the latter to achieve its intended dimension.

8.1.3. Oportunidades 
Apesar do perfil de saída em termos profissionais dos nossos estudantes estar legalmente delimitado, este ciclo de 
estudos tem um referencial de competências passível de ser ampliado no sentido de permitir atingir mais elevados 
graus de responsabilidade e autonomia por parte do futuro profissional. Ao introduzir novos desafios de formação, 
a proposta de melhoria do novo plano de estudos, introduz novas responsabilidades, robustecendo o perfil de saída 
para funções educativas e educacionais ampliadas. De acordo com os desafios que resultam da legislação em 
vigor, procura-se um esforço para elevar a qualificação dos profissionais, o que conflui com os atuais desafios das 
comunidades educativas e das instituições cujo cerne de atividades se relaciona com a Educação Física e Desporto 
(EFD). Os inquéritos realizados aos finalistas do 1º ciclo em EFD, evidenciam a sua intencionalidade relativamente 
ao prosseguimento de estudos na Instituição e, entre outras, na área do ensino da EF.

8.1.3. Opportunities 
Although there is a legal restriction to our students’ job opportunities profile, this course has a benchmark of skills 
likely to be expanded in order to allow the achievement of higher levels of responsibility and autonomy in their 
professional future. By introducing new training challenges, the proposed improvement of the new course 
curriculum sets up new responsibilities, reinforcing the professional profile for educational roles and expanded 
teaching skills. According to the challenges resulting from the legislation in force, this course aims to raise the 
professional qualification, which meets the current challenges of the educational communities and institutions 
whose core activities are related to Physical Education and Sports (PES). Surveys carried out to the graduate 
students of the 1st cycle in PES evidence their intentions regarding the continuation of their studies in the 
Institution and, among others, in the PE teaching area.

8.1.4. Constrangimentos 

Considera-se que a situação económica e financeira do país influencia a livre escolha entre o ISMAI e outras 
instituições concorrentes, nomeadamente do ensino público. A existência de outras instituições de ensino superior 
numa área geográfica relativamente próxima é também um fator a ter em conta. Ainda que o ISMAI tenha 
consistentes parcerias protocolares com a Câmara Municipal da Maia e com uma vasta rede de escolas, a falta de 
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instalações desportivas próprias, acaba por se traduzir nalgum constrangimento.

8.1.4. Threats 
It is considered that the economical and financial situation of the country influences the choice between ISMAI and 
other competing institutions, namely public education. The existence of other higher education institutions in a 
relatively close geographic area is also a factor to take into consideration. Even if ISMAI maintains consistent 
protocol partnerships with Maia’s City Council and with a wide network of schools, the lack of its own sports 
facilities results in a threat. 

8.2. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade 

8.2.1. Pontos fortes 
- Atribuição pelo IAPMEI à Maiêutica, entidade instituidora do ISMAI, do Estatuto de PME Excelência desde 2009 até 
2012 e PME Líder em 2013 e 2014;
- As estruturas da organização interna do ciclo de estudos são experientes com projeção institucional e dispõe de 
normas adequadas a um bom funcionamento;
- Cultura institucional de profissionalismo, exigência, rigor e sentido de responsabilidade;
- A estabilidade financeira e a eficaz governação da instituição têm permitido o cumprimento atempado dos 
compromissos, nomeadamente os relacionados com a remuneração dos docentes e funcionários;
- Existência de mecanismos institucionais de avaliação da qualidade;
- Reconhecimento pela Comissão Europeia da qualidade do Suplemento ao Diploma, considerada com nível de 
excelência;
- A possibilidade de pesquisa, por parte de estudantes e docentes, em bases de dados indexadas, nomeadamente a 
ISI Web of Knowledge e a JCR, o que permite o acesso à biblioteca digital através da plataforma on-line.

8.2.1. Strengths 
Assignment by IAPMEI to Maiêutica, an institutional body of ISMAI, awarded with a SME Excellence Status from 
2009 until 2012 and SME Leader in 2013 and 2014;
The structures of the internal organisation of the degree course are experienced with institutional projection and 
follow adequate standards adequate for proper functioning;
Institutional culture that defends professionalism, exigency, accuracy and sense of responsibility;
The financial stability and effective governance of the institute have allowed the timely fulfillment of commitments, 
including those related with the payment of both teaching and administrative staff;
Existence of institutional mechanisms for quality assessment;Recognition by the European Commission on the 
quality of the Diploma Supplement, considered to be of excellence level; The possibility to research on behalf of 
students and teaching staff, in indexed databases, as ISI WK and the JCR, which allows access to a digital library 
through an online platform

8.2.2. Pontos fracos 
- Algumas dificuldades na recolha de elementos avaliativos adicionais, tais como inquéritos e entrevistas aos 
diplomados que permitam uma análise mais ampla da sua situação profissional, das suas vivências e respetivo 
mercado de trabalho e consequentemente da qualidade de ensino que lhes foi ministrado;
-A inexistência de instalações desportivas próprias dificulta, de algum modo, os mecanismos de organização 
interna;
- Falta de assessoria administrativa exclusiva ao Departamento de Ciências da Educação Física e Desporto.

8.2.2. Weaknesses 

Some difficulties in gathering additional assessment elements, such as surveys and interviews from graduates to 
enable a more comprehensive analysis of their employment situation, of their experiences and respective job market 
and consequently the education quality that was given to them:
Lack of the institute’s own sports facilities somehow complicates the internal mechanisms of the organisation;
Lack of administrative staff exclusive in the Physical Education and Sports Sciences Department.

8.2.3. Oportunidades 
- O ISMAI tem desenvolvido esforços no sentido de criar estruturas e mecanismos de auto e heteroavaliação que 
incentivem o desenvolvimento de uma cultura de qualidade e excelência no ensino;
- A construção, a iniciar, das instalações desportivas próprias, no campus do ISMAI, proporcionará a melhoria da 
organização interna e consequentemente dos mecanismos de garantia da qualidade, agilizando, de forma sistémica 
inter e intradepartamental, a estrutura organizativa (horários dos alunos e dos docentes, proximidade de trabalho 
das equipas, facilitação no calendário avaliativo, etc.).

8.2.3. Opportunities 

ISMAI has made efforts to create structures and mechanisms of both self and other observer assessment that 
encourage the development of a culture of quality and teaching excellence;
- The construction, now starting, of our own sports facilities on the ISMAI campus, will provide improved internal 
organisation and consequently the mechanisms for quality assurance, speeding up in a systemic way, the 
organisational structure (schedules of students and teachers, work proximity of the teams, facilitating the 
assessment schedule, etc.).

8.2.4. Constrangimentos 
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- A complexidade das funções de docência, de investigação, de atividades de extensão comunitária e, 
cumulativamente, de desempenho de cargos de gestão e coordenação provoca dificuldade na gestão do tempo no 
que respeita às funções inerentes à organização interna;
- As alterações, muito frequentes na legislação que rege o ensino superior, especialmente as que se relacionam 
com a formação de docentes e com o estatuto do ensino particular, exigem períodos de adaptação e de maior 
investimento de tempo e esforço para a sua implementação; 
- A necessidade constante de uma profunda reflexão sobre aspetos da organização interna no quadro do Processo 
de Bolonha, nem sempre permite um ágil desenrolar das atividades, quer letivas, quer administrativas.

8.2.4. Threats 
The complexity of the teaching and research tasks, of the community outreach activities and, cumulatively, of the 
performance of management and coordination roles complicates the time management in what concerns the 
internal organizational functions;
Changes in legislation ruling in higher education are quite common, especially those related to teacher training and 
private education status, demanding periods of adaptation and greater investment of time and effort in its 
implementation;
The constant need for deep reflection on aspects of internal organisation within the framework of the Bologna 
Process, do not always allow an agile development of academic or administrative activities. 

8.3. Recursos materiais e parcerias 

8.3.1. Pontos fortes 
- Apetrechamento de material desportivo, pedagógico e informático adequado às necessidades dos alunos;
- Elevada experiência e considerável qualidade na organização de eventos, promovendo o contacto com diversos 
agentes da área do ensino e do desporto e estimulando o desenvolvimento de sinergias de interesse comum, com 
instituições nacionais e internacionais;
-As condições materiais relativas aos equipamentos desportivos são favoráveis aos objetivos das diferentes 
Unidades Curriculares e às necessidades dos estudantes; 
- Salas de aula equipadas com material didático adequado;
- Excelentes acessibilidades a nível de transportes públicos, nomeadamente de Metro;
- Existência de uma forte ligação à autarquia local, através de protocolos de cedência de instalações desportivas, o 
que possibilita uma mais estreita ligação com a comunidade;
- Existência de uma rede de escolas estável, geograficamente alargada, e com condições adequadas ao desenrolar 
da Prática de Ensino Supervisionada.

8.3.1. Strengths 
Equipping of sports, teaching and IT material suited for the students needs;
Experience and substantial quality in organising events, promoting contact with different education and sports 
agents by stimulating the growth of common interests with both Portuguese and international institutions;
The physical state of the sports equipment is favourable to the goals of the different course units and of the 
students needs;
Classrooms equipped with appropriate teaching materials; 
Excellent public transport connections, namely to a metro line; 
Existence of a strong connection to the local authority, through protocols for the provision of sports facilities, 
enabling closer links with the community;
Existence of a stable and geographically extended network of schools, with suitable conditions to develop a 
Supervised Teaching Practice. 

8.3.2. Pontos fracos 
- Insuficiente articulação comunicacional entre as estruturas internas da instituição, o que resulta na burocratização 
dos processos de contacto e troca de informação, entre as diferentes estruturas internas do ISMAI;
- A necessidade da deslocação dos estudantes nas aulas práticas externas obriga a que, por vezes, haja algumas 
dificuldades de operacionalização ao nível dos transportes, realidade resultante da distância entre as instalações 
desportivas e o campus universitário, nomeadamente na lecionação das UC de Didáticas Especificas;
- Existência de algumas salas de aula com mobiliário fixo, o que dificulta a adoção de estratégias de trabalho, 
nomeadamente, de trabalho em grupo.

8.3.2. Weaknesses 

Insufficient communication connection between the internal structures of the institution, which then results in the 
bureaucracy of processes of contact and exchange of information between the different internal structures of ISMAI;
The need for students to commute in tutorial classes unfortunately means that, occasionally, there are some 
operational difficulties in terms of transport, a reality resulting in the distance between the sports facilities and the 
campus, particularly in the teaching of specific Course Units;
Existence of fixed furniture in some classrooms, which hinders work strategies, especially in group work.

8.3.3. Oportunidades 
- A progressiva melhoria dos processos de contacto, através das plataformas on-line tem permitido agilizar as 

Página 75 de 128ACEF/1314/15447 — Guião para a auto-avaliação

2014-09-11http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=2e0d52d9-e52c-4de6-a0e...



trocas de informação e comunicação interdepartamental e interinstitucional do ISMAI;
- Existência de protocolos com as Escolas onde o ISMAI desenvolve a PES, permite aos estudantes do 1º ano do 
curso uma aproximação aos contextos de prática e ambientes escolares.
- A ampliação do perfil de competências de saída dos estudantes, converge para a necessidade de procurar 
parcerias estratégicas, que contribuam para a formação proposta no novo plano de estudos, reforçando a formação 
complementar e a formação em áreas alternativas.
- A implementação do programa ERASMUS no ISMAI promovida pelo Gabinete de Relações Internacionais 
possibilita o enquadramento dos estudantes nos sistemas de ensino pós-graduado Europeu.
- Ao abrigo do protocolo entre o ISMAI e a Câmara Municipal da Maia, o ISMAI colaborará na dinamização de 
diversos eventos da “Maia, Cidade Europeia do Desporto 2014”. 

8.3.3. Opportunities 
The gradual improvement of contact processes, through online platforms has streamlined the exchange of 
information and ISMAI’s interdepartmental and interagency communication;
Existence of protocols with schools where ISMAI develops PES, allowing 1st year students an approximation to the 
practice and school environmental contexts;
The expansion of skills for the students work profile, converges in the need to seek strategic partnerships that 
contribute to train the proposed syllabus reinforcing further additional training in alternative areas;
The implementation of the ERASMUS program in ISMAI promoted by the International Relations Office provides the 
Framework for students in a European postgraduate school system;
Under the protocol between ISMAI and Maia’s City Council, ISMAI will assist in the promotion of several events 
during the celebrations of “Maia - Sports European City 2014”.

8.3.4. Constrangimentos 
- Ainda que se admita uma estreita ligação à comunidade devido às sinergias relacionadas com os atuais 
protocolos, a inexistência de instalações desportivas próprias, têm dificultado a melhoria de algumas condições de 
formação e implementação de novas dinâmicas que permitiriam a interação entre as comunidades académica e 
local e, ainda, com as escolas cooperantes;
- A situação económica nacional e internacional tem vindo a afetar, de uma forma progressiva, o investimento das 
instituições publicas e privadas no desenvolvimento de projetos de investigação e de intervenção;
- A dispersão geográfica das diferentes instalações desportivas provoca constrangimentos na elaboração dos 
horários escolares e dos transportes;
- Algumas dificuldades para os estudantes consolidarem as competências de uma forma autónoma, nas UC 
práticas, das diferentes modalidades desportivas, em horário extraletivo.

8.3.4. Threats 
Even if there is a close connection to the community due to the current protocols, the lack of sports facilities has 
hindered the improvement of some training conditions as well as the implementation of new dynamics that would 
allow the interaction between the academic and local communities and also with cooperating schools;
The current Portuguese and international economic situation has affected, in a progressive manner, the investment 
in public and private institutions in the development of research and intervention projects; 
The geographical dispersion of the different sports facilities causes constrains in the preparation of the school and 
transport timetables;
Some difficulties felt by the students to autonomously consolidate their different sports skills, for tutorial Course 
Units, in out of class schedules.

8.4 Pessoal docente e não docente 

8.4.1. Pontos fortes 
- Relativamente ao pessoal docente, 91% dos docentes do curso têm o grau de doutor, sendo o seu currículo 
adequado às unidades curriculares que lecionam, evidenciando produtividade pedagógica e científica relevante 
identificada com o curso;
- O corpo docente demonstra uma forte interação com outras instituições de ensino superior, sociedades e 
associações científicas e pedagógicas e autarquias, participando em unidade de investigação nacionais e 
internacionais, integradas em centros de investigação reconhecidos, avaliados e classificados no âmbito da FCT, 
partilhando congressos, projetos de investigação científica, orientações de dissertações de mestrado e de teses de 
doutoramento, numa dinâmica crescente de enriquecimento académico e científico;
- O pessoal não docente afeto a este ciclo de estudos é consideravelmente qualificado para as funções que 
desempenha, contribuindo para o bom funcionamento e normal desenrolar da vida académica. 

8.4.1. Strengths 
Regarding the teaching staff, 91% of the course lecturers have a doctorate and hold an appropriate curriculum to 
lecture the course units, showing relevant scientific and pedagogical productivity identified with the course;
The teaching staff demonstrate a strong interaction with other higher education institutions, companies, scientific 
and educational associations and local authorities, participating in the area of Portuguese and international 
research, integrating recognised research centres, evaluated and ranked within the FCT (Foundation for Science 
and Technology), sharing conferences, scientific research projects, supervising master’s and doctoral thesis in an 
increasingly dynamic academic and scientific enrichment;
The non-teaching staff related to this master’s degree is considerable and each one qualified for their specific roles, 
contributing to the overall performance and running of academic life.

Página 76 de 128ACEF/1314/15447 — Guião para a auto-avaliação

2014-09-11http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=2e0d52d9-e52c-4de6-a0e...



8.4.2. Pontos fracos 
- A excessiva carga horária no trabalho letivo semanal de alguns docentes, compromete a qualidade das funções a 
desempenhar, quer no âmbito da docência, quer no âmbito da produtividade científica;
- Existe a dificuldade de implementação de dinâmicas e mecanismos conducentes a uma cultura de trabalho mais 
comparticipado e efetivo;
- As horas alocadas aos docentes para supervisionar os alunos estagiários durante a sua Prática de Ensino 
Supervisionada deveriam ser aumentadas, face aos novos desafios, que se deparam aos docentes;
- O facto de ainda estar a ser desenvolvido o enquadramento normativo e critérios de avaliação do desempenho 
docente, bem como a clarificação das perspetivas de carreira no quadro interno do ISMAI, influencia a direção do 
investimento pedagógico, científico e de gestão dos docentes;
- Apesar do cumprimento legal, o ciclo de estudos possui ainda um número de docentes em tempo parcial que se 
considera aquém do desejável. 

8.4.2. Weaknesses 
An excessive workload during the weekly school schedule for some teachers, compromises the quality of the tasks, 
both in the teaching context and in scientific productivity;
There is a difficulty to implement dynamism and mechanisms to achieve a more efficient and shared work culture;
The hours distributed to teachers in order to supervise intern students during their Supervised Teaching Practice 
should be increased, given the new challenges faced by teachers;
The fact that regulatory framework and teachers’ assessment criteria are still being developed, as well as 
clarification of career prospects in ISMAI’s internal board, influences the direction of the teachers’ pedagogical, 
scientific and management investment;
Despite legal compliance, the course also has a number of part-time teachers, a fact that is considered to be below 
the desired levels.

8.4.3. Oportunidades 
- Apoio da Maiêutica/ISMAI à investigação científica dos docentes que estão ligados às unidades de investigação da 
Instituição;
- O número crescente de instituições vocacionadas para as problemáticas da Pedagogia do Desporto (sociedades e 
associações nacionais e internacionais), que se dedicam à sua investigação e sua divulgação, traduz-se numa 
maior motivação para o desenvolvimento de estudos sobre esta temática, criando novas oportunidades de 
financiamento à investigação dos docentes e novas oportunidades de utilizar os resultados científicos para projetos 
de intervenção na comunidade educativa;
- Estimulo financeiro da Maiêutica/ISMAI para a organização de congressos internacionais anuais, que 
proporcionam um contacto muito próximo e produtivo com investigadores e outros profissionais difusores de boas 
práticas;
- A diversidade de áreas de formação da instituição permite a interdisciplinaridade e a ampliação dos horizontes 
culturais, científicos e académicos na comunidade. 

8.4.3. Opportunities 
Support of Maiêutica/ISMAI to the scientific research of teachers who are connected to research units of the 
Institute;
The growing number of institutions specialised in Sports Teaching matters (Portuguese and international 
companies and associations), dedicated to their research and promotion, results in a greater motivation for the 
development of studies on this topic, creating new funding opportunities for teachers to use scientific findings in 
intervention projects within the educational community;
Financial incentive by Maiêutica/ISMAI for organising annual international conferences, which provide a very close 
and productive contact with researchers and other professionals who promote good practice;
The diversity of the Institute training areas allows interdisciplinarity and the expansion of cultural, scientific and 
academic community horizons.

8.4.4. Constrangimentos 
- Limitações associadas às metodologias de avaliação e de aplicação de estratégias metodológicas direcionadas 
para trabalhos de âmbito prático, de pesquisa e de acompanhamento dos estudantes, bem como àquelas que se 
consideram necessárias para a sua motivação e para o seu trabalho autónomo;
- Os desequilíbrios de condições de carreira entre instituições públicas e privadas podem formalmente condicionar 
o acesso a projetos e fundos destinados à produção científica.

8.4.4. Threats 
Limitations associated to assessment methodologies and to the implementation of strategic methodologies for 
research and students’ monitoring practical work, as well as those that are considered necessary for their 
motivation and their independent work;
The career imbalances between public and private institutions can formally limit both projects and scientific project 
funding.

8.5. Estudantes e ambientes de ensino/aprendizagem 

8.5.1. Pontos fortes 
- Os estudantes têm uma forte identificação com a instituição, comprovada pelo prosseguimento de estudos após a 
formação no 1º ciclo de estudos;
- A circunstância de um número elevado de estudantes procurarem conciliar o seu prosseguimento de estudos com 
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o início da vida profissional, faz emergir um perfil de estudante com competências acrescidas, relacionadas com 
contextos do mundo do trabalho diversificados;
- Os estudantes demonstram possuir um sentido de responsabilidade adequado para responder aos desafios da 
profissão docente. 

8.5.1. Strengths 

Students have a strong identification with the Institution, confirmed by further studies carried out after their training 
completion of the 1st course cycle (bachelor degree); 
The fact that a large number of students seek to reconcile their further studies with the start of their professional 
life, brings out a student profile with increased skills suitable for different work environments; 
Students have demonstrated a sense of responsibility suitable to meet the challenges of the teaching profession. 

8.5.2. Pontos fracos 

- Necessidade de consolidar os mecanismos de metacognição para a implementação de dinâmicas de trabalho 
autónomo, de pesquisa e estudo, necessários à aquisição sustentada e consolidada de conhecimentos num ciclo 
de estudos avançado;
- O perfil de estudante trabalhador, ainda que possa encerrar algumas vantagens, diminui o tempo e a 
disponibilidade para um maior comprometimento com o seu processo formativo em termos de trabalho autónomo;
- A mesma circunstância fragiliza o nível de participação e de colaboração em projetos internos e externos do ciclo 
de estudos e da instituição.

8.5.2. Weaknesses 

Need to strengthen the metacognition mechanisms in order to implement the necessary autonomous work, research 
and study to acquire sustained and solid knowledge in an advanced course;
The working student profile, although it may bring some advantages, reduces the time and availability to a higher 
commitment with his/her training process in terms of autonomous work;
The same condition weakens the level of participation and cooperation in internal and external projects of the 
course and of the institution.

8.5.3. Oportunidades 

- Os estudantes reconhecem o elevado valor social da profissão para a qual o ciclo estudos habilita, 
independentemente das questões sociais das quais emergem dificuldades de colocação e de progressão na 
carreira profissional;
- O potencial desenvolvimento da área da EF e Desporto nos domínios económicos e sociais e o aumento das 
oportunidades de empregabilidade para quem possui formação especializada constitui uma oportunidade 
acrescida;
- A presença de atletas de alta competição, de treinadores e de árbitros entre os estudantes, propicia uma troca de 
experiências de aprendizagem e incentivo à excelência a vários níveis; 
- A diversidade de cursos ministrados na instituição permite alargar horizontes culturais, científicos e académicos, 
devido à atmosfera de conhecimento multidisciplinar;
- O acesso a maiores de 23 anos é enriquecedor para a partilha de experiências de vida e de modelos 
comportamentais, o que promove uma dinâmica de maior responsabilidade entre pares. 

8.5.3. Opportunities 
Students recognise the high social value of the profession brought by the completion of the course, regardless of 
social issues which point out difficulties of placement and professional career progression:
The potential development of the PE and Sports area in economic and social fields as well as the increased 
employment opportunities for those with specialised training are considered to be an added opportunity;
The presence of top-level athletes, coaches and referees among students, provides an exchange of learning 
experiences and encourages excellence at various levels;
The diversity of courses offered by the institution broadens cultural, scientific and academic perspectives, due to 
the multidisciplinary knowledge environment;
The access to students over 23 years old is enriching for life sharing experiences and role models, promoting a 
greater responsibility among peers. 

8.5.4. Constrangimentos 
- A situação económica do país e das famílias limita a disponibilidade financeira para o investimento na educação 
ao nível do ensino superior;
- Elevado número de alunos que manifestam dificuldade em conciliar as exigências académicas e científicas, com a 
necessidade de estarem envolvidos em atividades profissionais em paralelo com a sua vida de estudante.

8.5.4. Threats 
The economic situation of the country and of families limits the available funding for investment in education at 
higher education level;
High number of students who show difficulty in reconciling academic and scientific requirements with the need to 
be involved in professional activities in addition to their students’ life.

Página 78 de 128ACEF/1314/15447 — Guião para a auto-avaliação

2014-09-11http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=2e0d52d9-e52c-4de6-a0e...



8.6. Processos 

8.6.1. Pontos fortes 
- Existência de normas e regulamentos adequados aos processos de regulação do curso;
- Existência de uma plataforma informática interna, que permite uma adequada interação entre os diversos 
intervenientes no processo educativo e formativo;
- As diferentes estruturas orgânicas do ISMAI já possuem uma experiência acumulada de vários anos de atividades 
e estão distribuídas de uma forma que possibilita a prestação de um serviço eficaz e adequado às necessidades 
dos alunos.

8.6.1. Strengths 

Existence of rules and procedures appropriated to the course regulation processes; 
Existence of an internal IT platform that allows proper interaction between the various parties involved in the 
education and training process; 
ISMAI’s different organisational structures already have an accumulated experience of several years of activities 
and are distributed in a way that enables the effective and appropriate provision of services to meet the students’ 
needs.

8.6.2. Pontos fracos 
- Subsistem algumas fragilidades nos processos de comunicação interna e a interligação entre os documentos de 
referência do ISMAI e sua aplicação prática;
- Dificuldade na identificação dos percursos profissionais dos ex-alunos;
- A partilha de experiências, de trocas de informação e de debate entre os agentes do processo de ensino-
aprendizagem não atinge o nível desejável;
- A integração de grupos de estudantes em atividades de investigação é considerada aquém do desejável;
- Plataforma de e-learning ainda em desenvolvimento;
- Na procura da excelência, ainda se considera que as estratégias de envolvimento ativo dos alunos em ações 
comunitárias no meio envolvente da instituição precisam ser estimuladas.

8.6.2. Weaknesses 
Some weaknesses still exist in internal communication processes and in the interconnection between ISMAI’s 
reference documents and their practical application;
Difficulty in identifying professional pathways of former students;
Sharing of experiences, information exchange and debate between agents in the teaching/learning process do not 
reach the desired level;
The integration of student groups in research activities is considered to be below the desired level;
E-learning platform is still being developed;
In search of excellence, it is still considered that the strategies used for the active involvement of students in 
activities in the community around the institution need to be stimulated.

8.6.3. Oportunidades 
- A futura existência de instalações desportivas próprias permitirá a progressiva integração dos alunos em 
atividades de apoio à formação, à investigação científica aplicada e ao envolvimento na comunidade, neste caso 
direcionada para o estudo do processo de ensino e de aprendizagem da Educação Física;
- A atualização constante da estrutura informática da instituição deverá permitir a desmaterialização de alguns 
processos, melhorando a eficiência interna dos procedimentos administrativos e da oferta formativa.
- O Sistema Interno de Garantia da Qualidade assume-se como um processo que promoverá a eficiência e a eficácia 
de todos os serviços prestados pela instituição.

8.6.3. Opportunities 
The future existence of the institution’s own sports facilities will allow the gradual integration of students in training 
support activities, in applied scientific research and in community involvement, in this case directed to the study of 
education and learning process of Physical Education.
Constant updating of the institution’s IT structure should allow dematerialisation of some processes, improving 
internal efficiency of administrative procedures and the training offer.
The Internal Quality Assurance System is assumed as a process that will promote efficiency and effectiveness of all 
services provided by the institution.

8.6.4. Constrangimentos 
- Alguma dificuldade de adaptação dos recursos humanos à implementação de novos processos, nomeadamente, 
àqueles que decorrem de alterações das políticas educativas e da legislação em vigor;
- Custos associados à implementação de novos processos de aprendizagem, como por exemplo, o ensino à 
distância;
- Diversidade de ciclos de estudos e a sua especificidade dificulta a regulação uniforme dos processos 
administrativos e pedagógicos. 

8.6.4. Threats 
Some difficulty in adapting human resources to the implementation of new processes, particularly those arising 
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from changes in educational policies and legislation in force;
Costs associated with the implementation of new learning processes, such as distance learning;
Diversity of course curricula and its specifics hinders the consistent regulation of administrative and pedagogical 
processes.

8.7. Resultados 

8.7.1. Pontos fortes 

- Da análise dos resultados apresentados resulta uma elevada taxa de sucesso escolar e de satisfação dos 
estudantes;
- A formação neste ciclo de estudos proporciona uma formação multifacetada ao nível das competências gerais 
elencadas para o nível 7 do Quadro Nacional de Qualificações permitindo aos estudantes apresentarem um perfil 
profissional capaz de se adequar a novos desafios profissionais e de formação avançada; 
- A leitura dos resultados permite prever que o prosseguimento de estudos é expetativa de um número significativo 
de estudantes. 

8.7.1. Strengths 
The analysis to the presented results leads to the outcome of a high rate of school success and student 
satisfaction;
Training in this course provides multilevel general skills listed as level 7 in the Portuguese Qualifications 
Framework (Quadro Nacional de Qualificações) allowing students to present a professional profile able to adapt to 
new professional challenges and advanced training;
Reading of the results predicts that further studies are expected by a significant number of students.

8.7.2. Pontos fracos 

- Devido às dificuldades de colocação de docentes, nomeadamente de Educação Física no Sistema Público, 
condiciona a atração por esta formação;
- No contexto atual da globalização da informação académica e científica, a deficiente competência linguística dos 
alunos ao nível do Inglês é um obstáculo significativo no processo de ensino e de aprendizagem e na atualização e 
internacionalização do ciclo de estudos;
- Os indicadores da produtividade científica, com intervenção dos estudantes são reduzidos.

8.7.2. Weaknesses 
Due to the difficulties of placing teachers, particularly PE teachers in the Public System, determines the attraction 
for this training course;
In the current context of globalisation of academic and scientific information, the students’ poor linguistic skills in 
the English language are a significant obstacle in the teaching and learning process and in the upgrading and 
internationalisation of the course;
The scientific productivity indicators with intervention of the students are reduced.

8.7.3. Oportunidades 
- A proposta de melhoria a apresentar, permitirá aumentar o envolvimento em atividades associadas à prática no 
âmbito do Ensino da Educação Física, através das alterações a introduzir na filosofia do novo plano de estudos, 
que será evidenciada em experiências de aprendizagem de observação e de observação participada em contextos 
educativos;
- Pelas alterações ao plano de estudos, emerge a oportunidade de atualizar e robustecer a formação ao nível do 
exercício das funções docentes e outras, considerando os desafios do sistema educativo português, a 
responsabilidade, a autonomia do professor e o seu contributo na procura das soluções são cada vez mais 
importantes;
- Promover uma estratégia para o desenvolvimento efetivo do domínio da língua inglesa no contexto curricular e/ou 
no contexto extracurricular. O protocolo com o British Council do Porto, é o ponto de partida para esta 
oportunidade, quer para estudantes, quer para docentes.

8.7.3. Opportunities 
The proposed improvements will increase the involvement in activities associated with the practice of Physical 
Education teaching, through amendments to the new course curriculum philosophy, which show up in observation 
learning experiences and in participated observation in educational contexts;
From changes to the course curriculum, arises the opportunity to update and strengthen the training in teaching or 
in other roles, considering the challenges of the Portuguese educational system, the teachers’ responsibility and 
autonomy and their contribution to the search for solutions that are increasingly important;
Promoting a strategy for effective development of English language skills in curriculum and/or extracurricular 
context. The protocol with the Oporto British Council is the starting point for this opportunity, both for students or 
for teachers.

8.7.4. Constrangimentos 
- O insuficiente domínio da língua inglesa por parte dos estudantes, impede dinâmicas de trabalho e experiências 
de aprendizagem nas diferentes Unidades Curriculares e ainda a melhoria do trabalho autónomo com os suportes 
documentais naquela língua;
- Em termos sociais, a imagem associada à carreira docente e a informação veiculada nos meios de comunicação 
social, salienta mais os aspetos negativos da docência nos Ensinos Básico e Secundário, em detrimento dos 

Página 80 de 128ACEF/1314/15447 — Guião para a auto-avaliação

2014-09-11http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=2e0d52d9-e52c-4de6-a0e...



positivos, e da missão elevada da docência na sociedade contemporânea.

8.7.4. Threats 
The students' insufficient fluency in English language holds back work dynamics and learning experiences in 
different Course Units and also the improvement of independent work with documental support in such language; 
In social matters, the image associated with the teaching profession and the information conveyed in the media, 
stresses more negative aspects of teaching in Primary and Secondary Education instead of enhancing the positive 
aspects and the high teaching mission in our contemporary society. 

9. Proposta de acções de melhoria

9.1. Objectivos gerais do ciclo de estudos 

9.1.1. Debilidades 
Considera-se que, no âmbito dos objetivos gerais do ciclo de estudos, as principais debilidades se situam na 
adequação do atual plano de estudos (e estrutura curricular) aos paradigmas que inspiram a formação de 
professores na atualidade e as que decorrem das novas propostas legislativas. Apesar do esforço constante para 
melhorar as dinâmicas formativas do ciclo de estudos, quer por parte da coordenação do mesmo, quer por parte do 
seu corpo docente, nem sempre foi possível ultrapassar as debilidades, nomeadamente as que resultavam das 
interrogações causadas pelas autoridades através dos diplomas legislativos. Foram diagnosticadas nas Unidades 
Curriculares questões relacionadas com a disfuncionalidade entre as horas de contacto e a correspondência em 
ECTS, com influência na formação dos estudantes e a sua localização no plano de estudos (semestres). Da 
autoavaliação realizada, recomhece-se que se impõe reajustar o Plano de Estudos tendo em vista o plano de 
formação desejado.

9.1.1. Weaknesses 
It is considered that, within the overall objectives of the cycle of studies, the main weaknesses lie in the inadequacy 
of the current program of study (and curriculum structure) with the paradigms that inspire teacher training today 
and in those resulting from new laws. Despite the constant effort to improve the teaching dynamics of the course, 
both by its administrators and by its faculty, it was not always possible to overcome these weaknesses, in particular 
those resulting from uncertainties caused by new legislation. Disparities in the Curricular Units were found in the 
amount of student-teacher contact and the ECTS which influenced the training of students and their placement 
within the program (semesters). As a result of the self-assessment, it is recognized that the Program of Study must 
be readjusted to achieve an ideal training program.

9.1.2. Proposta de melhoria 
O processo de autoavaliação teve como pressupostos: i) a legislação em vigor; ii) as propostas mais atuais da 
formação de professores de EF; iii) a inclusão da reflexão e dos pareceres dos profissionais em exercício da função 
docente e da gestão e administração escolar; iv) a auscultação sistemática dos estudantes; e, v) a modernização da 
identidade da instituição no âmbito desta formação, para se alinhar com as exigências crescentes do exercício 
desta profissão. A atualização do modelo formativo que se pretende implementar, está plasmada na estrutura 
curricular e no novo plano de estudos (ponto 10 deste guião), no qual se pode verificar o cumprimento 
relativamente às componentes de formação definidas pelo DL 79/2014 de 14 de maio, o equilíbrio de ECTS das UC e 
a introdução de novas UC. A filosofia subjacente a estas propostas de melhoria está alinhada com o projeto 
educativo da instituição e com o sentido de responsabilidade do corpo docente e as expetativas dos estudantes.

9.1.2. Improvement proposal 

Self-assessment took into consideration: i) the current legislation; ii) the most recent ideas of teacher training for PE 
teachers; iii) the feedback and opinions of professionals in the field of teaching and of school management and 
administration; iv) methodical student surveys and v) the modernization of the institution in pedagogy to align with 
the growing demands of this profession. The update of the training model that is to be implemented is based on the 
curriculum structure and the new program of study (point 10 of this directive). In it, compliance can be verified 
regarding the teaching requirements defined by law 79/2014 of May 14th, as well as the balance of the ECTS of the 
UCs and the introduction of new UCs. The underlying philosophy of these proposals of improvement is aligned with 
the educational program of the institution, the sense of responsibility of the faculty and the expectations of the 
students.

9.1.3. Tempo de implementação da medida 
A medida está pronta a ser implementada. A sua aplicação está apenas dependente do tempo necessário à sua 
acreditação pelos organismos competentes.

9.1.3. Implementation time 

The measure is ready to be implemented. Its application is only dependent on the time required for its accreditation 
by the qualified entities.

9.1.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 
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Alta

9.1.4. Priority (High, Medium, Low) 
High

9.1.5. Indicador de implementação 
Consideramos como indicadores de implementação:
- A coerência da proposta apresentada;
- O envolvimento do corpo docente nas novas dinâmicas de formação, acentuando ainda mais a cooperação entre 
os seus membros;
- A concordância dos órgãos científico, pedagógico e de gestão da Instituição;
- A divulgação do novo plano de estudos em caso de parecer positivo sobre a sua acreditação, fase que será 
decisiva na redefinição da identidade do curso .

9.1.5. Implementation marker 
The following markers of implementation were considered: 
- The coherence of the proposal presented; 
- The involvement of the faculty in the new teaching dynamics, further encouraging cooperation among its 
members; 
- The agreement of the scientific, pedagogical and management departments of the institution; 
- The disclosure of the new program of study in the event of its accreditation, a phase which will be crucial in 
redefining the identity of the program.

9.2. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade. 

9.2.1. Debilidades 
Considera-se que, no âmbito da organização interna e mecanismos de garantia da qualidade, as principais 
debilidades se situam na recolha de elementos relevantes sobre a situação profissional de um número significativo 
de diplomados, na inexistência de instalações desportivas próprias e na falta de assessoria administrativa 
exclusiva do Departamento de Ciências da EF e Desporto. Apesar do esforço da instituição para colmatar estas 
debilidades, o empenho constante no seu crescimento ao nível da proposta de novos cursos identificados com 
novos desafios e do reforço da qualidade dos existentes, tem vindo a dificultar a orgânica e a organização interna, 
ainda que esta seja referida como uma prioridade. 

9.2.1. Weaknesses 
It is considered that, in the context of the internal organization and mechanisms for quality assurance, the main 
weaknesses are in the lack of collection of relevant data on the employment status of a significant number of 
graduates, the lack of internal sports facilities and the lack of administrative staff exclusive to the Department of 
Sciences of PE and Sport. In addition to the institution’s efforts to address these weaknesses, it has remained 
steadfast in its commitment to its growth by proposing new courses, which bring new challenges, and improving 
the quality of its existing courses. Even though the institution has prioritized its internal organization, the road has 
been difficult due to these weaknesses. 

9.2.2. Proposta de melhoria 
Em conjugação com a progressiva entrada em funcionamento de um Sistema Interno de Garantia da Qualidade e a 
recente publicação dos Estatutos do Instituto Universitário da Maia – ISMAI, serão desenvolvidos esforços para 
colmatar as debilidades encontradas. 
Para este ciclo de estudos, a Coordenação do curso, no seguimento dos trabalhos em desenvolvimento para a 
proposta de melhoria a apresentar no ponto 10 deste guião, está a estudar um sistema de acompanhamento da 
carreira profissional dos seus diplomados. Também neste âmbito, e porque se constituiu como base da proposta de 
melhoria do plano de estudos (ponto 10), implementou-se uma estratégia de reuniões periódicas de docentes por 
componente de formação, com vista à articulação mais eficaz das unidades curriculares, o que se constituirá como 
uma melhoria da organização interna do ciclo de estudos. O mesmo se pretende fazer com os estudantes para a 
auscultação sistemática da sua perceção sobre o processo de ensino e de aprendizagem.

9.2.2. Improvement proposal 
In conjunction with the progressive implementation of an Internal System of Quality Assurance and the recent 
publication of the Statutes of the Instituto Universitário da Maia – ISMAI, efforts will be made to address the 
weaknesses found. 
Following the ongoing work on the proposed improvements in point 10 of this directive, the coordinators of the 
program are considering a system to monitor the employment status of its graduates for this cycle of studies. Also 
in this context, and as it was the basis of the proposal of improvement of the program of study, a schedule of 
regular meetings of professors of the same formative axle was implemented. These meetings will make the 
connection between curricular units more fluid and will result in an improvement in the internal organization of the 
cycle of studies. The same will be done with students in order to ascertain their perception of the teaching and 
learning process.

9.2.3. Tempo de implementação da medida 
Curto e médio prazo 
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9.2.3. Improvement proposal 
Short and medium term

9.2.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 
Alta

9.2.4. Priority (High, Medium, Low) 

High

9.2.5. Indicador de implementação 
Consideramos como indicadores de implementação:
- A proposta em desenvolvimento do Sistema Interno de Garantia da Qualidade;
- A proposta em desenvolvimento da avaliação do percurso profissional dos diplomados;
- O projeto de construção das novas instalações desportivas está aprovado.

9.2.5. Implementation marker 
The following implementation markers were considered: 
- The ongoing proposal of the Internal System of Quality Assurance; 
- The ongoing proposal of the evaluation of graduates' careers; 
- The project of the construction of the new sports facilities was approved.

9.3 Recursos materiais e parcerias 

9.3.1. Debilidades 

Considera-se que, no âmbito dos recursos materiais, há debilidades que se situam na comunicação interna da 
instituição, traduzindo-se em dificuldades na agilização dos processos protocolares com as instituições parceiras, 
quer ao nível da PES, quer ao nível do intercâmbio de professores visitantes, na operacionalização dos transportes 
entre as instalações desportivas e o campus universitário e nas condições logísticas ao nível do mobiliário fixo em 
algumas salas de aula. Este e outros aspetos da vida institucuional, de acordo com os novos estatutos terão que 
ser reajustados dentro dos próximos três meses.

9.3.1. Weaknesses 
It is understood that there are weaknesses that lie in the internal communication of the institution, resulting not only 
in difficulties in expediting protocols with partner institutions, both in terms of Supervised Teaching and in the 
exchange of guest teachers, but also in the operationalization of transportation between sports facilities and the 
campus and in the logistics of fixed furniture in certain classrooms. According to the new statutes, these problems 
and other aspects of institutional life will have to be addressed within the next three months.

9.3.2. Proposta de melhoria 
Tal como no ponto 9.2.2., em conjugação com a progressiva entrada em funcionamento de um Sistema Interno de 
Garantia da Qualidade e a recente publicação dos Estatutos do Instituto Universitário da Maia – ISMAI, serão 
desenvolvidos esforços para colmatar as debilidades encontradas. Relativamente à proposta de melhoria 
apresentada no novo plano de estudos (ponto 10 deste guião), está prevista uma maior e melhor rentabilização das 
parecerias existentes. Pretende-se aproximar o trabalho desenvolvido pelo estudante na sua formação académica e 
profissional, quer com as escolas, quer com as autarquias, em especial com a CMMaia, quer ainda com os 
programas ERASMUS + (estudantes e docentes).

9.3.2. Improvement proposal 
As stated in point 9.2.2, in conjunction with the progressive implementation of an Internal System of Quality 
Assurance and the recent publication of the Statutes of the Instituto Universitário da Maia – ISMAI, efforts will be 
made to address the weaknesses found. Regarding the improvements proposed in the new program of study (point 
10 of this directive), a greater return on the existing partnerships is expected. It is intended to bring together the 
work done by students in their academic and professional training, both with schools and with local authorities, in 
particular with the City Hall of Maia and with the ERASMUS + programs (for students and teachers).

9.3.3. Tempo de implementação da medida 
Curto prazo

9.3.3. Implementation time 

Short term

9.3.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 
Alta

9.3.4. Priority (High, Medium, Low) 
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High

9.3.5. Indicador de implementação 
- A proposta em desenvolvimento do Sistema Interno de Garantia da Qualidade;
- Desenvolvimento de uma proposta de guião de trabalho colaborativo entre os orientadores cooperantes, os 
supervisores do ISMAI e os estudantes, alocado a determinadas Unidades Curriculares, no sentido de implementar 
um processo de apresentação e discussão de boas práticas de ensino na comunidade educativa.

9.3.5. Implementation marker 
- The ongoing proposal of the Internal System of Quality Assurance; 
- The development of a plan of collaborative work between participating teacher trainers, ISMAI's supervisors and 
students, allocated to certain Curricular Units, to implement a process of presentation and discussion of best 
practices in teaching in the educational community.

9.4. Pessoal docente e não docente 

9.4.1. Debilidades 
No que concerne ao pessoal docente não há ainda evidente uma cultura de trabalho colaborativo consistente. As 
crescentes exigências colocadas aos docentes, ao nível da produção científica, conduzem e níveis débeis de 
compromisso com as dinâmicas formativas deste ciclo de estudos. O facto das dinâmicas de formação deste 
mestrado implicarem uma forte relação com outras comunidades educativas, aumenta exponencialmente o grau de 
exigência ao nível da conciliação de tarefas e desafios multidimensionais no exercício das tarefas docentes em 
plenitude.

9.4.1. Weaknesses 
Regarding the faculty, there is still a lack of a culture of consistent collaborative work. The increasing demands 
placed on the professors, in terms of scientific production, lead to low levels of commitment to the teaching 
dynamics of this cycle of studies. The fact that the dynamics of teaching of this Master's program imply a strong 
relationship with other educational communities, exponentially increases the level of requirement of performing 
multi-faceted tasks and challenges in addition to the professors' full-time teaching responsibilities.

9.4.2. Proposta de melhoria 
Pretende-se que o corpo docente deste mestrado reúna regularmente para partilhar experiências e recursos 
científico-pedagógicos. A necessária monitorização do modelo formativo permitirá a avaliação do impacto do 
processo de ensino e de aprendizagem. Esta monitorização terá como objetivo principal medir o valor acrescentado 
aos estudantes, em termos de uma profissionalidade docente, fundamentada em princípios éticos, bem como em 
conhecimentos na área da EF. O reforço do trabalho colaborativo traduzir-se-á na melhoria das suas práticas 
pedagógicas e num incremento de uma atitude de trabalho em equipa ao nível da produção científica. Estas 
dinâmicas irão potenciar uma maior proximidade e fortalecimento do relacionamento e comunicação internas, bem 
como com as comunidades educativas, nossas parceiras. A existência de um planeamento estratégico de suporte a 
estas novas dinâmicas de trabalho permitirá o desenvolvimento progressivo de um corpo docente coeso, adequado 
aos objetivos do curso.

9.4.2. Improvement proposal 
The faculty of this Master's program should meet regularly to share experiences and scientific-pedagogical 
resources. The required monitoring of the teaching model will allow for the evaluation of the impact of the teaching 
and learning process. This monitoring will aim to measure the value added to students, in terms of teaching 
professionalism, based on ethical principles, as well as expertise in the PE area. Strengthening collaborative work 
will improve students' teaching practices and their inclination for teamwork for scientific production. These 
dynamics will promote a greater proximity and will strengthen internal relationships and communication, as well as 
those with the educational communities that partner with the institution. The existence of a strategic plan to support 
these new work dynamics will allow for the gradual development of a cohesive faculty suited for the goals of the 
program.

9.4.3. Tempo de implementação da medida 
A medida está pronta a ser implementada. A sua aplicação está apenas dependente do tempo necessário à sua 
acreditação pelos organismos competentes.

9.4.3. Implementation time 
The measure is ready to be implemented. Its application is only dependent on the time required for its accreditation 
by the qualified entities.

9.4.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 
Alta

9.4.4. Priority (High, Medium, Low) 
High
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9.4.5. Indicador de implementação 
Consideramos como indicadores de implementação:
- Construção de um planeamento que sustente as novas dinâmicas de organização e gestão do ciclo de estudos;
- O envolvimento do corpo docente no desenvolvimento e implementação de novas práticas de trabalho 
colaborativo;
- A concordância e o empenhamento conjugado dos órgãos científico, pedagógico e do Conselho de Gestão.

9.4.5. Implementation marker 
The following implementation markers were considered: 
- The development of a new plan that supports the new dynamics of organization and management of the cycle of 
studies; 
- The involvement of the faculty in the development and implementation of new practices of collaborative work; 
- The concordance and the joint commitment of the scientific and pedagogical departments and of the Board of 
Management.

9.5. Estudantes e ambientes de ensino/aprendizagem 

9.5.1. Debilidades 

As debilidades relativas aos estudantes e ambientes de ensino/aprendizagem situam-se primeiramente ao nível da 
consolidação dos processos de metacognição, de pesquisa e do trabalho autónomo. Encontram-se também 
debilidades relacionadas com o facto de um elevado número de estudantes terem já iniciado a sua prática 
profissional, nesta ou noutras áreas. Ainda que, desde a entrada em funcionamento deste ciclo de estudos se tenha 
encetado esforços para diluir as debilidades citadas, verifica-se que é necessária uma intervenção através de 
medidas concretas que potenciem o desenvolvimento das competências dos estudantes ao nível da sua 
progressiva autonomia e responsabilização na construção da sua profissionalidade.

9.5.1. Weaknesses 
Weaknesses concerning students and teaching/learning environments are found primarily in the consolidation of 
the processes of metacognition, research and autonomous work. There are also weaknesses related to the fact that 
a large number of students have already begun their professional careers, in their major or other fields. Since the 
implementation of this cycle of studies, efforts have been made to mitigate the aforementioned weaknesses. 
However, it appears that more concrete measures are required to enhance the development of students' skills in 
their progressive autonomy and responsibility in the development of their professionalism.

9.5.2. Proposta de melhoria 

No âmbito dos trabalhos de desenvolvimento da proposta de melhoria da estrutura curricular e do novo plano de 
estudos, procurar-se-á uma convergência de dinâmicas de trabalho nas Unidades Curriculares pertencentes à 
mesma componente de formação, e entre as diferentes componentes de formação. Este trabalho em pirâmide de 
níveis cada vez mais especializados pretende culminar num conjunto de competências que se traduzem no traçado 
de um perfil intermédio do estudante (final do 1º ano curricular), habilitado para a Prática de Ensino Supervisionada 
(PES). Este perfil deve fundamentar-se nos constructos relacionados com a metacognição, a autonomia e a 
responsabilidade, que terão como base os conhecimentos sólidos para o exercício das funções docentes. As 
experiências de aprendizagem em contexto (PES), e aquelas que decorrerão do aproveitamento das temáticas de 
formação complementar e alternativa, darão robustez e evidência para a construção do perfil de saída que se 
deseja.

9.5.2. Improvement proposal 

As for the work of developing a proposal for improving the curriculum structure and the new program of study, a 
meeting of group dynamics in the curricular units belonging to the same formative axle, and among other formative 
axles will be sought. This structured work of increasingly specialized levels is intended to culminate in a set of skills 
that results in the definition of an intermediate profile of student (at the end of the 1st academic year), qualified for 
Supervised Teaching (ST). This profile should be based on the aspects related to metacognition, autonomy and 
responsibility, which will be based on the solid knowledge to perform teaching. Learning experiences in context 
(ST), and those that arise from the use of themes of complementary and alternative training, will render strength and 
evidence for the construction of an ideal outbound profile.

9.5.3. Tempo de implementação da medida 

A medida está pronta a ser implementada. A sua aplicação está apenas dependente do tempo necessário à sua 
acreditação pelos organismos competentes.

9.5.3. Implementation time 
The measure is ready to be implemented. Its application is only dependent on the time required for its accreditation 
by the qualified entities.

9.5.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 
Alta

9.5.4. Priority (High, Medium, Low) 
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High

9.5.5. Indicador de implementação 
- Definição de procedimentos e construção de instrumentos de participação no processo formativo;
- Calendarização de reuniões periódicas de partilha de experiências e de auscultação das perceções do processo de 
ensino e de aprendizagem; 
- Articulação das metodologias de avaliação das diferentes Unidades Curriculares (pertencentes à mesma 
componente de formação). 

9.5.5. Implementation marker 
- The definition of procedures and the development of tools of participation in the educational process; 
- The scheduling of regular meetings to share experiences and students' opinions on the teaching and learning 
process; 
- The synergy of methodologies of assessment of the different Curricular Units (belonging to the same formative 
axle).

9.6. Processos 

9.6.1. Debilidades 
Identificam-se fragilidades emergentes no tocante aos diversos processos de comunicação interna, bem como a 
relação entre os documentos reguladores (normativos e orientadores) do ciclo de estudos e a sua aplicação. A 
partilha de experiências e de saberes entre os diferentes agentes envolvidos no processo formativo dos estudantes 
não tem sido uma prioridade das dinâmicas de trabalho do corpo docente. Esta fragilidade tem reduzido o universo 
de contributos na construção de linhas estratégicas (metodológicas e outras) que enquadrem as soluções 
adequadas para o envolvimento efetivo dos estudantes, docentes e orientadores cooperantes numa verdadeira 
comunidade de aprendizagem.

9.6.1. Weaknesses 
Emerging weaknesses in the different internal communication processes, as well as in the disparities among 
regulatory documents (normative and advisory) of the cycle of studies and their application have been identified. 
The sharing of experiences and knowledge between the different parties involved in the educational process has not 
been a priority of the work dynamics of the faculty. This weakness has reduced contributions in developing 
strategies (methodological and others) that yield appropriate solutions for the effective involvement of students, 
professors and participating teacher trainers in a true learning community.

9.6.2. Proposta de melhoria 
As propostas de melhoria direcionadas para os processos assentam numa filosofia de construção de uma rede de 
informação/formação, onde a progressiva partilha entre os diversos agentes, fará emergir uma comunidade de 
aprendizagem comprometida efetivamente por todos os envolvidos no processo formativo, com destaque para o 
papel fundamental dos estudantes. A ligação com as comunidades educativas que compõe a rede de 
informação/formação que se pretende implementar, deve ter o corpo docente como epicentro, sendo que a 
participação dos estudantes, prevista em várias áreas do referido processo, deve ser ampliada para outros níveis 
de participação, de colaboração e decisão. No plano de reajustamento em três meses, como consta nos nossos 
estatutos devem ser incluídas as soluções pretendidas nesta melhoria.

9.6.2. Improvement proposal 
The proposals of improvements of processes are based on a philosophy of development of a network of 
information/teaching, where the progressive sharing among the different parties will culminate in a learning 
community where all parties, students in particular, will be effectively involved in the educational process. The link 
with the educational communities that form the network of information/teaching that is to be implemented should 
have the faculty as its epicenter. The participation of students, as provided in various areas of the abovementioned 
process, should be extended to higher levels of participation, collaboration and decision. The readjustment plan, to 
be carried out in three months, should include the desired solutions for this improvement, as specified in our 
statutes.

9.6.3. Tempo de implementação da medida 
A medida está pronta a ser implementada. A sua aplicação está apenas dependente do tempo necessário à sua 
acreditação pelos organismos competentes.

9.6.3. Implementation time 

The measure is ready to be implemented. Its application is only dependent on the time required for its accreditation 
by the qualified entities.

9.6.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 

Alta

9.6.4. Priority (High, Medium, Low) 
High
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9.6.5. Indicador de implementação 
- Estabelecimento de uma calendarização anual de encontros de trabalho, na filosofia da rede de 
informação/formação;
- Elaboração de guiões de orientação dos encontros de trabalho e de produção das respetivas sínteses;
- Calendarização anual das reuniões da comissão científico pedagógico do curso;
- Criação de uma plataforma e-learning de forma a agilizar a comunicação entre professores e estudantes.
- Existência da plataforma LYNC, permite a comunicação em conferência com registo de dados, o que possibilita a 
criação de pequenos grupos de trabalho, através da internet, em circuito fechado, sendo as potencialidades desta 
ferramenta cruciais na construção desta comunidade de aprendizagem;
- Execução das disposições dos novos Estatutos da Instituição.

9.6.5. Implementation marker 

- The establishment of an annual schedule of work meetings, under the philosophy of network of 
information/teaching; 
- The development of agendas for the orientation of work meetings and production of the respective summaries; 
- The annual scheduling of meetings of the scientific pedagogical committee of the program; 
- The creation of an e-learning platform to streamline communication between professors and students. 
- The existence of the LYNC platform allows for conference communication with records of data, which enables the 
creation of small work groups, via the internet, in closed circuits. The potential of this tool is crucial in building this 
learning community.

9.7. Resultados 

9.7.1. Debilidades 

A divulgação insuficiente de projetos científicos e dos seus resultados origina um envolvimento débil dos 
estudantes nos indicadores da produtividade científica, em publicações com fator de impacto. A diagnose relativa à 
competência dos alunos ao nível do inglês, emerge como uma preocupação de atualização de conhecimentos e de 
integração no mercado de trabalho. Importa definir claramente objetivos e metodologias de recolha e de tratamento 
de dados capazes de clarificar os constrangimentos existentes nos resultados de desempenho-chave dos alunos. 
Da relação do ISMAI com os seus parceiros educativos, com especial enfoque nas escolas com quem tem 
protocolos no âmbito da PES, destaca-se a necessidade de medir o impacto dessa colaboração em termos de valor 
acrescentado (VA) aos mestrandos. A debilidade de projetos transversais inter e intra-departamento denota o 
grande potencial que existe dado que o ISMAI é uma comunidade educativa com aproximadamente cinco mil 
alunos.

9.7.1. Weaknesses 

Insufficient disclosure of scientific projects and their results yields a low level of involvement from students in the 
indicators of scientific productivity in impactful publications. The diagnostic of students' skills in English emerges 
as a concern in terms of updating knowledge and integration in the work market. It is important to clearly define 
goals and methodologies for the collection and processing of data that are able to clarify the existing limitations of 
the results of key performance of the students. As for the relationship of ISMAI with its educational partners, in 
particular the schools in which it has a protocol for ST, there is a need to measure the impact of this collaboration in 
terms of value added (VA) to master's programs. The weakness of transversal inter-and intra-departmental projects 
indicates the great existing potential as ISMAI is an educational community with approximately five thousand 
students.

9.7.2. Proposta de melhoria 
Pretende-se investir no envolvimento dos estudantes em projetos de investigação dos docentes e respetivos 
centros com enfoque nos projetos que privilegiam a ligação e o impacto dos resultados e propostas de ação de 
forma situada nas comunidades educativas da rede de informação / formação. Propõe-se a melhoria dos canais de 
divulgação dos resultados e de projetos científicos em ações abertas à comunidade. As dinâmicas de ensino 
aprendizagem adotadas nas diferentes UC devem privilegiar as leituras orientadas na língua inglesa, bem como a 
produção de sínteses no âmbito das temáticas abordadas. Com base na transversalidade do plano de estudos, 
acompanhada pela dinâmica de trabalho do corpo docente, será possível elaborar instrumentos e adotar 
procedimentos que terão como objetivo clarificar áreas de desenvolvimento de competências atualmente não 
evidentes nos resultados alcançados pelos alunos.

9.7.2. Improvement proposal 
There should be investments in student involvement in research projects of the faculty and their respective centres 
with a focus on projects that favour the connection and the impact of the results and proposals of action with the 
educational communities of the network of information/ teaching. An improvement is proposed of the information 
channels of the results and scientific projects in activities open to the community. The dynamics of teaching and 
learning adopted in the different UCs should favour readings in English, as well as the production of summaries of 
the themes studied. The transversality of the program of study coupled with the work dynamics of the faculty will 
aid in the development of tools and the adoption of procedures whose aim is to identify areas of skill development 
currently not demonstrated in the results achieved by the students.

9.7.3. Tempo de implementação da medida 

A medida está pronta a ser implementada. A sua aplicação está apenas dependente do tempo necessário à sua 
acreditação pelos organismos competentes.
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9.7.3. Implementation time 
The measure is ready to be implemented. Its application is only dependent on the time required for its accreditation 
by the qualified entities.

9.7.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 

Alta

9.7.4. Priority (High, Medium, Low) 
High

9.7.5. Indicador de implementação 
- Produção de evidência dos projetos científicos alocados à rede de escolas protocoladas com o ISMAI em reuniões 
científicas.
- Monitorização interna, ao nível das UCs, da qualidade das tarefas, em língua inglesa, desenvolvidas pelos 
estudantes.
- Elaboração de instrumentos e procedimentos que permitam avaliar os resultados de desempenho-chave dos 
estudantes, em dimensões atualmente não valorizadas;
- Reajustamentos dos protocolos com as escolas cooperantes em conformidade com os novos Estatutos da 
Instituição.

9.7.5. Implementation marker 
- The production of evidence of the scientific projects allocated to the network of schools that have a protocol with 
ISMAI in scientific meetings. 
- The internal monitoring within the UCs, of the quality of the tasks performed by the students in English.
- The development of instruments and procedures to assess the results of key student performance in currently 
overlooked areas; 
- The readjustments of protocols with participating schools under the new Statutes of the Institution.

10. Proposta de reestruturação curricular

10.1. Alterações à estrutura curricular

10.1. Alterações à estrutura curricular 

10.1.1. Síntese das alterações pretendidas 
Considerando a legislação, as propostas mais atuais da formação de professores, a inclusão da reflexão e 
pareceres dos profissionais em exercício da função docente e da gestão e administração escolar, a auscultação dos 
estudantes, e a modernização da instituição na habilitação para a docência, pretende-se com o novo PE: atualizar o 
modelo formativo; corrigir o desfasamento entre as horas de contacto e a correspondência em ECTS; promover o 
contacto progressivo e situado com a prática de ensino; eliminar a coexistência de UC com a Prática de Ensino 
Supervisionada; Incluir temáticas de formação complementar e alternativa no 2º ano, mantendo o vínculo presencial 
à Instituição e completando a formação dada no 1º ano; estreitar as relações comunidade - instituição. Todas as UC 
foram alteradas na sua designação e/ou nos seus conteúdos programáticos. Considerando o exposto, a estrutura 
curricular foi alterada, alocando todas a UC à FPFAT (146) - área principal e à CE (142) - área secundária.

10.1.1. Synthesis of the intended changes 
Taking into consideration the legislation, the most recent ideas of teacher training, the feedback and opinions of 
professionals in the field of teaching and of school management and administration, student surveys, and the 
modernization of the institution of pedagogy, the new Program of study aims to: upgrade the teaching model; 
correct the disparity between the amount of student-teacher contact and ECTS; promote progressive experience in 
teaching in the field; eliminate the coexistence of CU with Supervised Teaching Practice; include themes of 
alternative and complementary training in the 2nd year, maintaining attendance to the institution and completing the 
courses given in the 1st year; strengthening relations between the community and the institution. The titles and/or 
the syllabuses of all CUs have been changed. Considering the above, the curriculum has been changed; all CUs 
were allocated to TTTI (146) – main area and to SE (142) - secondary area.

10.1.2. Nova estrutura curricular pretendida

Mapa Não aplicável

10.1.2.1. Ciclo de Estudos:
Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário

10.1.2.1. Study programme:
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Teaching Physical Education in Basic and Secondary Education

10.1.2.2. Grau:
Mestre

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

10.1.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Not applicable

10.2. Novo plano de estudos

Mapa XII – Novo plano de estudos - - 1º Ano / 1º semestre

10.2.1. Ciclo de Estudos:
Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário

10.2.1. Study programme:
Teaching Physical Education in Basic and Secondary Education

10.2.2. Grau:
Mestre

10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>

10.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º Ano / 1º semestre

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
1st year / 1st semester

10.1.2.4 Nova estrutura curricular pretendida / New intended curricular structure

Área Científica / Scientific Area Sigla / 
Acronym

ECTS Obrigatórios / 
Mandatory ECTS

ECTS Optativos / 
Optional ECTS*

Formação de Professores e Formadores de Áreas 
Tecnológicas/Training of Teachers and Technological Instructors FPFAT-146 94 0

Ciências da Educação/Sciences of Education CE-142 26 0

(2 Items) 120 0

10.2.5 Novo plano de estudos / New 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)

Organização, Gestão e Culturas de 
Escola/Organization, Management 
and School Cultures

CE - 142 semestral 125 TP - 40 5
Área Educacional 
Geral/General Educational 
Area

Investigação - Ação/Research –
Action CE - 142 semestral 75 TP - 24 3

Área Educacional 
Geral/General Educational 
Area

Prática Pedagógica I/Pedagogical 
Practice I FPFAT - 146 semestral 200 TP - 64 8

Didáticas 
Específicas/Specific 
Didactics

Didática dos Desportos 
Coletivos/Didactics of Team Sports FPFAT - 146 semestral 225 TP - 72 9

Didáticas 
Específicas/Specific 
Didactics
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Mapa XII – Novo plano de estudos - - 1º Ano / 2º Semestre

10.2.1. Ciclo de Estudos:
Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário

10.2.1. Study programme:
Teaching Physical Education in Basic and Secondary Education

10.2.2. Grau:
Mestre

10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>

10.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º Ano / 2º Semestre

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
1st Year / 2nd Semester

Mapa XII – Novo plano de estudos - - 2º ano / 1º Semestre

10.2.1. Ciclo de Estudos:
Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário

10.2.1. Study programme:
Teaching Physical Education in Basic and Secondary Education

10.2.2. Grau:
Mestre

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

Avaliação em Educação 
Física/Assessment in Physical 
Education

CE - 142 semestral 125 TP - 40 5
Área de 
Docência/Pedagogy

(5 Items)

10.2.5 Novo plano de estudos / New 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)

Profissionalidade 
Docente/Teacher Professionalism CE - 142 semestral 125 TP - 40 5

Área Educacional 
Geral/General Educational 
Area

Psicossociologia da 
Educação/Social Psychology of 
Education

CE - 142 semestral 75 TP - 24 3 Área de 
Docência/Pedagogy

Prática Pedagógica II/Teaching 
Practice II FPFAT - 146 semestral 200 TP - 64 8

Didáticas 
Específicas/Specific 
Didactics

Didática dos Desportos 
Individuais/Didactics of Individual 
Sports

FPFAT - 146 semestral 225 TP - 72 9
Didáticas 
Específicas/Specific 
Didactics

Projetos de 
Intervenção /Intervention Projects CE - 142 semestral 125 TP - 40 5 Área de 

Docência/Pedagogy

(5 Items)
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<sem resposta>

10.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º ano / 1º Semestre

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd Year / 1st Semester

Mapa XII – Novo plano de estudos - - 2º Ano / 2º Semestre

10.2.1. Ciclo de Estudos:
Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário

10.2.1. Study programme:
Teaching Physical Education in Basic and Secondary Education

10.2.2. Grau:
Mestre

10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>

10.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º Ano / 2º Semestre

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd Year / 2nd semester

10.2.5 Novo plano de estudos / New 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)

Prática de Ensino 
Supervisionada/Supervised 
Teaching Practice 

FPFAT - 146 anual 600 E - 192 24
Iniciação à Prática 
Profissional/Introduction to 
Professional Practice

Temáticas de Formação 
Complementar/Themes of 
Complementary Education

FPFAT - 146 semestral 150 TP - 48 6
Área Educacional 
Geral/General Educational 
Area

(2 Items)

10.2.5 Novo plano de estudos / New 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)

Prática de Ensino 
Supervisionada/Supervised 
teaching practice

FPFAT - 146 anual 600 E - 192 24
Iniciação à Prática 
Profisional/Introduction to 
Professional Practice

Temáticas de Formação 
Alternativa/Themes of 
Complementary Education

FPFAT - 146 semestral 150 TP - 48 6 Área de Docência/Pedagogy

(2 Items)
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10.3. Fichas curriculares dos docentes

Mapa XIII - JÚLIA ISABEL COELHO CAMPOS ALVES DE CASTRO

10.3.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
JÚLIA ISABEL COELHO CAMPOS ALVES DE CASTRO

10.3.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

MAIÊUTICA, CRL

10.3.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
ISMAI

10.3.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente

10.3.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

10.3.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa XIII - PAULA CRISTINA ROMÃO PEREIRA

10.3.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
PAULA CRISTINA ROMÃO PEREIRA

10.3.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

MAIÊUTICA, CRL

10.3.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
ISMAI

10.3.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente

10.3.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
41

10.3.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa XIII - ALBERTO AIRES DA CRUZ ALBUQUERQUE

10.3.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
ALBERTO AIRES DA CRUZ ALBUQUERQUE

10.3.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

MAIÊUTICA, CRL

10.3.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
ISMAI

10.3.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

10.3.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

10.3.6. Ficha curricular de docente:
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Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa XIII - RUI MANUEL COELHO RESENDE SILVA

10.3.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
RUI MANUEL COELHO RESENDE SILVA

10.3.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

MAIÊUTICA, CRL

10.3.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
ISMAI

10.3.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

10.3.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

10.3.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa XIII - LUÍSA MARIA SEARA MOREIRA CARNEIRO AIRES

10.3.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
LUÍSA MARIA SEARA MOREIRA CARNEIRO AIRES

10.3.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

MAIÊUTICA, CRL

10.3.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
ISMAI

10.3.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente

10.3.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
55

10.3.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa XIII - ANTÓNIO PAULO VIEIRA SÁ MARQUES OLIVEIRA

10.3.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
ANTÓNIO PAULO VIEIRA SÁ MARQUES OLIVEIRA

10.3.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

MAIÊUTICA, CRL

10.3.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
ISMAI

10.3.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente

10.3.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
57

10.3.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
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Mapa XIII - FRANCISCO JOSÉ MIRANDA GONÇALVES

10.3.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
FRANCISCO JOSÉ MIRANDA GONÇALVES

10.3.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

MAIÊUTICA, CRL

10.3.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
ISMAI

10.3.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente

10.3.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

10.3.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa XIII - JOSÉ CARNEIRO OLIVEIRA NETO

10.3.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
JOSÉ CARNEIRO OLIVEIRA NETO

10.3.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

MAIÊUTICA, CRL

10.3.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
ISMAI

10.3.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

10.3.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

10.3.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa XIII - MARIA CLÁUDIA BRANDÃO PINHEIRO

10.3.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
MARIA CLÁUDIA BRANDÃO PINHEIRO

10.3.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

MAIÊUTICA, CRL

10.3.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
ISMAI

10.3.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

10.3.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

10.3.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa XIII - TÂNIA CRISTINA LIMA BASTOS
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10.3.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
TÂNIA CRISTINA LIMA BASTOS

10.3.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

MAIÊUTICA, CRL

10.3.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
ISMAI

10.3.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

10.3.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

10.3.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa XIII - MARIA PAULA SANTOS PINTO SANTANA REBELO

10.3.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
MARIA PAULA SANTOS PINTO SANTANA REBELO

10.3.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

MAIÊUTICA, CRL

10.3.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
ISMAI

10.3.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

10.3.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

10.3.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa XIII - TERESA PAULA DIAS FIGUEIRAS 

10.3.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
TERESA PAULA DIAS FIGUEIRAS 

10.3.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

MAIÊUTICA, CRL

10.3.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
ISMAI

10.3.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

10.3.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

10.3.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa XIII - NUNO FREDERICO DA COSTA FERREIRA TEIXEIRA

10.3.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
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NUNO FREDERICO DA COSTA FERREIRA TEIXEIRA

10.3.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

MAIÊUTICA, CRL

10.3.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
ISMAI

10.3.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente

10.3.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

10.3.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa XIII - NUNO JOSÉ GRAMAXO CUNHA SAMPAIO MAIA 

10.3.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
NUNO JOSÉ GRAMAXO CUNHA SAMPAIO MAIA 

10.3.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

MAIÊUTICA, CRL

10.3.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
ISMAI

10.3.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente

10.3.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

10.3.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa XIII - PEDRO MIGUEL RIBEIRO DA SILVA

10.3.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
PEDRO MIGUEL RIBEIRO DA SILVA

10.3.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

MAIÊUTICA, CRL

10.3.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
ISMAI

10.3.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente

10.3.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
30

10.3.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa XIII - RICARDO JORGE FRANCO LIMA

10.3.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
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RICARDO JORGE FRANCO LIMA

10.3.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

MAIÊUTICA, CRL

10.3.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
ISMAI

10.3.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente

10.3.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

10.3.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa XIII - SUSANA CRISTINA ARAÚJO PÓVOAS

10.3.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
SUSANA CRISTINA ARAÚJO PÓVOAS

10.3.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

MAIÊUTICA, CRL

10.3.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
ISMAI

10.3.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

10.3.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

10.3.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa XIII - MAFALDA IOLANDA COSTA MACHADO

10.3.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
MAFALDA IOLANDA COSTA MACHADO

10.3.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

MAIÊUTICA, CRL

10.3.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
ISMAI

10.3.4. Categoria:
Assistente ou equivalente

10.3.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

10.3.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa XIII - ALBERTO CÉSAR PEREIRA CARVALHO FROUFE ANDRADE

10.3.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
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ALBERTO CÉSAR PEREIRA CARVALHO FROUFE ANDRADE

10.3.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

MAIÊUTICA CRL

10.3.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
ISMAI

10.3.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

10.3.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

10.3.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

10.4. Organização das Unidades Curriculares (apenas para as unidades 
curriculares novas)

Mapa XIV - Organização, Gestão e Culturas de Escola

10.4.1.1. Unidade curricular:
Organização, Gestão e Culturas de Escola

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Paula Cristina Romão Pereira

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:

NA

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
NA

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
(1) Identificar e interpretar os conceitos de organização, gestão e culturas de escola. (2) Conhecer os documentos 
estruturantes de organização de uma escola e desenvolver a capacidade de os analisar criticamente de uma forma 
integrada e coerente. (3) Identificar problemas de índole organizacional que tenham impacto no sucesso educativo 
dos alunos e respetivas tomadas de decisão. (4) Interpretar e analisar o impacto das tensões, dilemas e conflitos 
levantadas pelos diferentes atores. O resultado dos profundos e especializados conhecimentos adquiridos e a 
aptidão para realizar tarefas e resolver problemas complexos, devem permitir evidenciar um conjunto de atitudes 
que possibilitem aos alunos: (5)Saber mobilizar o conhecimento e saber agir no momento certo.(6) Assumir 
compromissos e responsabilidades individuais ao nível da participação em estruturas de organização de uma 
escola.(7) Revelar autonomia enquanto futuros profissionais.(8) Conseguir resolver problemas do foro 
organizacional.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1) Identify and interpret the organisational, managerial and cultural concept of the school. 2)Learn about the 
documents that set up a school and develop the ability to analyse them in a global and consistent fashion. 3) 
Identify organisational issues that impact student educational student and subsequent decision making. 4) Interpret 
and analyse the impact of tensions, issues and conflicts amongst the different players. The deep and specialised 
knowledge plus the ability to implement tasks and resolve complex problems should showcase attitudes that enable 
students: 5) to know how to bring their knowledge to bear at the right moment, 6) to take on commitments and 
individual responsibilities within the school management, 7) to develop autonomy as future professionals, 8) to be 
able to resolve organisational issues.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Evolução da educação e do conceito ”escola” ao longo das últimas décadas.
2. Cultura organizacional da escola (interna e externa).
3. Caraterísticas organizacionais das escolas (estrutura física, administrativa e social da escola).
4. Políticas de combate ao insucesso, à desigualdade, à iniquidade, à injustiça e à exclusão.
5. O movimento das escolas eficazes.
6. Organização e processos de gestão estratégica (liderar e criar uma cultura de escola; potenciar as estruturas e 
órgãos de gestão da escola; otimizar os instrumentos de gestão estratégica da escola). 
7. Modelos que concorrem para o sucesso educativo dos alunos (dimensão contexto educativo, dimensão escola, 
dimensão sala de aula, dimensão aluno).
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8. Potencial de cada um dos atores da comunidade educativa no sucesso educativo dos alunos (efeito escola, efeito 
professor, efeito diretor, efeito aluno).
9. (Auto) análise e avaliação das escolas (avaliação interna e externa).
10. Legislação de referência.

10.4.1.5. Syllabus:

1. Changes in education and the concept of the school during recent decades.
2. Organisational culture of the school (internally and externally). 
3. Organisation of the school (facilities, and the administrative and governing bodies of the school). 
4. Policies for combating failure, inequality, inequity, injustice and exclusion. 
5. The effective school movement. 
6. Organisation and strategic management processes (leading to and forming a school culture; enhancing the 
structures and governing bodies of the school, optimising the school's strategic management tools). 
7. Models that contribute to student educational success (aspects of the educational, school, classroom and student 
contexts). 
8. Enabling each player within the educational community to contribute to student educational success 
(contributions of the school, teachers, headmaster, students). 
9. (Self) analysis and school assessment (internal and external assessment). 
10. Key legislation

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O objetivo de aprendizagem (OA) 1 é cumprido nos conteúdos programáticos (CP) 1,2,3 que permitem o 
conhecimento e a articulação dos conceitos relativos às características e culturas de organização das escolas. Nos 
OA 2,3 são analisados diversos documentos de organização e gestão de uma escola de uma forma reflexiva e 
interventiva (cf. CP 3) bem como o seu impacto no sucesso educativo dos alunos (cf. CP 4) e na eficácia das 
escolas (cf. CP 5). Nos OA 4,5, serão proporcionadas aos estudantes possibilidades de distinguir e analisar o 
impacto de dinâmicas escolares que implicam uma tomada de decisão à luz das “questões de política educativa”, e 
da capacidade de intervenção dos diferentes “atores” intervenientes na organização e gestão de uma escola (cf. CP 
6,7,8). Os OA 6,7,8 são cumpridos nos CP 4,6,8,9 que permitem através de uma análise diagnóstica multifacetada e 
multidisciplinar, assumir uma atitude estratégica e pró-ativa baseada no conhecimento intrínseco da comunidade 
educativa.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Learning Outcome (LO) 1 takes place within the Syllabuses (S) 1, 2, 3 so that students not only acquire knowledge 
but are also able to apply it within the particular characteristics and organisational culture of their schools. In LO 2 
and 3, a reflexive, action-based analysis of the school charter and founding documents takes place (S 3) as well as 
the documents' impact on student educational success (see S 4) and school effectiveness (S 5). In LO 4 and 5 
students have the opportunity to perceive and analyse the impact of school dynamics leading to decisions 
regarding ' educational policy' and the ability of the different players to impact the organisation and school 
management ( see S 6, 7, & 8). LO 6, 7 and 8 within S 4, 6, 8 & 9 and by way of a multi-faceted and multidisciplinary 
diagnosis, permit students to take strategic and pro-active action based on the their deep understanding of the 
educational community. 

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Sessões teórico-práticas: (1)Exposição e aprofundamento dos temas programáticos sobre as questões 
fundamentais. (2)Resolução e análise crítica de casos práticos em situação educativa simulada. (3)Elaboração, 
apresentação e discussão pelos estudantes de trabalhos sobre um dos temas abordados nos conteúdos 
programáticos, podendo recorrer a materiais pedagógicos complementares (vídeo, internet, entrevistas, artigos, 
etc). (4)Participação dos estudantes na discussão teórico-conceptual a partir de materiais distribuídos previamente. 
Avaliação contínua: (5) 50%: trabalho, em grupo, de investigação e aplicação de conhecimentos, sobre um dos 
temas abordados nos conteúdos programáticos (40% trabalho e 10% apresentação individual); (6 )Assiduidade 
(mínimo 75% das aulas lecionadas); (7) 50% prova escrita (nota mínima de 10 valores). Avaliação por exame final: 
teste escrito sobre todos os conteúdos programáticos. Obs: trabalhadores estudantes, Erasmus, alta competição, a 
avaliação será ajustada.

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical/practical sessions:1) Presentation and in-depth discussion of key concepts; 2) Resolution and critical 
analysis of educational case study simulations; 3) Preparation, presentation and discussion of student projects 
about one of the key concepts using complementary pedagogical materials (video, internet, interviews, articles, 
etc.); 4) Student debates on theoretical subject matter distributed previously. Evaluation is on-going: 5) 50% group 
research projects and the application of knowledge acquired about the topics addressed in the syllabus (40% 
project and 10% individual presentation); 6) Attendance (minimum 75% lectures); 7) 50% written test (minimal score 
10 marks/20). Evaluation by final exam: written test covering key concepts. NB: Evaluations will be adjusted for 
student-workers, Erasmus students and those involved in high level competition. 

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

Nos objectivos de aprendizagem (OA) 1,2,7 e 8 pretende-se que os estudantes sejam competentes na aplicação 
prática dos conteúdos teóricos, quando confrontados com contextos reais que impliquem um envolvimento na vida 
quotidiana de uma escola. Esta pretensão é passível de ser viabilizada por via da preocupação expressa nas 
metodologias de ensino (ME) 1,2 e 3. Nos OA 3 e 4 e 8 pretender-se-á desenvolver competências nos estudantes 
não só no âmbito da intervenção numa escola de acordo com a sua tipologia, mas também serão induzidos a avaliar 
a situação e a conceber estratégias de intervenção (cf. ME 2, 3, 4, 5 e 7). Pretende-se, nas aulas, apresentar 
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propostas que permitam a reflexão dos estudantes e o debate fundamentado sobre situações reais de contextos 
escolares. Os estudantes aprenderão a agir de acordo com uma matriz baseada na interpretação dos documentos 
estruturantes de uma escola, aprendendo a refletir e a saber agir, propondo alternativas, melhorando as suas 
competências ao aprender a mobilizar os conhecimentos na direção certa e no momento apropriado (perceptível 
pela coerência entre os OA 1,2, 3 e 5 e as ME 2,3,4 e 5). Para isso, tentar-se-á estimular um processo de diálogo em 
que todos participem (ME 5). Procurar-se-á, essencialmente, garantir o desenvolvimento das competências de 
conseguir “aplicar em contextos diferentes” os conhecimentos adquiridos, sendo capaz de realizar as tarefas 
propostas e assumindo uma atitude que evidencie um elevado grau de responsabilidade e de de autonomia na 
resolução de situações do foro organizacional de uma escola (viabilizado pela coerência entre os OA 1,4,6,7 e 8 e 5 
e as ME 1,3,4 e 5). Por sua vez, o trabalho prático de grupo exigido aos estudantes terá um importante contributo 
para a concretização dos objetivos definidos para a UC, proporcionando a compreensão e a aplicação das 
temáticas em estudo, bem como permitirá que os estudantes se defrontem com diferentes formas de resolver 
problemas semelhantes, percebendo que as possíveis soluções também dependem de uma análise criteriosa dos 
respetivos contextos de enquadramento de cada uma das escolas (cf. coerência entre os OA 1,2,3,4 e 8 e a ME 5). A 
realização do trabalho prático terá ainda as vantagens de partilha de conhecimentos entre os elementos do grupo, 
procura de informação externa e, portanto, contacto com a realidade (ME 5). A sua posterior apresentação e defesa, 
bem como a capacidade reflexiva e argumentativa sobre o trabalho apresentado por outro grupo da turma, 
contribuirão de modo decisivo para o reforço da perceção e conhecimento das diferentes realidades escolares 
intra-escolas e entre-escolas, que se considera essencial para a consecução dos objetivos desta UC (cf. coerência 
entre os OA 3,4 e 8 e as ME 5). 
A avaliação dos estudantes servirá para a aferição da eficácia das metodologias de ensino desenvolvidas podendo, 
no futuro, realizar-se algumas correções nas metodologias de ensino (ME 5 e 6).

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Learning outcomes (LO) 1, 2, 7 & 8 expect students to become competent in the application of the key concepts in 
real life situations within a school's day-to-day life. This takes place by way of teaching methods 1, 2, & 3. In LO 3, 4 
& 8, students not only take part in a school in accordance with the type of school, but they will also be asked to 
evaluate the situation and to draw up intervention strategies (see TM 2, 3, 4, 5, & 7). In class, students will be asked 
to make proposals that lead them to reflect and debate about real life school situations. Students will learn to act in 
accordance with guidelines based on their interpretation of school charters, in order to learn how to reflect and to 
act, suggesting alternatives, improving their skills by learning to put their knowledge to work in the right direction 
and at the right moment (as perceived by the relationship between LOs 1, 2, 3 & 5 and TM 2, 3, 4 &5). To ensure this, 
a process of dialog will be promoted in which all participate are encouraged to take part (TM5). The basic goal is for 
students to develop the skills and know-how that they will be able to apply in a wide range of contexts whilst being 
able to carry out the responsibilities assumed and with an attitude that showcases a high level of responsibility and 
the autonomous ability to resolve organisational issues within a school (as enabled by the coherence between LO 
1,4,5, 6,7 & 8 and TM 1,3,4 & 5). In turn, group project work will require students to make concrete contributions to 
the goals set out in the objectives established for the curricular unit (CU), leading to the understanding and the 
application of the concepts under study, as well as enabling the students to face different forms of resolving similar 
problems. They should understand that the potential solutions also depend upon a careful analysis of the respective 
contexts within each school (see coherence between LO 1,2,3,4 & 8 and TM 5). The practical project will provide the 
opportunity for students to share their know-how within their groups as they seek external sources of information 
and, thereby, come into contact with real life situations (TM 5). The subsequent presentation and discussion of the 
project, as well as the ability to reflect and discuss the projects of other groups in the class, will make a concrete 
contribution to building the perception and the awareness of the differing contexts within schools and between 
schools that are essential for enabling students to meet the objectives of this CU (see coherence between LO 3,4 & 8 
and TM 5). Student evaluations will serve as a measure of the effectiveness of the teaching methods so that future 
learning processes may be improved upon (TM 5 & 6).

10.4.1.9. Bibliografia principal:

Alves, J., & Moreira, L. (2011). Projeto Fénix, Relatos que contam o sucesso.: Universidade Católica Portuguesa, 
Faculdade de Educação e Psicologia.
Bolívar, A. (2012). Melhorar os processos e os resultados educativos. O que nos ensina a investigação. Vila Nova de 
Gaia: Fundação Manuel Leão.
Lima, Á. (2008). Em busca da boa escola: Fundação Manuel Leão.
Romão, P. (2012a). Desocultar o oculto e dizer o indizível sobre a agregação de escolas [online].
Romão, P. (2012b). Uma escola de megadimensão inviabiliza a autorreflexão [online]. 
Santos, Á. (2009). Escolas de futuro. 130 Boas práticas de escolas Portuguesas. Porto: Porto Editora.
Silva, J. M. (2011). Direcção, liderança e autonomia das escolas. In A. Neto-Mendes, J. A. Costa & A. Ventura (Eds.), 
A Emergência do Diretor da Escola: Questões Políticas e Organizacionais. Atas do VI Simpósio de Organização e 
Gestão Escolar. Aveiro Universidade de Aveiro.
IGEC. (2013). Avaliação Externa das Escolas 2011-2012 Relatório. Lisboa: IGEC

Mapa XIV - Investigação - Ação

10.4.1.1. Unidade curricular:
Investigação - Ação

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Rui Manuel Coelho Resende Silva

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:

Página 100 de 128ACEF/1314/15447 — Guião para a auto-avaliação

2014-09-11http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=2e0d52d9-e52c-4de6-a0e...



NA

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
NA

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Diferenciar as metodologias científicas: Métodos quantitativos, Qualitativos e Ecléticos. Aprender e reconhecer a 
leitura da investigação científica de acordo com as metodologias referidas.
Dotar os alunos dos conhecimentos inerentes aos processos de investigação em ciências sociais em geral e em 
Educação Física em particular nomeadamente nas metodologias experimentais, de observação de investigação 
ação, análise de conteúdo e entrevistas.
Desenhar um estudo fenomenológico de uma situação pedagógica em Educação Física. 
Dotar os alunos com competências para redigir um trabalho científico e respetiva apresentação.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Differentiate scientific methodologies: Quantitative, Qualitative and Eclectic methods.
Learn and recognize the reading of scientific research in accordance with the referred methodologies. 
Provide students with the knowledge inherent in the processes of research in social sciences in general, and of 
Physical Education in particular, especially in experimental methodologies, observation of research-action, content 
analysis and interviews. 
Design a study of phenomena in a pedagogical situation in Physical Education. 
Equip students with the skills to write a scientific paper and the ability to present it.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Modelo geral da investigação científica: nível teórico-conceptual, técnico-metodológico e estatístico-analítico. 
Diferenciação dos fundamentos das três principais Metodologias: Métodos quantitativos, Qualitativos e Ecléticos.
Estratégias avançadas da recolha e organização de investigações empíricas em Educação Física. 
Identificar os procedimentos da investigação ação; caraterísticas da investigação ação; vantagens e desvantagens 
da investigação ação, controlo das variáveis. Investigação ação e investigação aplicada; Investigação em 
cooperação; Investigação em integração. 
O professor reflexivo no contexto do estágio profissional.
Organização de fichas de sessão e do diário de bordo.
Delineamento de objetivos, problema e avaliação. 
Regras de redação de um trabalho científico e sua apresentação pública.

10.4.1.5. Syllabus:
General model of scientific research: at the theoretical-conceptual, technical-methodological and statistical-
analytical level. Differentiation of the fundamentals of the three main Methodologies: Quantitative, Qualitative and 
Eclectic Methods.
Advanced strategies of collection and organization of empirical research in Physical Education. Identify the 
procedures of research-action; characteristics of research-action; advantages and disadvantages of research-
action; control of variables. Research-action and applied research; research on cooperation; research on 
integration. 
The reflective teacher in the context of professional training. Preparation of lesson records and logbook. 
Definition of objectives, problems and assessment.
Rules for writing a scientific paper and publicly presenting it.

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Os objetivos consistem na aquisição de conhecimentos sobre as diversas formas de investigação científica em 
contextos educativos.
Os conteúdos programáticos apresentam-se num continum evolutivo que passa pela aquisição dos conhecimentos 
teóricos relacionados com os paradigmas da investigação empírica e o seu relacionamento com o rigor exigido à 
prática científica. Neste contexto os alunos efetuarão pesquisas avançadas em bases de dados online , 
identificando de forma estruturada as fontes e organizando-as de forma conveniente.
Tendo como objetivo final o desenho de uma investigação ação procura-se dotar os alunos de conhecimentos 
procedimentais neste tipo de investigação inserindo-os de forma evolutiva no na investigação em pedagogia 
educacional. Promove-se assim a problematização em contexto aplicado e a significação da sua adequabilidade.
Um propósito determinante é a compreensão de como a reflexão medeia a experiência e a aquisição de 
competência profissional.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The objectives consist of the acquisition of knowledge on the various forms of scientific research in educational 
settings. 
The syllabus is presented in a progressive sequence that includes the acquisition of theoretical knowledge related 
to paradigms of empirical research and their relationship with the thoroughness required in scientific practice. In 
this context, students will conduct advanced research in online databases, formally identifying the sources and 
properly organizing them. 
With the ultimate goal of designing a research-action, the course seeks to provide students with procedural 
knowledge in this type of research by progressively immersing them in research in educational pedagogy, thus 
promoting the identification of problems in applied context and the significance of its relevance. 
A key goal is to understand how reflection mediates the experience and the acquisition of professional competence.
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10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas terão um carácter misto envolvendo a exposição de conteúdos e trabalho individualizado com discussão 
de situações problemas.
A avaliação será efetuada através de dois trabalhos: Um denominado de revisão de literatura (40%) e outro o 
desenho de um estudo de investigação ação (60%). 

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Classes will have mixed content involving the presentation of content and individualized work with discussion on 
problematic situations. 
Student assessment will be performed via two projects: A bibliography review (40%) and the design of a research-
action study (60%).

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

A presente disciplina procura dotar o aluno de conhecimentos fundamentais para a abordagem científica da 
avaliação em Educação Física num quadro empírico-dedutivo, alicerçada por fundamentos e procedimentos 
metodológicos aplicados neste contexto, em especial desenhos, instrumentos de avaliação e técnicas de análise de 
dados.
A estrutura do conhecimento assenta em teorias da investigação científica no âmbito das ciências da educação.
Naturalmente, conhecimentos de áreas como as ciências exatas assim como as ciências ditas interpretativas 
sustentam o objeto da avaliação e análise do fenómeno da Educação e da Educação Física em particular, aqui 
também explorados para um melhor esclarecimento metodológico.
O aluno será confrontado com dados obtidos em investigações empíricas desenvolvendo perícia na interpretação 
de dados e resultados. A leitura das referências bibliográficas permitirão cruzar resultados com informações de 
cariz metodológico e conceptual, clarificando teorias e procedimentos.
O princípio agregador de todo conhecimento é o sentido crítico, o espírito da refutação empírica e motivação pela 
atividade científica, assim como a capacidade de desenho de uma investigação,e sua realização. 

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
This course seeks to provide students with fundamental knowledge for the scientific approach of assessment in 
Physical Education in an empirical-deductive framework, supported by methodological foundations and procedures 
applied in this context, in particular designs, assessment tools and techniques of data analysis. 
The structure of knowledge is based on theories of scientific research within the educational sciences. 
Naturally, knowledge in areas such as exact sciences as well as the so-called interpretive sciences support the 
assessment and analysis of the phenomenon of Education, and of Physical Education in particular, and will be 
explored to better understand the methodologies. 
The students will be exposed to data from empirical research thus developing expertise in the interpretation of data 
and results. The reading of bibliographic references will yield cross-reference methodological and conceptual 
information, further explaining theories and procedures. 
The binding principle of all knowledge is critical thinking, the spirit of empirical refutation and drive for scientific 
activity, as well as the ability to design an experiment and properly carry it out.

10.4.1.9. Bibliografia principal:
Andrews, D., Mason, D., & Silk, M. (Eds.). (2005). Qualitative Methods in sports studies. New York: Berg
Bardin, L. (2008). Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70.
Bryman, A. (2008). Social Research Methods (3ª ed.): Oxford University Press
Cargill, M., & O’Connor, P. (2009). Writing scientific research articles: Strategy and steps. Singapore: Blackwell 
Publishing.
Driscoll, D. L., Appiah-Yeboah, A., Salib, P., & Rupert, D. J. (2007). Merging qualitative and quantitative data in mixed 
methods research: How to and why not. Ecological and Environmental Anthropology, 3(1), 19-28. 
Flick, U. (2005). Métodos qualitativos na investigação científica. Lisboa: Monitor
Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). Interviews: Learning the craft of qualitative research interviewing (2ª ed.). 
Thousand Oaks
Nelson, L., Groom, R., & Potrac, P. (Eds.). (2014). Research methods in sports coaching. London: Routledge.
Sousa, A. (2009). Investigação em educação (2 ed.). Lisboa: Livros Horizonte.

Mapa XIV - Profissionalidade Docente

10.4.1.1. Unidade curricular:
Profissionalidade Docente

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Júlia Isabel Coelho Campos Alves de Castro

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
NA

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

NA
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10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1- Conhecer os quadros conceptuais e legais essenciais que constituem especificidade da identidade docente e sua 
importância para a construção dos percursos de profissionalidade do Prof. de E.F. 
2- Identificar e problematizar, de forma fundamentada, os princípios da excelência ética no exercício das funções 
docentes.
3- Desenvolver práticas reflexivas fundamentadas evidentes na mobilização de conhecimentos enquadrados nos 
discursos educativos contemporâneos e que perspetivem soluções adequadas aos problemas apresentados pelos 
diferentes ambientes e contextos educativos.
4- Construir percursos de pensamento e ação a partir de atitudes reveladoras de uma crescente autonomia e 
responsabilidade face aos aspetos centrais da relação pedagógica considerando a multiperspetiva das situações 
pedagógicas e educativas. 
5 - Selecionar, interpretar e comunicar informação relevante, de diferente natureza, considerando os diversos 
contextos de tomada de decisão ao nível pedagógico e educativo.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1) Learning about the conceptual and legal frameworks peculiar to the teaching profession and their importance for 
building the P. E. teacher's career. 
2) Identify and question in a well-founded fashion, the principles of ethical excellence in the exercise of teaching 
functions. 
3) Develop well-founded reflective practice based on the application of the concepts inherent in contemporary 
educational discourse and that search for adequate solutions to the problems presented by the various settings and 
educational contexts. 
4) Develop methods of thought and action based on a growing level of autonomy and responsibility relative to the 
key pedagogical issues taking into consideration the multiple viewpoints inherent in the pedagogical and 
educational contexts. 
5) Select, interpret and communicate a range of relevant information taking into consideration the various contexts 
of pedagogical and educational decision-making.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Percursos de construção da identidade docente 
- Retrospetiva da formação na profissão docente: desenvolvimento profissional e organizacional.
2. A profissionalidade docente 
- Âmbito e caraterísticas da(s) atividade(s) docente em diferentes contextos de atuação.
- Padrões de regulação da profissionalidade e da profissão docente. 
- A avaliação de desempenho docente. Dos referentes legais às práticas situadas.
- As novas configurações do exercício da docência – a identidade docente e o futuro profissional.
3. O quadro ético contemporâneo da profissionalidade docente
- A ética a moral e a deontologia – quadro conceptual essencial.
- A educação como bem comum – dos conceitos ao quotidiano das ações educativas.
- A perspetiva axiológica da Educação Física - o papel do professor da disciplina de EF nas expectativas das 
comunidades educativas. 
4. As dimensões da relação pedagógica e as especificidades da atuação pedagógica do Professor de E. F.

10.4.1.5. Syllabus:
1. Steps towards building the teacher’s identity
-Retrospective of teacher training; personal and organisational development.
2. Teaching professionalism
-Scope and characteristics of the teaching functions in differing professional contexts.
-Patterns of the regulation of professionalism and of the teaching profession. 
-Evaluating teachers. From legal requirements to practical situations.
-New forms of the practice of teaching — the teaching identity and the future of the profession.
3. Contemporary ethical framework of teaching professionalism
- Moral ethics and deontology — key conceptual framework.
- Education as the common good — concepts within the day-to-day practice of education
- The moral view of Physical Education — the role of the PE teacher within the expectation of the educational 
community.
4. Aspects of the pedagogical relationship and the peculiarities of the pedagogical practice of the PE teacher. 

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos propostos para esta UC convergem com o desenvolvimento de competências de nível 
avançado nas dimensões da compreensão, análise e reflexão em torno de temáticas que compõem os quadros 
conceptuais, legislativos, éticos e axiológicos da identidade e profissionalidade docente.
A problematização dos campos de ação da atividade docente nomeadamente do Prof. de E.F. será focalizada na 
análise e reflexão a partir de uma perspetiva diacrónica para posteriormente se situarem na contemporaneidade. A 
identificação e compreensão dos conceitos de profissionalidade e identidade docente serão situadas nos quadros 
legislativos atuais e convergentes com o debate ético e axiológico onde radicam os fundamentos da atuação do 
professor especificamente do Prof. de E.F. As temáticas propostas permitirão de desenvolver de forma sistémica os 
fundamentos da profissionalidade marcados pela progressiva tomada de consciência da autonomia e 
responsabilidade inerentes à profissão docente.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The content of this CU converges with the development of advanced levels of understanding, analysis and reflection 
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on the topics composed of the conceptual, legal, ethical and moral frameworks of the teaching identity and 
professionalism. 
Questioning the fields of action of the teaching activity, namely that of the PE teacher will lead students to focus on 
analysis and reflection over time in order to later concentrate on the contemporary setting. Identifying and 
understanding the concepts of professionalism and the teaching identity will be based on the current legislative 
framework and will take into account the current ethical and moral debate that underlies the foundations of the 
particular nature of the PE teacher. The topics under discussion will allow students to develop a systematic 
framework of professionalism marked by the growing awareness of the need for autonomy and responsibility 
inherent in the teaching profession. 

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As sessões presenciais serão constituídas por momentos de exposição por parte do professor, momentos de 
partilha e debate em grande grupo e de elaboração de sínteses. Serão propostas tarefas de problematização de 
situações educativas contextualizadas e solicitar-se-á a recolha e seleção e análise de informação que guiarão o 
trabalho autónomo do estudante. Estas tarefas serão desenvolvidas individualmente e em pequeno grupo. Será 
proposta a elaboração de relatórios e sínteses descritivas/explicativas e reflexivas que constarão no dossier 
individual do estudante desta UC. A orientação será feita em sessões presenciais, de atendimento individualizado e 
de pequeno grupo. Através do portal são disponibilizados os seguintes materiais de apoio: (i) guiões temáticos; (ii) 
sugestões de leitura das temáticas abordadas. Avaliação M1 – Tarefa individual que consistirá numa reflexão 
fundamentada 60%. M2- Dossier das tarefas realizadas -40%. Exame final com peso de 100% na classificação final.

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The lessons will consist of lectures by the instructor, sharing and large group debates and the writing up of 
summaries. Assignments analysing educational issues within school contexts will be given and the gathering and 
analysis of information will guide the autonomous work of the student. These assignments will be carried out 
individually and in small groups. Reports and descriptive and explanative and reflective summaries will be assigned 
and will make up part of the personal portfolio of the student in this UC. The instructor will orient students in class, 
in individual meetings and in small group sessions. The following material will be available on the website: i) topical 
material ii) reading lists. Evaluation M1 - Individual paper consisting of a well-founded reflection on a topic 60%. M2 
– The student’s assignment portfolio – 40%. The final exam will constitute 100% of the final mark. 

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

As metodologias de ensino adotadas para esta U.C. convergem com: i) as propostas apresentadas pelos referentes 
europeus e nacionais relativos ao desenvolvimento de competências gerais e específicas de nível avançado; ii) o 
trabalho autónomo individualizado e em equipa, aproximando-se dos ambientes profissionais de exercício da 
profissão docente; iii) do desenvolvimento de competências fundamentadas num sólido conhecimento dos 
fundamentos éticos e axiológicos do exercício da profissão docente; iv) das necessidades de construção 
progressiva dos percursos de identidade individual e de profissionalidade do professor de Educação Física, 
considerando os referentes legais e as práticas situadas; v) a progressiva tomada de consciência dos percursos de 
autonomia e responsabilidade no exercício das funções da docência.
Os objetivos gerais da U.C. (nomeadamente as competências a desenvolver) e as metodologias propostas 
encontram-se ainda em convergência com várias UC constituindo com elas um eixo transversal de formação na 
área das Ciências da Educação. Esta convergência privilegia aspetos relacionados com as dimensões de 
compreensão das problemáticas educativas gerais e da reflexão sobre as mudanças e os contextos diversificados 
em que os professores atuam.
Neste quadro, as metodologias propostas – de sessões de aula colóquio e de trabalho em tarefas orientadas 
permitirão analisar, debater, refletir e produzir sínteses explicativas a partir das temáticas e dos referentes 
essenciais propostos num ambiente de aprendizagem colaborativo de aproximação aos contextos de trabalho 
multidisciplinares marcados pelas ideias de transversalidade. Estas dinâmicas de ensino e aprendizagem 
proporcionarão aos estudantes uma progressiva tomada de consciência do seu percurso como futuros docentes. 

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The TMs in the UC focus on: i) the European and national requirements regarding the development of general and 
specific skills at an advanced level; ii) autonomous work on individual and group assignments that bring the student 
into the contact with the context of their future professional activity; iii) developing skills based on a foundation of 
good knowledge of the ethical and moral foundations of the teaching profession; iv) the necessary steps toward the 
on-going construction of an individual and professional identity as a PE instructor taking into account the legal and 
practical aspects of the teaching context ; v) the growing awareness of the paths toward autonomy and 
responsibility in performing teaching functions. The general objectives of the CU (namely the skills to be acquired) 
and the methods used will work in conjunction with other CUs across many disciplines of Educational Science. This 
interaction will highly emphasise an understanding of general educational issues and a reflection on the changes 
and the many and varied contexts in which teachers are called to work. 
Within this framework, the TM – lectures and guided projects - will allow students to analyse, debate, reflect and 
write explanatory summaries based on the topics presented and on the standard practices suggested within a 
collaborative learning environment in which multidisciplinary learning brings students into contact with a broad 
range of knowledge areas. These teaching and learning dynamics will enable students to gradually increase their 
awareness of their future careers as teachers. 

10.4.1.9. Bibliografia principal:
Baptista, I. (2010). Ética, Deontologia e Avaliação do Desempenho Docente. Cadernos do CCAP3.Ministério da 
Educação: Lisboa.
Bolívar, A. (2012). Melhorar os processos e os resultados educativos. O que nos ensina a investigação. Gaia: 
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fundação Manuel Leão
Estrela, M., Caetano, A. (Coords) (2010). Ética Profissional Docente: Do pensamento dos professores à sua 
formação. Lisboa: Educa. 
Logran, J. (2010). What Expert Teachers do. Enhancing professional knowledge for classroom practice.London: 
Routledge.
Nóvoa, A. (2005). Evidentemente: Histórias da Educação (2ªedição) Porto: Asa. 

Pacheco, J. (2011). Discursos e Lugares das Competências em Contextos de Educação e Formação.

Roldão, M. (2011). Um currículo de currículos. Chamusca: Edição Cosmos.
Schon, D. (1987). Educating the Reflective Practitioner. New York: Jossey Bass.

Mapa XIV - Psicossociologia da Educação

10.4.1.1. Unidade curricular:
Psicossociologia da Educação

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Paula dos Santos Pinto Santana Rebelo

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Teresa Paula Dias Figueiras

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Teresa Paula Dias Figueiras

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Saber, compreender e aplicar os conceitos e as teorias da Psicossociologia da Educação nomeadamente o no que 
respeita ao papel do professor na abordagem das relações entre os membros da comunidade escolar, e do 
contributo da escola na promoção de atitudes e comportamentos positivos. Proporcionar aos estudantes a 
compreensão da importância da missão do professor motivando-os intrinsecamente para a aplicação do 
conhecimento na resolução de problemas em contextos multidisciplinares. 
Dotar os estudantes de “ferramentas” diversificadas que lhes permitam atuar com sucesso e profissionalismo, 
tomando decisões e assumindo atitudes e comportamentos adequados, em diferentes contextos, com capacidade 
de análise crítica e assertividade. Ser capaz de selecionar e analisar a informação, fundamentando a sua 
intervenção no seu contexto organizacional. Saber transmitir atitudes e valores que ajudem os estudantes a fazer 
opções e a tomar decisões adequadas à sua dinâmica social e ao seu bem-estar.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Knowing, comprehending and applying social-psychological concepts and theory particularly as related to the 
teacher's role in dealing with the relationships between the members of the educational community. The school's 
contribution to promoting positive attitudes and behaviours. Imparting an understanding of the importance of the 
teachers’ mission and creating the intrinsic motivation to apply their knowledge to resolving issues in 
multidisciplinary contexts.
Providing a wide range of tools needed for teachers to carry out their duties successfully and professionally, taking 
decisions and displaying appropriate attitudes and behaviours in a variety of contexts, with the capacity to analyse 
critically and assertively. To nurture the ability to select and analyse information to serve as a basis for their action. 
Knowing how to transmit attitudes and values that help students choose between options and take appropriate 
decisions about social dynamics and their well-being. 

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Psicossociologia da Educação
1.1. Teorias e Conceitos da Psicologia da Educação
1.2. Instrumento para um ensino eficaz
2. O Professor
2.1. Características do Professor
2.2. O papel do Professor
2.2.1. na dinâmica social
2.2 2. na comunidade educativa
3. A escola
3.1. Comportamentos associados à pertença de grupo
1.3.1. (In)disciplina
1.3.2. Comportamentos assertivos/disruptivos
1.3.3. Estratégias de intervenção
4. Funções da Educação Física e do Desporto
4.1. na promoção do bem-estar e do desenvolvimento positivo
4.2. Estratégias de Intervenção

10.4.1.5. Syllabus:
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1. Educational Psychology
1.1 Theories and Concepts of Educational Psychology
1.2 Tools for Effective Teaching
2. The Teacher
2.1 Teacher profile
2.2 The teacher’s role
2.2.1.1 in society
2.2.1.2 in the educational community
3. The School
3.1 Behaviour related to group membership
3.1.1 (In)discipline 
3.1.2 Assertive/disruptive behaviour
3.1.3 Intervention strategies
4. Role of PE and Sport
4.1 in promoting well-being and positive development
4.2 Strategies and intervention

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Pretendeu-se relacionar o domínio conceptual que esteve na base da definição dos objetivos com as necessidades, 
interesses e aspirações dos alunos e das comunidades escolares às quais pertencem. Assim, tendo em conta que 
os estudantes desta UC serão agentes responsáveis por implementar intervenções educativas, é essencial criar 
condições para que percebam a importância do seu papel e da sua missão na escola como agentes participativos 
na mudança de comportamentos e atitudes. Pretendeu-se ainda criar oportunidade para que os estudantes 
explorem os objetivos, as áreas temáticas e as metodologias de trabalho no âmbito das Escolas Promotoras do 
bem-estar.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The goal was to relate the fundamental concepts underlying the setting of objectives with the needs, interests and 
aspirations of the students and the academic communities they belong to. Thus, as the students of the CU will be 
responsible for teaching, they must understand the importance of their role and their mission within the school as 
agents for the change of behaviour and attitudes. The goal is to provide opportunities for students to explore these 
objectives, the topic domains and the teaching methods within the context of schools designed to nurture the 
shareholders’ well-being. 

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia de ensino - exposição dos conteúdos (aula conferência e aula colóquio) sendo que para a aquisição 
destes saberes, é indispensável um investimento autónomo dos alunos na pesquisa e no estudo (aula de trabalho 
em projeto). Avaliação - realizada em consonância com o regulamento do ISMAI. Dada a dinâmica a implementar, 
far-se-á avaliação contínua. Assim: i) 1 Dossier individual (avaliar a competência dos estudantes ao nível da 
organização, relação e problematização das temáticas abordadas) e 1 Trabalho individual; ii) presença em pelo 
menos 75% de aulas lecionadas. Nota final, atribuída numa escala de 0 a 20 valores = (dossier individual x 0.60) + 
(trabalho individual x 0.40). Avaliação por exame final (épocas normal ou de recurso) para os alunos que optem por 
este formato ou não atinjam os objetivos mínimos na avaliação contínua (teste escrito sobre todos os conteúdos 
programáticos).

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
TM – lectures and colloquia – designed to convey knowledge. Students must invest individual effort in study and 
research (group project lessons). Evaluation is in accordance with the ISMAI regulations. Continual evaluation. 1) 
Student portfolio (evaluating students' ability to organise, relate and question the topics presented) and 1 individual 
project; ii) attendance at least 75% of lessons. The final mark on a scale of 0-20 marks = (individual portfolio x 0-60) 
+ (individual project x 0.40). Students may opt to be evaluated by a final exam (main suite or alternative exams) if 
they are unsuccessful in the continual evaluation (written test covering all the syllabus material). 

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.
Na metodologia de ensino adotada para a lecionação das aulas pretende-se reforçar os conhecimentos adquiridos 
através de experiências de aprendizagem, a partir da observação e posterior análise critica sobre o desempenho no 
terreno. Privilegia-se a análise crítica e a discussão de ideias e de textos, particularmente artigos científicos, 
intrinsecamente relacionados com as temáticas abordadas, o que, para além do desenvolvimento do conhecimento 
dos estudantes, estimulará a sua capacidade de observação crítica. Pretende-se testar, também a sua capacidade 
para aplicar esses conhecimentos a situações ou contextos ligeiramente distintos dos apresentados em contexto 
de sala de aula o que pressupõem um elevado domínio dos conteúdos programados.
A proposta de avaliação através da elaboração de fichas práticas individuais e em grupo sobre os conteúdos 
programáticos, proporcionam a aquisição das competências requeridas; o sistema de avaliação, reforçado pela 
observação pedagógica do professor responsável, permite avaliar essas competências, quer na sua dimensão 
reflexiva e de planeamento, quer no campo experimental.
Esta unidade curricular recorre a metodologias diversificadas: análise de documentos, atividades de pesquisa, 
trabalho individual e debate, nomeadamente relacionados com os contextos em que os estudantes desenvolverão a 
sua atividade profissional. A estratégia de ensino é centrada no aluno, procurando fomentar a sua autonomia na 
realização de uma atuação que tente dar resposta a uma problemática colocada no âmbito da ação. Os métodos e 
avaliação adequam-se no sentido de que se trata de uma unidade curricular a decorrer ao longo do segundo ciclo 
de estudos que prepara e desperta o aluno para temáticas importantes na envolvência da comunidade escolar, 
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contemplando os vários campos de todo o processo de atuação incluindo a promoção da atividade física para o 
bem-estar em meio escolar.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The TMs adopted are intended to bolster the knowledge acquired through the learning experience by way of 
observation followed by critical analysis of the field performance. The emphasis is on critical analysis and the 
debate of ideas and readings, particularly scientific articles, which are closely related to the topics discussed and 
that, in addition to aiding the students’ knowledge base, will also stimulate their ability to observe and to provide 
critical analysis. Students’ ability to apply their new concepts to situations distinct from those encountered in the 
classroom, a fact which requires a high level of familiarity with the new material presented. 
Individual and group evaluations about the material studied encourage the acquisition of the required knowledge 
set; the evaluation system, enhanced by pedagogical observation by the teacher in charge permits the assessment 
of these skills, both in regards to planning and reflection and in regards to the experimental application of the same. 
This CU uses a range of TMs: analysis of documents, research, individual projects and debate, particularly related to 
the contexts in which the students will be working. This student-centred teaching strategy seeks to encourage 
learners’ autonomy of action in response to real life issues. The methods and evaluations are appropriate to the 
extent that this UC takes place within the Second Cycle of studies which prepares and kindles student awareness of 
the important topics within the school community, taking into account the many fields involved in each measure 
undertaken including the promotion of physical activity as a contribution to well-being in the school context.

10.4.1.9. Bibliografia principal:
Corbin, Charles B., McConnell, Karen E., Le Masurier, Guy C., Corbin, David E., & Farrar, Terri D. (2014). Health 
opportunities through physical education.
Cruz, J.; Manual de Psicologia do Desporto. ISBN: 972-96044-3-6
Peters, L., Kok, G., Ten Dam, G., Buijs, G., & Paulussen, T. (2009). Effective Elements of School Health Promotion 
Across Behavioral Domains: A Systematic Review of Reviews. Public Health, 9, 182.
Kaminsky, Leonard A., American College of Sports Medicine., & American College of Sports Medicine. (2014). 
ACSM's health-related physical fitness assessment manual (4th ed.). Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott 
Williams & Wilkins.
Sprinthall Norman A.; Psicologia Educacional. ISBN: 972-9241-37-6

Mapa XIV - Didática dos Desportos Coletivos

10.4.1.1. Unidade curricular:
Didática dos Desportos Coletivos

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

António Paulo Vieira Sá Marques Oliveira

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
José Carneiro Oliveira Neto
Pedro Miguel Ribeiro da Silva
Ricardo Jorge Franco Lima

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
José Carneiro Oliveira Neto
Pedro Miguel Ribeiro da Silva
Ricardo Jorge Franco Lima

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1) Identificar o objeto, objetivos e conteúdos da Didática da Educação Física. 
2) Conhecer os processos de planeamento, realização e avaliação no âmbito dos jogos desportivos coletivos
3) Compreender o enquadramento conceptual aos jogos desportivos coletivos
4) Analisar o processo de ensino e de aprendizagem dos jogos desportivos coletivos
5) Compreender e refletir sobre os modelos de ensino dos jogos desportivos coletivos
6) Dominar as técnicas específicas da Didática das diferentes modalidades coletivas abordadas na Educação Física
7) Construir progressões pedagógicas e unidades didáticas nas diferentes modalidades coletivas

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1) Identify the concept, goals and content of Teaching PE 
2) Learn how to plan, implement and evaluate students in team sports
3) Understand the conceptual framework of team sports
4) Analyse the process of teaching and learning team sports
5) Understand and reflect about the differing models of teaching collective sports
6) Achieve mastery over the teaching techniques of the different team sports taught in PE
7) Draw up pedagogical progressions and curricular units within the different team sports.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Componente teórica - A Didática e os Jogos Desportivos Coletivos
O objetivo da Didática da Educação Física: objeto, objetivos e conteúdo; conhecimento da matéria de ensino; 
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conhecimento pedagógico do conteúdo; conhecimento dos contextos do sistema educativo. O enquadramento 
conceptual aos Jogos Desportivos Coletivos. Análise e avaliação do ensino; variáveis do processo de ensino e de 
aprendizagem. Perspetiva ecológica do processo de ensino e de aprendizagem.
Os modelos de ensino nos jogos desportivos coletivos. A transferência de conteúdos entre modalidades. A 
utilização instrução e sua importância no processo de ensino e de aprendizagem.
2. Componentes práticas – Andebol, Basquetebol, Futebol e Voleibol
A organização do processo de ensino e de aprendizagem no Andebol, Basquetebol, Futebol e Voleibol. Formas de 
abordagem, progressões e conteúdos ao longo dos ciclos de ensino. O seu ensino face à realidade escolar, 
potenciar os espaços e materiais existentes.

10.4.1.5. Syllabus:
1. Theoretical component – Teaching Team Sports 
The goal of Teaching Team Sports: the concept, goals and content; knowing the teaching content; knowing 
pedagogical concepts; familiarity with teaching contexts. The conceptual framework of Teaching Team Sports. 
Analysis and evaluation of learning; teaching and learning variables. Ecological perspective of the process of 
teaching and learning. Team sport teaching models. Content transfer between different sports. Using instruction 
and its importance in teaching and learning. 
2. Practical component — Handball, Basketball, Football and Volleyball
The organisation of teaching and learning of handball, basketball, football and volleyball. Approaches, progressions 
and content throughout the educational cycles. Teaching in the school context. Making maximum use of the space 
and materials available. 

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos da componente teórica respondem aos objetivos 1 a 5, onde se procura que o aluno 
tenha o conhecimento da Didática da Educação Física, conheça os processos de planeamento, realização e 
avaliação, realize uma análise ao processo de ensino e de aprendizagem e adquira um conhecimento sobre os 
diferentes modelos de ensino dos jogos desportivos coletivos, e realize uma reflexão sobre os mais adequados 
para os contextos de ensino atuais.
Os conteúdos programáticos da componente prática respondem aos objetivos 6 e 7, onde se pretende que o aluno 
domine a didática na abordagem a quatro modalidades desportivas coletivas (andebol, basquetebol, futebol e 
voleibol). Conheça as progressões adequadas, saiba construir as unidades didáticas específicas e tenha um 
conhecimento da realidade escolar e adeque a abordagem a esta mesma realidade.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus for the theoretical component of the course is designed to fulfil goals 1 to 5, in which the student 
should acquire knowledge about Teaching P.E., should learn about planning, implementing and evaluating teaching 
and learning and be actively aware of the teaching and learning process and acquire knowledge about the various 
models of teaching team sports, and reflect on those sports that are most suited to today’s educational context. 
The practical component syllabus meets goals 6 and 7 and intends for the student to develop competence in 
teaching four team sports (handball, basketball, football and volleyball). Students should learn the appropriate 
stages and know how to put together specific learning modules within their knowledge of the reality of the school 
context and should be able to adjust to this context. 

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A componente teórica assenta na metodologia de aula colóquio com momentos de transmissão de conhecimentos 
e momentos de diálogo e debate. A componente prática assenta numa 1ª fase na apresentação de atividades e 
tarefas com explicitação das características, objetivos e sua realização em diferentes contextos e numa 2ª fase de 
prática simulada. A avaliação consta de uma componente de participação nas tarefas (25%), componente da 
competência prática (25%) e uma componente de conhecimento teórico (50%).
Nas diferentes modalidades (andebol, basquetebol, futebol e voleibol) a participação nas tarefas engloba a 
assiduidade dos alunos e a intervenção em aula; a componente de competência prática destina-se a avaliar o aluno 
em situação de prática simulada e a componente de conhecimento prevê a realização de um teste escrito por 
modalidade.
A avaliação final é determinada por quatro momentos de avaliação (às quatro modalidades desportivas) com uma 
ponderação de 25% no peso da avaliação final.

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The theoretical component is based on seminars with both lectures and discussions. The practical component is 
based on a 1st phase in which activities and tasks are presented with an explanation of the characteristics, goals 
and performance within the varying contexts. In a 2nd phase, practical lessons are simulated. Evaluations are based 
on class participation in conjunction with theoretical knowledge (50%). 
Amongst the differing sports (handball, basketball, football and volleyball) participation includes attendance and 
class participation; the practical component is evaluated in terms of a written test about each sport. The final mark 
is determined at four moments (relative to the four sports) with each sport contributing 25% to the final evaluation. 

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

Nesta unidade curricular procura-se dotar o aluno de conhecimentos ao nível dos objetivos da Didática da 
Educação Física, dos processos de planeamento, realização e avaliação, da análise do processo de ensino e de 
aprendizagem e da reflexão sobre os modelos de ensino dos jogos desportivos coletivos. A estrutura do 
conhecimento assenta numa transmissão de conteúdos em constante interação com o aluno, despertando as 
interrogações na procura das soluções adequadas aos problemas colocados ao nível da Didática e do processo de 
ensino e de aprendizagem na Educação Física e especificamente nas diferentes modalidades coletivas.
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O contexto prático das aulas permitirá ao aluno experimentar as diferentes propostas de abordagem ao jogo e as 
progressões pedagógicas específicas. Promoverá também no aluno a necessidade de pesquisa, sendo a 
apresentação de atividades e tarefas com explicitação das características, objetivos e sua realização em diferentes 
contextos necessária no sentido de permitir a reflexão sobre os modelos de ensino.
No mesmo sentido a realização e experimentação de progressões pedagógicas, com a realização de tarefas em 
pequenos grupos permitirá aos alunos adquirir as competências necessárias ao desenho das unidades didáticas. A 
atividade de prática simulada irá permitir a realização e experimentação de progressões pedagógicas e de formas 
de abordagem contextualizadas num ambiente que se pretende seja o mais próximo da realidade.
As tarefas a realizar em contexto prático procurarão dotar o aluno das competências necessárias para que no futuro 
adeque o ensino aos diferentes contextos da escola. Também se procurará neste âmbito que o aluno adquira 
conhecimentos que lhe permita a análise da situação problema e tome a decisão mais adequada para resolução da 
mesma.
Esta unidade curricular procura que os estudantes desenvolvam competências de progressiva autonomia ao nível 
do ensino dos jogos desportivos coletivos, sendo complementar à unidade curricular de Didática dos Desportos 
Individuais lecionada no 2º semestre.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
This curricular unit aims to provide students with knowledge about the goals of teaching P.E., the processes of 
planning, implementing and evaluating activities, the analysis of the teaching and learning processes and reflection 
about models for teaching team sports. The knowledge building structure is based on conveying content through 
continual interaction with students, prompting questioning during the search for the best solutions to didactic 
issues and the process of teaching and learning in P.E., particularly as it pertains to team sports. 
The practical context of lessons will allow students to experience the differing approaches to the game and the 
specific pedagogical stages. It will also require students to implement research. Students will make presentations of 
activities and tasks with an explicit explanation of the necessary characteristics, goals and their performance in a 
variety of contexts, in such a way as to encourage reflection about the different teaching models. 
The same goal orients the implementing and experimentation with differing pedagogical progressions with tasks 
being performed in small groups in order for students to gain the necessary command of designing didactic 
modules. Practical contextualised simulations allow students to implement and experiment with pedagogical 
progressions in as realistic an environment as possible. 
These contextualised activities seek to give students the necessary skills to allow them to adapt to the differing 
educational contexts they will encounter. It is also intended that students acquire sufficient knowledge to permit 
them to analyse issues and make the best possible decisions to resolve them. 
This curricular unit aims for students to develop gradually increasing levels of autonomy in teaching team sports 
and it complements the curricular unit Teaching Individual Sports that was taught in the 2nd semester. 

10.4.1.9. Bibliografia principal:
Benitez, L., & Gamarro, F. (2010). El Deporte en la escuela hacia la busqueda del deporte educativo. Wanceulen.
Blazquez, D., & Sebastiani, E. (2009). Ensenar por competencias en Educacion Fisica. Barcelona: INDE 
Publicaciones.
Carreiro da Costa, F. (1995). O Sucesso pedagógico em educação física. Edições FMH. Cruz Quebrada.
Estriga, L., & Moreira, I. (2014). O ensino do andebol na escola. Porto: Editorial FADEUP.
Garganta, J., & Pinto, J. (1998): O Ensino do Futebol. In O Ensino dos Jogos Coletivos. A.Graça; J.Oliveira (eds). 
Porto: FCDEF.UP.
Gonçalves, J. (2009). Voleibol, ensinar jogando. Lisboa: Livros Horizonte.
Griffin, L., & Butler, J. (2005). Teaching Games for Understanding. Human Kinetics Publishers.
Oliveira, J. (2001). O Ensino do Basquetebol: Gerir o presente. Ganhar o futuro. Editorial Caminho. Lisboa.
Tavares, F. (2013). Jogos Desportivos Coletivos. Ensinar a jogar. Porto: Editorial FADEUP.

Mapa XIV - Didática dos Desportos Individuais

10.4.1.1. Unidade curricular:
Didática dos Desportos Individuais

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Cláudia Brandão Pinheiro

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Francisco José Miranda Gonçalves
Maria Cláudia Brandão Pinheiro
Mafalda Iolanda Costa Machado
Maria Paula dos santos Pinto Santana Rebelo
Teresa Paula Dias Figueiras 

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Francisco José Miranda Gonçalves
Maria Cláudia Brandão Pinheiro
Mafalda Iolanda Costa Machado
Maria Paula dos santos Pinto Santana Rebelo
Teresa Paula Dias Figueiras 
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10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1) Conhecer os processos de planeamento, realização e avaliação no âmbito dos desportos individuais
2) Compreender os conteúdos transversais aos desportos individuais
3) Compreender o processo de ensino e de aprendizagem dos desportos individuais
4) Analisar os fatores gerais condicionantes do planeamento nos desportos individuais
5) Conhecer os diferentes processos de aprendizagem da técnica e de instrução (feedback) dos desportos 
individuais
6) Dominar as técnicas específicas da Didática das diferentes modalidades individuais abordadas na Educação 
Física. 
7) Construir progressões pedagógicas e unidades didáticas nas diferentes modalidades individuais desportivas.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1. Learning about the processes of planning, implementing and evaluating individual sports. Understanding the 
content shared across the individual sports.
2. Understanding the process of teaching and learning individual sports.
3. Analysing the general facts that have an impact on planning individual sports.
4. Understand the differing processes of learning the techniques and instruction (feedback) of individual sports.
5. Achieving mastery over the teaching techniques relative to the differing individual sport in PE. 
6. Building pedagogical progressions and teaching modules relative to the differing individual sports. 

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Componente teórica - A Didática e os desportos individuais
O planeamento, realização e avaliação. Análise e avaliação do ensino; variáveis do processo de ensino e de 
aprendizagem. Perspetiva ecológica do processo de ensino e de aprendizagem. Os conteúdos transversais aos 
desportos individuais. O processo de ensino e de aprendizagem dos desportos individuais. Finalidades do seu 
ensino, objetivos, funções e competências do professor. Fatores condicionantes do planeamento : espaço, 
condições materiais, características do grupo. As fases da aprendizagem da técnica. Formas do seu ensino. A 
utilização da instrução no processo de ensino e de aprendizagem.
2. Componentes práticas – Atletismo, Dança, Ginástica e Natação
A organização do processo de ensino e de aprendizagem no Atletismo, Dança, Ginástica e Natação. Formas de 
abordagem, progressões e conteúdos ao longo dos ciclos de ensino. O seu ensino face à realidade escolar, 
potenciar os espaços e materiais existentes.

10.4.1.5. Syllabus:
1. Theoretical component — Teaching and individual sports
Planning, implementing and evaluating. Analysis and evaluation of teaching. Variables regarding teaching and 
learning processes. Shared content across individual sports. The process of teaching and learning individual 
sports. Teaching goals and objectives, teachers’ roles and expertise. Factors with an impact on planning: facilities, 
material conditions, group characteristics. The phases in learning techniques. Ways of teaching techniques. Use of 
instruction in teaching and learning.
2. Practical component — Athletics, Dance, Gymnastics and Swimming The organisation of the teaching and 
learning processes in athletics, dance, gymnastics and swimming. Approaches, progressions and content across 
the various cycles of teaching. Teaching within the school context. Making the most of existing space and materials.

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos da componente teórica respondem aos objetivos 1 a 5, onde se procura que o aluno 
tenha o conhecimento dos processos de planeamento, realização e avaliação, compreenda os conteúdos 
transversais aos desportos individuais, compreenda o processo de ensino e de aprendizagem destas modalidades, 
realize uma análise aos fatores condicionantes do planeamento (espaço, condições materiais, características do 
grupo) e conheça os diferentes processos de aprendizagem da técnica e da instrução, refletindo sobre a 
importância do feedback neste processo. Os conteúdos programáticos da componente prática respondem aos 
objetivos 6 e 7, onde se pretende que o aluno domine a didática na abordagem a quatro modalidades desportivas 
individuais (Atletismo, Dança, Ginástica e Natação). Conheça as progressões adequadas, saiba construir as 
unidades didáticas específicas e tenha um conhecimento da realidade escolar e adeque a abordagem a esta mesma 
realidade.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The theoretical syllabus refers to objectives 1 – 5, where the goal is to provide students with knowledge of the 
processes of planning, implementing and evaluating, understanding the content that is shared across individual 
sports, understanding the process of teaching and learning of these sports, analysing the factors which have an 
impact on planning (space, material conditions and group characteristics) and know the different processes of 
teaching and learning the techniques, reflecting upon the importance of feedback. The practical syllabus relates to 
objectives 6 and 7 and intends that students master the form of approaching the four individual sports (athletics, 
dance, gymnastics and swimming). Learning about appropriate progressions, knowing how to put together each 
specific didactic module and acquiring knowledge about school contexts and being able to adapt one’s approach to 
this reality. 

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A componente teórica assenta na metodologia de aula colóquio com momentos de transmissão de conhecimentos 
e momentos de diálogo e debate. A componente prática assenta numa 1ª fase na apresentação de atividades e 
tarefas com explicitação das características, objetivos e sua realização em diferentes contextos e numa 2ª fase de 
prática simulada. A avaliação consta de uma componente de participação nas tarefas (25%), componente da 
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competência prática (25%) e uma componente de conhecimento teórico (50%).
Nas diferentes modalidades (atletismo, dança, ginástica e natação) a participação nas tarefas engloba a assiduidade 
dos alunos e a intervenção em aula; a componente de competência prática destina-se a avaliar o aluno em situação 
de prática simulada e a componente de conhecimento prevê a realização de um teste escrito por modalidade.
A avaliação final é determinada por quatro momentos de avaliação (às quatro modalidades desportivas) com uma 
ponderação de 25% no peso da avaliação final.

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The theoretical component is based on lectures, discussions and debates. The practical component is based, in the 
first instance, on the presentation of the activities and tasks with an explanation of their characteristics, goals, and 
their performance in differing contexts. A second phase deals with simulated practice. The evaluation is based 
(25%) on participation, (25%) on practical competence and a theoretical assessment (50%). 
For the different sports (athletics, dance, gymnastics and swimming) participation includes attendance and class 
participation. The practical competence component will evaluate the students in their practice simulations and the 
evaluation of knowledge will consist of a written test regarding each sport. The final evaluation is determined at four 
moments (relative to the four sports) with a weight of 25% of the final evaluation.

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

Nesta unidade curricular procura-se dotar o aluno de conhecimentos ao nível dos objetivos da Didática da 
Educação Física, dos processos de planeamento, realização e avaliação, da análise do processo de ensino e de 
aprendizagem e da reflexão sobre os modelos de ensino desportos individuais. A estrutura do conhecimento 
assenta numa transmissão de conteúdos em constante interação com o aluno, despertando as interrogações na 
procura das soluções adequadas aos problemas colocados ao nível da Didática e do processo de ensino e de 
aprendizagem na Educação Física e especificamente nas diferentes modalidades individuais.
O contexto prático das aulas permitirá ao aluno experimentar as diferentes propostas de abordagem ao jogo e as 
progressões pedagógicas específicas. Promoverá também no aluno a necessidade de pesquisa, sendo a 
apresentação de atividades e tarefas com explicitação das características, objetivos e sua realização em diferentes 
contextos necessária no sentido de permitir a reflexão sobre os modelos de ensino.
No mesmo sentido a realização e experimentação de progressões pedagógicas, com a realização de tarefas em 
pequenos grupos permitirá aos alunos adquirir as competências necessárias ao desenho das unidades didáticas. A 
atividade de prática simulada irá permitir a realização e experimentação de progressões pedagógicas e de formas 
de abordagem contextualizadas num ambiente que se pretende seja o mais próximo da realidade.
As tarefas a realizar em contexto prático procurarão dotar o aluno das competências necessárias para que no futuro 
adeque o ensino aos diferentes contextos da escola. Também se procurará neste âmbito que o aluno adquira 
conhecimentos que lhe permita a análise da situação problema e tome a decisão mais adequada para resolução da 
mesma.
Esta unidade curricular procura que os estudantes desenvolvam competências numa perspetiva de progressiva 
autonomia ao nível do ensino dos desportos individuais, sendo complementar da unidade curricular de Didática dos 
Desportos Coletivos lecionada no 1º semestre.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In this curricular unit, the goal is to provide the students with knowledge about the goals of PE pedagogy, the 
process of planning, implementing and evaluating, the analysis of the teaching-learning process and the reflection 
about the models of teaching individual sports. Teaching is based on constant interaction with students, in order to 
encourage them to question and to seek adequate solutions to pedagogical issues and to the process of teaching 
and learning in PE and specifically in the different individual sports.
The practical context of the lessons will allow students to experiment the differing approaches to the sport and the 
specific pedagogical progressions. It will also require students to implement research, as the presentation of 
activities and tasks with a necessary explanation of the characteristics, goals and their performance in differing 
contexts in order to enable students to reflect about teaching models.
In a similar fashion, the performance and experimenting with pedagogical progressions, with implementing tasks in 
small groups will allow students to acquire the skills needed to design their didactical modules. The simulated 
practice sessions will enable students to implement and experiment with pedagogical progressions and different 
approaches contextualised within as realistic an environment as possible. 
The tasks to be performed in a practical context seek to provide students with the necessary skills to enable them to 
adapt their future teaching to many different school contexts. Another goal is that the students gain knowledge that 
will permit them to analyse issues and take the best possible decisions to resolve them.
This curricular unit intends for students to develop individual sport teaching skills to be applied with increasing 
levels of autonomy; it complements the curricular unit of Team Sport Pedagogy taught in the first semester. 

10.4.1.9. Bibliografia principal:
Araújo, C. (2004). Manual de ajudas em Ginástica. Porto: Porto Editora. 
Barros, J. e cols (2012). Dossier do Professor; fundamentos - correr, saltar, lançar. Lisboa: Federação Portuguesa 
de Atletismo. 
Batalha, A. P. (2004). Metodologia do ensino da dança. Cruz Quebrada: Faculdade de Motricidade Humana Edições. 
Gonçalves, F., Albuquerque, A., & Aranha. A. (2010). Avaliação – Um Caminho Para o Sucesso no Processo de 
Ensino e de Aprendizagem. Maia: Edições ISMAI.
Maglischo, E. W. (2003): Swimming fastest. Human Kinetics. Ch, IL.
Marinho, D., Rouboa, A., Soons, B., Persyn, U., Vilas-Boas, J.P., Barbosa, T., Reis, V., Moreira, A., Alves, F., & Silva, 
A. (2007). Modelos propulsivos. Novas teorias, velhas polémicas. Vila Real: Ed. UTAD.

Mapa XIV - Prática Pedagógica I
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10.4.1.1. Unidade curricular:
Prática Pedagógica I

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Francisco José Miranda Gonçalves

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Alberto Aires da Cruz Albuquerque

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Alberto Aires da Cruz Albuquerque

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Pretende-se dotar os estudantes de elementos suficientes sobre a prática de ensino que lhes permitam estarem 
aptos para analisar, planear, realizar e avaliar o processo de ensino e de aprendizagem em Educação Física (EF) 
nos ensinos básico e secundário, com enfoque especial nos desportos coletivos e sobre a observação no terreno 
da situação real de ensino. Especificamente, pretende-se dotar os estudantes de competências para perspetivarem 
e compreenderem a intervenção pedagógica ao nível da EF, estando aptos para analisarem e interpretarem os 
currículos e programas, observarem e refletirem de forma crítica sobre a prática de ensino nos ensinos básico e 
secundário (com interação entre alunos do 1º ano do mestrado, estudantes-estagiários e professores orientadores 
cooperantes), e elaborarem planos de aula aplicados a contextos educativos específicos, justificando as estratégias 
de intervenção pedagógica adotadas e que desenvolvam competências em matéria de investigação e inovação.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This CU is intended to provide students with sufficient information about the practice of teaching to enable them to 
analyze, plan, implement and evaluate the process of teaching and learning in physical education (PE) in basic and 
secondary education, with a focus on team sports and field observation of actual teaching situations. Specifically, it 
is intended to equip students with skills to anticipate and understand the pedagogical actions in PE, to be able to 
analyze and interpret the curricula and programs, to observe and reflect critically on teaching practices in basic and 
secondary education (with interaction between students in their 1st year of their master’s degree, teachers in 
training and participating mentor teachers), and to develop lesson plans applied to specific educational contexts, 
justifying the adopted strategies of pedagogical actions, which develop skills in research and innovation.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Análise e desenvolvimento curricular
2. Interpretação dos currículos e programas de Educação Física nacionais e internacionais
3. Planeamento do ensino em Educação Física
4. As dimensões da didática
5. Modelos de ensino
6. Observação sistemática do processo de ensino em lecionação aos pares nos desportos coletivos e de 
professores experientes e principiantes em contexto escolar no âmbito dos currículos e programas nacionais de 
Educação Física em vigor nos ensinos básico e secundario
7. Planeamento, realização e análise crítica da prática de ensino aos pares nos desportos coletivos

10.4.1.5. Syllabus:
1. Analysis and curriculum development 
2. Interpretation of national and international curricula and programs of Physical Education 
3. Planning of teaching in Physical Education 
4. Dimensions of didactics 
5. Teaching models 
6. Systematic observation of the teaching process in teaching to peers in team sports and of teachers, experienced 
and new, in schools within the current national curriculum and programs of Physical Education in basic and 
secondary schools
7. Planning, implementation and critical analysis of teaching practice to peers in team sports

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A compreensão, aplicação prática do conhecimento e reflexão sobre os conteúdos (currículos, programas, 
planificação, realização, observação e avaliação do processo de ensino e aprendizagem, dimensões da didática e 
modelos de ensino) permitirá trabalhar um quadro essencial e atualizado das questões fundamentais da Pática 
Pedagógica, necessário na compreensão, aplicação e fundamentação da ação docente, nomeadamente, na análise, 
planificação, realização e avaliação do ensino. A regulação das competências será de forma processual, com 
envolvimento dos estudantes para superar fragilidades e potencializar a eficácia pedagógica, entroncando no seu 
processo contínuo de formação geral, emergindo as componentes de avaliação formativa e colaborativa. Os 
estudantes devem recolher, interpretar e comunicar informação pertinente sobre variáveis de eficácia pedagógica 
para fundamentar as tomadas de decisão na operacionalização do processo educativo e contribuir para a inovação 
e investigação na área.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The understanding, the practical application of knowledge and the reflection on the content (curricula, programs, 
planning, development, observation and assessment of the teaching and learning process, dimensions of didactics 
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and teaching models) will allow students to utilize an essential and updated framework of the key issues of 
Pedagogical Practice, vital for the understanding, implementation and reasoning of teaching activities, namely in 
analysis, planning, implementation and teaching assessment. The regulation of skills shall be done procedurally 
with student involvement to overcome weaknesses and enhance educational effectiveness, connecting in its 
ongoing process of general education, with a focus on formative and collaborative assessment. Students should 
collect, interpret and communicate key information on the variables of educational effectiveness to support 
decision-making to operationalize the educational process and contribute to the innovation and research in the area.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Sessões teórico-práticas e práticas; resolução e análise crítica de casos práticos; elaboração, apresentação e 
discussão pelos alunos de trabalhos de observação sistemática do processo de ensino; recurso a materiais 
pedagógicos complementares (vídeo, internet, artigos, etc); apresentação de situações reais; observação de 
situações reais e simuladas de ensino; participação dos estudantes na discussão teórico-conceptual a partir dos 
materiais distribuídos antecipadamente. Avaliação contínua: avaliações de intervenção pedagógica prática (40%), 
observação sistemática do processo de ensino (20%), trabalhos de investigação e aplicação de conhecimentos 
(20%) e prova escrita (20%). As avaliações teórico-práticas incluem a avaliação da assiduidade efetiva (presença do 
aluno em 75% das aulas dadas evidenciado uma atitude favorável à consecução dos objetivos propostos). 
Avaliação final: provas teórico-práticas a realizar nas épocas de avaliação. 

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical-practical and practical lessons; resolution and critical analysis of case studies; preparation, 
presentations and discussion of works of systematic observation of the teaching process; use of supplementary 
teaching materials (video, internet, articles, etc.); presentation of real situations; observation of real and simulated 
teaching situations; student participation in theoretical and conceptual discussions based on previously distributed 
materials. Continuous assessment: assessment of practical pedagogical action (40%), systematic observation of the 
teaching process (20%), projects on research and application of knowledge (20%) and written exam (20%). 
Theoretical and practical assessments include records of actual attendance (students attending 75% of the lessons 
demonstrate a favorable attitude towards achieving goals). Final assessment: theoretical-practical exams during 
exam times.

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

Pretende-se uma formação dos estudantes de forma adequada às necessidades do mercado de trabalho, 
considerando variados contextos educativos, respondendo de forma responsável, profissional e ética perante as 
solicitações inerentes à profissão docente. Para que os estudantes consigam construir e compreender um quadro 
conceptual inerente à Prática Pedagógica e utilizarem esse conhecimento, será necessário que acompanhem e 
participem nas tarefas propostas, nas exposições e nas discussões sobre os diversos conteúdos em estudo. De 
modo a consolidarem os seus conhecimentos, os alunos deverão realizar um trabalho continuado de análise e 
estudo dos conteúdos definidos, da informação disponibilizada e das tarefas propostas, primordialmente, através 
da implementação de situações de prática de ensino aos pares em contexto dos Desportos Coletivos.
A metodologia de ensino adotada será dividida em três vertentes:
A 1ª, de caráter teórico-prático que visa o estudo dos currículos e programas de Educação Física nacionais e 
internacionais através da elaboração e preenchimento de grelhas de análise, que terá um papel fundamental na 
interpretação do currículos e programas escolares, que permitam, subsequentemente, a preparação e estruturação 
da intervenção pedagógica no terreno de uma forma supervisionada;
A 2ª será operacionalizada em contexto prático controlado e supervisionado, em trabalho de campo, procurando 
aplicar as metodologias de trabalho definidas e operacionalizar as estratégias pré-definidas;
A 3ª, será a análise, juntamente com os pares e com o docente, da experiência vivenciada na prática, retirando 
informação pertinente para perceber as estratégias, abordagens e modelos corretamente aplicados e quais os que 
devem ser reajustados. Devem, ainda ser definidas soluções com vista à proficiência do desempenho docente 
perante os alunos, nas escolas, tendo em conta as componentes pedagógicas e didáticas.
A observação da prática pedagógica, em formato de campo, permitirá proceder à análise de aulas reais, servindo 
esta de base para a elaboração dos relatórios de observação, onde será possível definir sugestões de melhoria de 
desempenho docente.
Além da quantidade de conhecimentos é importante a sua qualidade, nomeadamente, a determinada pela 
compreensão crítica de uma relação adequada entre a teoria e a prática. Só nesta perspetiva o conhecimento se 
apresenta como uma construção pessoal, baseada na conexão entre o conhecimento pedagógico com as 
compreensões e experiências no espaço de aula.
Haverá igualmente uma aplicação prática dos conteúdos transmitidos, através de situações de prática letiva aos 
pares e supervisionada, processo esse acompanhado de uma observação, análise, discussão e avaliação da 
intervenção pedagógica docente. Neste contexto pretende-se que haja, por parte dos alunos, sugestões de melhoria 
para a resolução de problemas e definição de novas estratégias, reflexão crítica, com o objetivo de atingir a eficácia 
pedagógica.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

This CU is designed to adequately align students to the needs of the work market, considering various educational 
contexts, responding responsibly, professionally and ethically to the inherent demands of the teaching profession. 
For students to be able to build and understand a conceptual framework inherent to the Teaching Practice and to 
use this knowledge, they will need to follow and participate in the proposed tasks, in the presentations and in the 
discussions on the various contents being studied. In order to consolidate their knowledge, students will have to 
conduct an ongoing analysis and study of the course content, of the information provided and of the tasks 
proposed, primarily through the use of teaching scenarios to peers in Team Sports.
The teaching methodology adopted will be divided into three aspects: 
The 1st, of a theoretical and practical nature, aims to study national and international curricula and programs of 

Página 113 de 128ACEF/1314/15447 — Guião para a auto-avaliação

2014-09-11http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=2e0d52d9-e52c-4de6-a0e...



Physical Education through the preparation and filling out of analysis reports, which will play a key role in the 
interpretation of the curricula and school programs that will subsequently enable the preparation and structuring of 
supervised pedagogical action on the field; 
The 2nd will be implemented in a controlled and supervised practical context, i.e. field work, seeking to apply the 
defined work methodologies and carry out the pre-defined strategies;
The 3rd will be the analysis, in collaboration with peers and the professor, of practical experience, drawing 
important information to understand the strategies, approaches and models that are correctly applied and those that 
have to be readjusted. Solutions for the proficiency of teacher performance with students, in schools, taking into 
account the pedagogical and didactic components must also be identified.
The field observation of teaching will allow for the analysis of real classes, serving as a basis for the preparation of 
observational reports, in which it will be possible to make suggestions for improving teacher performance. 
The amount of knowledge is as important as its quality, namely the one determined by a critical understanding of a 
proper relationship between theory and practice. Only in this perspective is knowledge a synonym of personal 
development, based on the connection between pedagogical knowledge with the insights and experiences within 
the classroom.
There will also be a practical application of the contents taught through situations of supervised teaching to peers, a 
process accompanied by the observation, analysis, discussion and assessment of the pedagogical performance of 
the teacher. In this context, students should present suggestions of improvement for the resolution of problems and 
definition of new strategies, critical thinking, with the aim of achieving educational effectiveness.

10.4.1.9. Bibliografia principal:

Armour, K., & Makopoulou, K. (2012). Great expectations: Teacher learning in a national professional development 
programme. Teaching and Teacher Education: An International Journal of Research and Studies, 28(3), 336-346. 
Albuquerque, A., & Graça, A. (2000). A aula planeada, a percepção da aula realizada e a aula observada. Revista 
Horizonte, XVI(91), 34-39.
Carreiro da Costa, F. (2005). As competências profissionais dos profissionais de Educação Física no quadro do 
processo de harmonização curricular - a revalorização da formação inicial em Educação Física. Paper presented at 
the Congresso Iberoamericano - Educação Física e Ciências Aplicadas., Guadalajara.
Ministério da Educação (2001). Programa de Educação Física nos ensinos básico e secundário. Lisboa: Ministério 
da Educação.

Mapa XIV - Projetos de Intervenção 

10.4.1.1. Unidade curricular:

Projetos de Intervenção 

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Paula Cristina Romão Pereira

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
NA

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
NA

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1)Conhecer os Instrumentos de gestão das escolas, PID, PEE, PCE, PCT, PAA, RI e analisá-los criticamente de 
forma integrada e coerente.(2)Refletir de forma crítica sobre o desempenho da escola.(3)Identificar problemas de 
índole organizacional com impacto no sucesso educativo dos alunos e respetivas tomadas de decisão. Os 
especializados conhecimentos adquiridos e a aptidão para realizar tarefas e resolver problemas complexos, devem 
evidenciar, nos alunos, atitudes como:(4)Assumir-se como agentes de inovação e mudança. 5) Assumir 
responsabilidades e, por via da capacidade de observação e análise, contribuir para a melhoria dos projetos da 
escola. (6)Assumir compromissos e responsabilidades individuais ao nível da conceção de projetos inovadores. (7)
Revelar autonomia na resolução de problemas do foro organizacional, na sala de aula e fora dela, por via da 
observação, do questionamento da realidade e da integração de saberes, tendo em conta uma visão holística de 
situações do quotidiano. 

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1) Learn the school internal management tools: Director’s Intervention Project (PID), School’s Educational Project 
(PEE), School’s Curricular Project (PCE), Individual Classroom Curricular Project (PCT), Annual Plan of Activities 
(PAA) & School Rules of Procedure (RI) & analysing them critically in an integrated & coherent fashion. 2) Reflecting 
critically about school performance. 3) Identify organisational issues impacting student educational success & take 
the respective decisions. Applying specialised knowledge & responsibility to resolve complex problems requiring 4) 
a pro-active stance towards change & innovation. 5) Observing & analysing to make individual contributions to 
improving school projects. 6) Committing to & designing innovative projects. 7) Demonstrating autonomy in the 
resolution of organisational issues, inside & outside the classroom, using observation, questioning reality and 
integrating knowledge, demonstrating a holistic view of every day situations.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

1.Competências do professor em contextos educativos e formativos
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Conceção e estruturação de projetos de intervenção. Integração em equipas de trabalho multidisciplinares. 
Liderança de projetos; Instrumentos de gestão estratégica das escolas.
2. Fases do Projeto de intervenção
Conceção e planeamento: (i)reflexão e tomada de decisão; (ii)redação do projeto.
Execução: (i)conjunto de requisitos situados em distintos níveis de atuação. 
Conclusão: (i)identificação dos resultados alcançados (ii)avaliação final do projeto.
3. Caraterização do contexto educativo/formativo:
Identificação de problemas–diagnose da situação; análise SWOT.
4.Processo de preparação e planeamento
Definição de metodologias e estratégias de intervenção. Definição de objetivos, das áreas de intervenção e metas a 
alcançar. Cronograma de atividades. Comunicação do projeto à comunidade.
5.Processo de acompanhamento, controlo e avaliação do projeto de intervenção 
Resultados. Impactos. Ciclo da qualidade.

10.4.1.5. Syllabus:
1. Teacher skills in educational and training contexts. Designing and drawing up intervention projects. Participation 
in multidisciplinary projects. Leading projects; School strategic management instruments. 
2. Intervention Project Phases
Designing and planning: i) reflecting and decision-taking; ii) drawing up the project.
Execution: i) requirement sets across different levels of activity.
Conclusion: i) identifying the results achieved, ii) evaluating the final project.
3. Describing the educational and training context: identifying problems — situational diagnosis; SWOT analysis.
4. Preparation and planning process
Defining methodologies and intervention strategies. Defining goals, areas of intervention and targets to achieve. 
Activity schedule. Communicating the project to the community.
Monitoring, controlling and evaluating the intervention project.
Results. Impact. Quality cycle.

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O objetivo de aprendizagem (OA) 1 é cumprido no conteúdo programático (CP) 1, que permite intervir a partir do 
conhecimento e análise dos instrumentos de gestão estratégica das escolas. Nos OA 2 e 3 após reflexão sobre o 
desempenho de determinada escola em áreas chave, pretende-se capacitar os alunos para, aquando em situação 
real, sejam capazes de tomar decisões sobre os problemas identificados (cf. CP 3,4), bem como definir e planear 
estratégias de intervenção ajustadas ao contexto (cf. CP 4). No âmbito dos OA 4 e 5, serão proporcionadas aos 
estudantes possibilidades de distinguir e analisar o impacto de diferentes projetos implementados em contextos 
educativos e formativos (cf. CP 1,2,3,4,5). Os OA 6,7 são cumpridos nos CP 2,3,4,5 que permitem através de uma 
análise diagnóstica multifacetada e multidisciplinar, conceber projetos de intervenção e viabilizem a assunção de 
uma atitude estratégica e pró-ativa baseada no conhecimento intrínseco da comunidade educativa / formativa. 

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
(LO) 1 takes place within syllabus 1 which enables taking action based on knowledge and the analysis of the school 
strategic management instruments. Following the study of the performance of a specific school in key areas, LO 2 & 
3 intend to enable students, when faced with real life situations, to take decisions about the issues identified 
(Syllabus 3, 4) as well as to define and plan intervention strategies appropriate to the context (see syllabus 4). LO 4 
and 5 enable students to distinguish and analyse the impact of different projects implemented in educational and 
training contexts (syllabuses 1-5). LOs 6, 7 take place within syllabuses 2-5 which enable students to implement a 
multifaceted and multidisciplinary diagnostic and to design intervention projects to enable them to undertake a 
strategic and proactive attitude based on the intrinsic knowledge of the educational and training community.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Sessões teóricas e teórico-práticas: (1)Exposição e aprofundamento dos CP sobre as questões fundamentais.(2)
Algumas aulas em formato conferência e colóquio, sendo indispensável um investimento autónomo dos estudantes 
na pesquisa e no estudo (aula de trabalho em projeto). (3)Reflexão e análise crítica de projetos de escolas.(4)
Elaboração, apresentação e discussão de trabalhos sobre um dos temas abordados nos CP, podendo recorrer a 
materiais pedagógicos complementares (vídeo, internet, entrevistas, artigos). Avaliação contínua:(5) Dossier 
individual (competência dos estudantes ao nível da organização, relação e problematização das temáticas 
abordadas).(6) Trabalho de grupo.(7) Mínimo 75% de aulas lecionadas. Nota final (dossier individual x 0.40; nota 
≥10) + (trabalho grupo x 0.60; nota ≥10 ).Avaliação por exame final para os estudantes que optem por este formato 
ou não atinjam os objetivos mínimos na avaliação contínua (teste escrito sobre todos os conteúdos programáticos).

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical and theoretical/practical sessions: 1) lecture and detailed study of fundamental syllabus topics. 2) Some 
discussion and seminars, with students’ independent research and study being indispensible (classes dedicated to 
project work). 3) Reflection and critical analysis of school projects. 4) Drawing up, presenting and discussing 
projects about one of the topics of the syllabus, with the use of complementary pedagogical resources (videos, 
internet, interviews, articles). Continual evaluation: 5) individual portfolio (judging students’ level of organisation, 
ability to relate to and to question the topics under study). 6) Group project. 7) Minimum attendance 75% of lessons. 
Final mark (individual portfolio x 0.40; mark ≥10) + (group project x 0.60; mark ≥10). Students may opt for evaluation 
by final exam or it may be chosen if they have not achieved a passing mark on the continual evaluation (written test 
covering all the material in the syllabus).

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.
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Nos objectivos de aprendizagem (OA) 1,2,3 pretende-se que os estudantes sejam competentes na aplicação prática 
dos conteúdos teóricos, quando confrontados com projectos de contextos educativos reais. Esta pretensão é 
passível de ser viabilizada por via da preocupação expressa nas metodologias de ensino (ME) 1,2 e 3. Nos OA 3 e 4 
e 8 pretender-se-á desenvolver competências nos estudantes no âmbito da conceção de projectos de intervenção 
educativos de acordo com as características da instituição educativa, partindo da identificação de problemas de 
forma a conseguir avaliar a situação e a conceber estratégias de intervenção (cf. ME 2, 3, 4). Pretende-se, nas aulas, 
apresentar projectos de diversos contextos educativos e áreas chave de desempenho das escolas, que permitam a 
reflexão dos estudantes e o debate fundamentado sobre situações reais de contextos escolares. Os estudantes 
aprenderão a agir de acordo com uma matriz baseada na interpretação de projectos implementados em escolas, 
aprendendo a refletir e a saber conceber projectos inovadores (perceptível pela coerência entre os OA 1,2, 3,4 e as 
ME 1,2,3,4). Para isso, tentar-se-á estimular um processo de partilha de projetos em que todos participem (ME 5). 
Procurar-se-á, essencialmente, garantir o desenvolvimento das competências de conceção de projectos 
inovadores, reveladores da capacidade de resolução dos problemas identificados e assumindo uma atitude que 
evidencie um elevado grau de responsabilidade e de autonomia na resolução de situações do foro organizacional 
de uma escola (viabilizado pela coerência entre os OA 1,2,3,4,5 e as ME 1,2,3,4,5,6). Por sua vez, o dossier individual 
exigido aos estudantes terá um importante contributo para a concretização dos objetivos definidos para a UC, 
proporcionando a compreensão e a aplicação das temáticas em estudo, bem como permitirá que os estudantes 
sejam capazes de organizar um dossier cuja problematização das temáticas abordadas em diferentes projetos os 
levem a perceber que as possíveis soluções dependem de uma análise criteriosa dos respetivos contextos de 
enquadramento de cada uma das comunidades educativas (cf. coerência entre os OA 1,2,3 e as ME 5,6). A 
realização do trabalho de grupo terá ainda as vantagens de partilha de conhecimentos entre os elementos do grupo, 
procura de informação externa e, portanto, contacto com a realidade (ME 5). A sua posterior apresentação e defesa, 
bem como a capacidade reflexiva e argumentativa sobre o trabalho apresentado por outro grupo da turma, 
contribuirão de modo decisivo para o reforço da perceção e conhecimento dos diferentes projetos, que se 
considera essencial para a consecução dos objetivos desta UC (cf. coerência entre os OA 3,4 e 8 e as ME 5). 
A avaliação dos estudantes servirá para a aferição da eficácia das metodologias de ensino desenvolvidas podendo, 
no futuro, realizar-se algumas correções nas metodologias de ensino (ME 5,6,7).

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In LOs 1-3, students are intended to become competent at the practical application of the theoretical concepts when 
confronted with educational projects in real life contexts. This goal can be achieved by the express intention of TMs 
1-3. In LO 3, 4 & 8, students are supposed to gain competence regarding the planning of educational intervention 
projects in accordance with the characteristics of their educational context, based on the identification of issues in 
order to be able to evaluate the situation and design intervention strategies (TM 2, 3, 4). 
In lessons, projects will be presented regarding a range of educational contexts and key areas of school 
performance that allow students to reflect and debate in an informed fashion about real-life school contexts. 
Students will learn to take action according to a framework based on the interpretation of projects implemented 
within schools. Thus they will learn to reflect and know how to design innovative projects (which they will recognise 
due to the coherence between LO 1, 2, 3, 4 and TMs 1, 2, 3, 4). In order to achieve this they will need to enter into a 
process of sharing of projects in which all participate (TM 5). The goal will essentially be to ensure the development 
of the ability to draw up innovative projects that display their capacity to resolve the issues discovered and assume 
an attitude that reveals a high degree of responsibility and autonomy in resolving school organisational issues 
(ensured by the coherence between LO 1, 2, 3, 4, 5 and TMs 1,2,3,4,5,6). In turn, the individual portfolio required of 
the students will make an important contribution to their ability to meet the objectives identified for the CU, which 
provide the understanding and the application of the topics under study as well as enabling students to organize a 
portfolio whose questioning of the topics under study in a range of projects elucidates them that potential solutions 
depend on a detailed analysis of the contexts in effect in each of the educational communities (see coherence 
between LO 1,2,3 and TMs 5,6). Group projects will allow for the sharing of knowledge between the group members, 
the search for external information and, therefore, contact with reality (TM 5). The subsequent presentation and 
discussion of the project allied with the ability to reflect and discuss the work of other group will make an invaluable 
contribution to reinforcing the understanding and knowledge about a variety of projects, which is thought to be 
essential for achieving the goals of this CU (see coherence between LO 3,4 and 8 and TM 5). Student evaluations will 
serve to assess the effectiveness of the teaching methods implemented, so that future adjustments can be made 
regarding the teaching methods (TMs 5, 6, 7). 

10.4.1.9. Bibliografia principal:
Canário, R. (2005). O que é a escola? Um olhar sociológico. Porto: Porto Editora
Costa, J. (2003). O Projecto Educativo da escola e as Políticas Educativas Locais: discursos e práticas, 2ª ed. 
Aveiro: Universidade.
Costa, J. (2003). Projectos Educativos das escolas: um contributo para a sua (des)construção. In: Educação & 
Sociedade: Revista de Ciências da Educação (85). São Paulo: Cortez; Campinas, SP: CEDES.
Coutinho, C. et al. (2007). Investigação-ação: metodologia preferencial nas práticas educativas. Psicologia 
Educação e Cultura. Vol XIII, nº2, pp.455-479. Acedida em 23.04.2010 em www.sdum.uminho.pt
Fernandes, D. (2010). Metodologia de Investigação I. Notas sobre os paradigmas da investigação em educação. 
Acedida em 23.04.2010 em www.educ.fc.ul.pt/docentes/ichagas/mi2/Fernandes.pdf
Perrenoud, P. (2004). Aprender a negociar a mudança em educação: Novas estratégias de inovação. Porto Editora
Ramos do Ó, J. (2007). Desafios à escola contemporânea. Educação Realidade, 109-116.

Mapa XIV - Avaliação em Educação Física

10.4.1.1. Unidade curricular:
Avaliação em Educação Física
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10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Francisco José Miranda Gonçalves

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:

NA

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
NA

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O objetivo desta UC surge da necessidade de munir os estudantes de conhecimentos ao nível da avaliação dos 
alunos, principal regulador do processo de ensino e de aprendizagem, em Educação Física nos ensinos básico e 
secundário. Pretende-se que os estudantes tenham a capacidade e aptidão para compreenderem e aplicarem a 
avaliação ao nível da Educação Física, estando habilitados para elaborarem instrumentos de avaliação, nos três 
domínios de intervenção pedagógica (psicomotor, sócio-afetivo e cognitivo) nas mais variadas matérias constantes 
no Programa de Educação Física. Os estudantes deverão desenvolver a capacidade de dominarem a avaliação na 
ação docente, em função do contexto das atividades observadas. Devem ainda, através da observação, perceber as 
estratégias de intervenção pedagógica adotadas, com vista à proficiência do processo de ensino e de 
aprendizagem, ao nível dos alvos, metas e finalidades propostos para cada ciclo de estudos, de acordo com uma 
perspetiva formativa.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The objective of this CU arises from the need to equip students with the knowledge of student assessment, the main 
regulator of the teaching and learning process, in Physical Education in basic and secondary schools. It intends to 
grant students the capacity and aptitude to understand and apply the process of assessment in Physical Education, 
enabling them to develop assessment tools in the three domains of pedagogical action (psychomotor, socio-
affective and cognitive) in the various contents of the Physical Education program. Students should develop the 
ability to master the process of assessment, according to the context of the activities observed. They should also, 
through observation, understand the pedagogical strategies of actions adopted to obtain proficiency in the teaching 
and learning process for the targets, goals and purposes proposed for each cycle of studies in a teaching 
perspective.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Domínios, alvos, metas e finalidades da Educação Física, para os diferentes ciclos de ensino
2. Avaliação das aprendizagens
3. Validade, fiabilidade e objetividade na avaliação
4. O papel do professor no processo de avaliação do ensino e de aprendizagem
5. Componentes do processo de avaliação
6. Tipos de avaliação
7. Modalidades/momentos de avaliação
8. Formatos de avaliação
9. Parâmetros, critérios, ponderações e domínios de avaliação
10. Padrões de eficácia da avaliação
11. A tomada de decisão no processo avaliativo
12. Observação do processo de ensino e dimensões de intervenção pedagógica
13. Pré-observação; observação; pós-observação
14. Auto-avaliação, hétero-avaliação e meta-avaliação
15. Relação da avaliação com o sucesso educativo
16. Técnicas e características dos instrumentos de avaliação
17. Distorções cognitivas na observação e avaliação

10.4.1.5. Syllabus:
1. Domains, targets, goals and objectives of Physical Education, for the different teaching cycles
2. Learning assessment
3. Validity, reliability and objectivity in assessment
4. The teacher's role in assessing the teaching and learning process
5. Components of the assessment process
6. Assessment types
7. Assessment modalities/times
8. Assessment formats
9. Parameters, criteria, considerations and domains of assessment
10. Standards of efficiency of assessment
11. Decision-making in the assessment process
12. Observation of the teaching process and dimensions of pedagogical action
13. Pre-observation; observation; post-observation
14. Self-assessment, hetero-assessment and meta-assessment
15. Relationship of assessment with educational success
16. Assessment tool techniques and characteristics
17. Cognitive distortions in observation and assessment

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A compreensão, implementação e aplicação prática dos conteúdos abordados na vertente teórica permitirá 
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trabalhar um quadro operacional das vertentes indicadas como fundamentais na avaliação educativa, de acordo 
com as necessidades atuais dos alunos na escola. Os estudantes, ao longo da sua formação, deverão procurar o 
comprometimento da potencialização das suas competências para perceber as variáveis de eficácia pedagógica, 
centradas nos seus futuros alunos, de acordo com uma vertente formativa e colaborativa. Com base nos conteúdos 
apresentados pretende-se que os futuros professores compreendam a relação da avaliação com o desempenho 
profissional de excelência, pois é a consciência do sistema educativo, regulando os processos com vista ao 
sucesso escolar. O sistema de formação de professores deve proporcionar a possibilidade dos estudantes 
adquirirem competências pedagógicas, para lecionarem e avaliarem corretamente, pois a avaliação é um aspeto 
inerente a todo o processo de ensino.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The understanding, implementation and practical application of theoretical content will allow students to utilize an 
operational framework of the aspects deemed fundamental in educational assessment, according to the current 
needs of students in school. Throughout their training, students should commit to enhancing their abilities in 
understanding the variables of educational effectiveness focused on their future students, according to a formative 
and collaborative aspect. Based on the presented content, future teachers should understand the relationship of 
assessment with the performance of professional excellence, as it provides insight into the educational system, 
regulating processes to achieve academic success. The system of teacher education should provide students the 
opportunity to acquire pedagogic skills to teach and properly assess because the process of assessment is an 
intrinsic aspect of the whole teaching process.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia desta UC será constituída por sessões teórico-práticas e práticas; resolução e análise crítica de 
casos práticos; elaboração, apresentação e discussão pelos alunos de instrumentos de avaliação do processo de 
ensino e de aprendizagem; recurso a materiais pedagógicos complementares (vídeo, internet, artigos, etc); 
observação e avaliação de situações reais de ensino; e participação dos estudantes na discussão teórico-
conceptual sobre as aulas observadas. Avaliação contínua: avaliação da capacidade de observação da intervenção 
pedagógica, desempenho em situações de micro-ensino e respetivos relatórios de reflexão (40%), observação 
sistemática do processo de ensino através da elaboração de fichas de registo para o efeito (20%), trabalhos de 
aplicação de conhecimentos (20%) e prova escrita (20%). As avaliações teórico-práticas incluem a avaliação da 
assiduidade efetiva (presença do aluno em 75% das aulas, evidenciado uma atitude favorável à consecução dos 
objetivos propostos).

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The methodology of this CU will consist of theoretical-practical and practical sessions; resolution and critical 
analysis of case studies; preparation, presentation and discussion of assessment tools of the teaching and learning 
process; use of supplementary teaching materials (video, internet, articles, etc.); observation and assessment of 
actual teaching situations; and students' participation in the theoretical and conceptual discussion of the lessons 
observed. Continuous assessment: assessing the ability to observe pedagogical action, performance under micro-
teaching and respective insight reports (40%), systematic observation of the teaching process through the 
preparation of the required record forms (20%), projects on knowledge application (20%) and written exam (20%). 
The theoretical and practical assessments include the assessment of actual attendance (student presence in 75% of 
lessons which demonstrates a favorable attitude to achieving set goals).

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.
Esta Unidade Curricular pretende formar os estudantes ao nível do ensino, preparando-os para as reais 
necessidades do mercado de trabalho, tendo em conta os variados contextos educativos existentes, respondendo 
de forma responsável, profissional e ética perante as solicitações inerentes à profissão docente.
A operacionalização dos conteúdos propostos será efetuada através de situações práticas de observação e 
avaliação do ensino aos pares. Desta feita, o processo de aquisição de competências, por parte dos estudantes, 
será implementado através de uma metodologia tripartida:
1. A primeira, de carácter teórico-prático que visa a elaboração de instrumentos de avaliação, com base nos 
programas de Educação Física e Desporto Escolar, que terão um papel fundamental na elaboração do currículo 
escolar do aluno e que permitam a estruturação da intervenção no terreno, prévio ao processo de processo ensino 
e de aprendizagem, de uma forma supervisionada (pré-impacto).
2. A segunda, será operacionalizada em contexto prático, em situações de micro-ensino, em trabalho de campo, 
procurando aplicar os instrumentos e testar as estratégias pré-definidas (impacto).
3. A terceira, será a análise, juntamente com os pares e com o docente, da experiência vivenciada na prática, 
retirando informação pertinente para perceber os parâmetros, critérios e domínios de avaliação que são 
corretamente aplicados e quais os que devem ser reajustados, tendo em conta as componentes pedagógicas e 
didáticas estudadas (pós-impacto).
A observação da prática pedagógica, em contexto de prática, permitirá proceder à análise de aulas reais, para uma 
posterior reflexão crítica pedagógica, para melhoria das práticas educativas. Neste contexto pretende-se que haja, 
por parte dos estudantes, sugestões de melhoria para a resolução de problemas e definição de novas formas de 
avaliação com o objetivo de atingir a eficácia pedagógica. A avaliação é assim entendida como reguladora do 
processo de ensino e de aprendizagem, detetando e identificando metodologias de ensino corretas ou dificuldades 
de aprendizagem dos alunos, entendida numa perspetiva pedagógica para a mestria.
As metodologias de ensino desta UC pretendem transmitir aos estudantes a importância de que os processos e os 
resultados da avaliação devem contribuir para o aperfeiçoamento do processo de ensino e de aprendizagem e, 
também, para apoiar o aluno na procura e alcance do sucesso em Educação Física, no conjunto do currículo 
escolar e noutras atividades e experiências, escolares e extra-escolares, que marcam a sua educação.
Como a avaliação se reveste de demasiada importância, para que não seja considerada na formação de futuros 
professores, torna-se indispensável perceber a importância da avaliação e a sua relação com a Prática Pedagógica, 
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tanto a nível da eficácia do ensino, como ao nível do sucesso na aprendizagem, o que conduz, a uma melhoria da 
qualidade de ensino.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

This Curricular Unit is designed to adequately align students to the needs of the work market, considering the 
various educational contexts, responding responsibly, professionally and ethically to the inherent demands of the 
teaching profession. 
The implementation of the proposed contents will be performed through practical situations of observation and 
assessment of teaching to peers. Therefore, the process of the acquisition of skills by students will be implemented 
through a teaching methodology, divided into three aspects: 
1. The first, of a theoretical and practical nature, aims to develop assessment tools, based on Physical Education 
and School Sport programs, that will have a key role in developing the school curriculum of the student and that will 
allow the structuring of actions in the field prior to the supervised process of teaching and learning (pre-impact). 
2. The second will be implemented in practical context, in situations of micro-teaching, in field work, seeking to 
apply the tools and to test pre-defined strategies (impact). 
3. The third will be the analysis, in collaboration with peers and the professor, of practical experience, drawing 
important information to understand the parameters, criteria and domains of assessment that are correctly applied 
and those that have to be readjusted, considering the pedagogic and didactic components studied (post-impact).
The observation of teaching in a practical context will allow for the analysis of real classes, for further critical 
pedagogic reflection and for improving educational practices. In this context, students are intended to make 
suggestions for improvement for the resolution of problems and for the definition of new forms of assessment in 
order to achieve pedagogical effectiveness. Assessment is thus understood as the regulator of the teaching and 
learning process, detecting and identifying adequate teaching methodologies and learning difficulties of students; 
assessment is understood in an educational perspective for mastery.
The teaching methodologies of this CU are meant to convey to students that the processes and results of 
assessment work toward the perfection of the teaching and learning process and also to help the student seek and 
obtain success in Physical Education, in the whole of the school curriculum and in other activities and experiences 
which mark their education both in school and after-school.
As assessment is too important not to be considered in the training of future teachers, it is essential to realize its 
importance and its relationship to Pedagogical Practice, both for teaching effectiveness and for educational 
success, which will lead to an improvement in the quality of education.
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Gonçalves, F., Albuquerque, A., & Aranha, A. (2010). Avaliação: Um caminho para o sucesso no processo de ensino 
e de aprendizagem. Maia: Edições ISMAI.
Gonçalves, F., Mourão, P., & Aranha, A. (2008). Ficha de observação/avaliação motora. Motricidade, 4(4), 81-89.
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Mapa XIV - Prática de Ensino Supervisionada 

10.4.1.1. Unidade curricular:
Prática de Ensino Supervisionada 

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Alberto Aires da Cruz Albuquerque

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
António Paulo Vieira Sá Marques Oliveira
Francisco José Miranda Gonçalves
Nuno Frederico da Costa Ferreira Teixeira
Nuno José Gramaxo Cunha Sampaio Maia
Paula Cristina Romão Pereira
Pedro Miguel Ribeiro da Silva
Ricardo Jorge Franco Lima
Rui Manuel Coelho Resende Silva
Susana Cristina Araújo Póvoas

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
António Paulo Vieira Sá Marques Oliveira
Francisco José Miranda Gonçalves
Nuno Frederico da Costa Ferreira Teixeira
Nuno José Gramaxo Cunha Sampaio Maia
Paula Cristina Romão Pereira
Pedro Miguel Ribeiro da Silva
Ricardo Jorge Franco Lima
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Rui Manuel Coelho Resende Silva
Susana Cristina Araújo Póvoas

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Na continuidade das UC do 1º ano, consideram-se áreas de desempenho: Organização e Gestão do Ensino e da 
Aprendizagem; Participação na Escola; Relações com a Comunidade; Desenvolvimento Profissional. Assim: 
Construir um plano de intervenção balizado por objetivos pedagógicos e saberes da EF; reforçar o papel do 
professor e da disciplina; potenciar as características da comunidade, promovendo ações educativas; elaborar 
reflexões da atividade.
Enquadrar o ensino numa perspetiva ecológica; escalonar níveis de planeamento e saberes da EF contextualizados 
à escola; orientar eficazmente a aula; utilizar diferentes perspetivas de avaliação; conhecer as componentes 
organizacionais da escola, promovendo a profissionalidade docente; elaborar um projeto partindo da perceção das 
suas capacidades, do projeto educativo, do plano curricular, dos programas de EF e das características do aluno; 
refletir o contexto da profissão e do professor de EF; refletir o seu projeto de formação.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Following the 1st year CUs, areas of performance: organisation and teaching and learning management; 
participation in the school; community relations; professional development. Thus: 
Drawing up an intervention plan marked by pedagogical objectives & PE know-how; reinforcing the role of the 
teacher and the subject; making the most of the characteristics of the community; promoting educational initiatives; 
reflecting upon activities. Framing teaching within an ecological perspective. Scaling levels of planning & PE know-
how within the school context; effectively orientating the classroom; using a range of assessment techniques; 
knowing the organisational components of the school; promoting teacher professionalism; drawing up projects 
based on their own capacities, on the educational project, on the curricular plan, on the PE programmes and 
students’ profiles; reflecting on the professional context and on that of the PE teacher; reflecting on their own 
training project.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
a.Planificação do ensino da EF de acordo com a caraterização da escola e dos alunos
b.Conhecimento da matéria de ensino 
c.Conhecimento das metodologias de intervenção 
d.Condução do processo de ensino e de aprendizagem: observação, avaliação e regulação das aprendizagens
e.Conhecimento das normas da escola, do SE, da EF e do comportamento do professor
f.Conhecimento do papel que a escola pode e deve desempenhar na comunidade 
g.Mobilização da comunidade escolar
h.Conhecimento e domínio dos parâmetros que balizam a profissão de professor
i.Mobilização, adequação e perceção das suas necessidades de formação
j.Construção da competência profissional numa perspetiva de desenvolvimento, i.e. desenvolver a competência da 
atividade do professor em relação aos parâmetros, critérios, funções, finalidades, objetivos, contextos e 
prognóstico, assumidos como a “pele” da tomada de decisão pedagógica.
k.Realização de um seminário científico sobre um tema de interesse pedagógico na Escola.

10.4.1.5. Syllabus:
a. Planning PE teaching in accordance with the school and student profile
b. Knowledge of subject to be taught
c. Knowledge of intervention methods
d. Conducting the teaching-learning process: observation, evaluation and monitoring learning
e. Familiarity with school norms, of the SE, of PE and teacher behaviour
f. Knowledge of the role that school can and ought to play in the community
g. Mobilisation of the school community
h. Knowledge and mastery of the parameters that mark the teaching profession
i. Mobilising, adapting and understanding their own training needs
j. Building professional competence of the teacher in relation to the parameters, criteria, functions objectives, goals, 
contexts and prognosis, as the essence of pedagogical decision taking.
k. Taking part in a seminar on a topic of pedagogical interest to the school. 

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Toda a organização da PES está alicerçada nas 4 áreas de desempenho atrás enunciadas. Assim, os conteúdos 
programáticos a., b., c.e d., são coerentes com os objetivos da “Organização e Gestão do Ensino e da 
Aprendizagem”, os conteúdos e., f. e g. são coerentes com os objetivos da “Participação na Escola” e das 
“Relações com a Comunidade”, os conteúdos h., i. e j. são coerentes com o “Desenvolvimento Profissional”. O 
conteúdo k é coerente com todas as áreas de desempenho, na medida em que nele converge toda a capacidade do 
estudante para catalisar o conhecimento adquirido no 1º ano para a construção de um projeto de investigação-ação 
em contexto educativo. 

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
All the organisation of Practice of Supervised Teaching (PES) is based on the 4 aforementioned performance areas. 
Thus syllabus contents a, b, c and d are coherent with the objectives of the “Organisation and Management of 
Teaching and Learning”. Contents e, f and g are coherent with the goals of “School Participation” and “Community 
Relations”. Contents h, i and j are coherent with “Professional Development”. Content k is coherent with all 
performance areas to the extent that it brings together all of the capacity of the student to apply the knowledge 
gained in the 1st year and apply it towards building an action-research project within the educational context. 
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10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino baseia-se na prática oficinal de trabalho.
A avaliação é feita:
1. De acordo com a legislação aplicável (Decreto-Lei nº79/2014 de 14 de maio) a classificação é da responsabilidade 
do Supervisor do ISMAI, que terá em consideração a informação recebida do Orientador Cooperante e do 
coordenador do departamento, ou do Coordenador do Conselho de Docentes da Escola, ou no caso do ensino 
particular e cooperativo, do professor que desempenhe funções equivalentes; 
2. A classificação é atribuída, tendo em conta os parâmetros e as ponderações estabelecidas pela documentação 
emitida pela Coordenação, no início de cada ano letivo;
3. A classificação é expressa por um valor inteiro de zero (0) a vinte (20), tomando como unidade de aproximação a 
fração não inferior a cinco (5) décimas.

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching method is based on the practical workshop projects. The evaluation is conducted:
1. In accordance with the applicable legislations (Decree-Law nº79/2014 14 May) and the mark is the responsibility of 
the ISMAI Supervisor, who will take into consideration the information received by the Co-operating Instructor or the 
departmental co-ordinator or the Coordinator of the School’s Teacher Board or, in the case of private or cooperative 
schools, the teacher who has similar responsibilities;
2. The mark is given, taking into account the parameters and the weightings set out in the Coordinator’s regulations 
at the beginning of each academic year:
3. The mark is expressed by an integer, ranging from zero (0) to twenty (20). Rounding up is applied to numbers with 
five (5) or more decimal points.

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

A capacidade reflexiva, a competência de ensino e a integração social, são as qualidades que definem um 
profissional reflexivo que assume teorias sobre os currículos, sobre o ensino, sobre os alunos, sobre as 
comunidades, escolar e envolvente, sobre os aspetos socioprofissionais, sobre as relações humanas e 
institucionais. Assume, também, o seu desenvolvimento autónomo, a reflexibilidade da sua prática, toma as 
decisões necessárias, imite juízos, enfim torna-se responsável e protagonista do desenvolvimento do seu próprio 
conhecimento prático. 
Trata-se de um conhecimento complexo, de um “saber” e de um “saber fazer”. 
• Estas situações têm a ver com a especificidade da profissão docente e da formação de professores, que podem 
ser objetivadas em cinco pontos: 
1. A docência, é uma profissão que se aprende desde que se entra na escola pela observação do comportamento 
dos professores;
2. Pela falta de mecanismos reguladores de forma permanente da atividade docente e dos aspetos administrativos 
que lhe dão corpo;
3. A intervenção do Estado na definição de políticas específicas para a educação. Esta situação torna irrelevante 
que a formação de professores seja assumida e ministrada por instituições universitárias ou politécnicas; 
4. O facto de o Estado ser, tradicionalmente, o maior empregador dos professores; 
5. O facto de as instituições formadoras conferirem a titulação académica e profissional.
Torna-se, assim, incontornável que a Prática de Ensino Supervisionada seja inclusiva das práticas docentes e das 
práticas de organização do ensino, constituindo-se de forma direta como a base em que a legitimidade profissional 
ocorre. 
É, portanto, de uma natureza complexa e global que se trata, quando se fala do processo de ensino e de 
aprendizagem, assim como das características que envolvem a atividade de professor, até à aquisição de 
competências e capacidades que o projetem como profissional.
• A prática profissional de um professor pode, portanto, ser descrita segundo as várias vertentes que lhe são 
exigidas, ou seja:
a. A prática letiva;
b.A prática extralectiva;
c. A prática de desenvolvimento profissional ao longo da carreira.
Quando resolvemos com êxito uma atividade concreta estamos a ser competentes. A competência é específica e 
traduz-se numa disponibilidade permanente para a ação, reação e análise para o rendimento. Há uma ligação íntima 
entre a ação e a competência. No caso dos professores, este entendimento de competência específica não foge à 
regra.
Por isto e para isto, consideramos que as metodologias propostas respondem e são coerentes com os objetivos, 
conteúdos, metodologias de ensino e avaliação desta UC. Pretende-se, portanto, um ensino centrado no aluno, a 
assunção da capacidade de resolução de problemas operacionais no sentido de dar corpo a um processo 
formativo, ou seja utilizar autonomamente os conhecimentos de ensino adquiridos, para além de ensinar, 
operacionalizando as estratégias de tomada de decisão.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The ability to reflect, teaching competence and social integration are the qualities that define a reflective 
professional who takes on theory about curricula, about teaching, about students, about communities, the school 
community and the surrounding one, about socio-professional aspects about human and institutional relations. 
Such teachers also take on their own autonomous development and a reflective practice, taking the necessary 
decisions, offering their judgements, in summary, becoming a responsible protagonist of the development of their 
own practical know-how. We’re talking about a complex form of knowledge, both “knowing” and a “knowing how to 
do”.
These situations are related to the specific characteristics of the teaching profession and teacher training that can 
be described in 5 points:
1. Teaching is a profession that one begins learning as soon as one enters into a school to observe the behaviour of 
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teachers;
2. The lack of permanent regulation of the teaching activity and the administrative characteristics that give the 
activity its character;
3. State intervention in defining specific educational policies. This makes the fact irrelevant that teacher training is 
provided and conducted by universities and polytechnic institutes.
4. The state is traditionally the largest employer of teachers;
5. The fact that training institutes confer an academic or professional title. This makes it unavoidable that the 
Practice of Supervised Teaching is included in the teaching practices and in the activities of teaching organising. It 
consists directly of as a foundation of professional legitimacy. 
Thus, it is a complex and global nature that is in question here when speaking of the process of teaching and 
learning. Just like the characteristics involved with the teaching activity, even the acquisition of competences and 
skills that are necessary to conduct oneself as a professional. 
The professional practice of a teacher may, therefore, be described according to several aspects that are demanded, 
such as
a. Teaching
b. Extracurricular activities
c. Lifelong professional development.
When we successfully implement an activity we are displaying competence. Competence is specific and translated 
into a permanent willingness to act, react and analyse in order to be productive. There is an intimate link between 
action and competence. In the case of teachers, this understanding of specific competence is generally true. 
That is why we believe that the methodologies proposed answer to and are coherent with the objectives, content, 
teaching methods and evaluation of the UC. The goal, however, is student-centred teaching, teachers who can take 
on the responsibility to solve operational issues in order to incorporate a training process, in other words to 
autonomously use the teaching know-how acquired to go beyond teaching, operationalizing the strategies of 
decision-taking. 

10.4.1.9. Bibliografia principal:
Albuquerque, A., Resende, R., & Costa, M. (2013). A avaliação da PES no Instituto Superior da Maia. Nós fazemos 
assim. E vós? Cadernos de Educação | FaE/PPGE/UFPel, (46), 119-137. 
Albuquerque, A., Pinheiro, C., & Resende, R. (2014). A formação de formadores em Educação Física e Desporto. 
Perspetivas Internacionais. Tendências atuais. Maia: Edições ISMAI.
Albuquerque, A., Graça, A., & Januário, C. (2005). A Supervisão Pedagógica em Educação Física – A perspectiva do 
orientador de estágio. Lisboa: Livros Horizonte.
Arends, R. (2008). Aprender a Ensinar. (7ª ed.) Lisboa: Editora McGraw-Hill de Portugal, Lda.
Gonçalves, F., Albuquerque, A., & Aranha, A. (2010). Avaliação – Um caminho para o sucesso no processo de 
ensino e aprendizagem. Maia: Edições ISMAI. 
Grossman, P. (1990). The Making of a Teacher: Teacher Knowledge and Teacher Education. New York: Teachers 
College.
Vickers, J. (1989). Instructional design for teaching physical activities. Human Kinectics Books, Champaign, III.

Mapa XIV - Prática Pedagógica II

10.4.1.1. Unidade curricular:
Prática Pedagógica II

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Susana Cristina Araújo Póvoas

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Alberto Aires da Cruz Albuquerque

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Alberto Aires da Cruz Albuquerque

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
É objetivo desta UC dotar os estudantes de elementos suficientes sobre a prática de ensino que lhes permitam 
estarem aptos para planear, realizar e avaliar o processo de ensino e de aprendizagem em Educação Física nos 
ensinos básico e secundário, com enfoque especial nos desportos individuais e no desenvolvimento de 
competências pedagógicas em contexto real de ensino. Especificamente, pretende-se desenvolver de forma 
aprofundada o conhecimento declarativo e processual da ação docente e sua aplicação na planificação, realização e 
avaliação do processo de ensino em contextos simulados e reais específicos, sustentando as decisões 
pedagógicas delineadas. Pretende-se ainda o desenvolvimento de competências ao nível da observação da prática 
efetiva da ação docente em situação de lecionação aos pares e de lecionação real de ensino, de reflexão crítica da 
intervenção integrando conhecimento multidisciplinar e da aplicação do conhecimento adquirido na inovação e 
investigação na área.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The aim of this CU is to provide students with sufficient information on the practice of teaching to enable them to 
plan, implement and assess the process of teaching and learning in Physical Education in basic and secondary 
education, with a focus on individual sports and on the development of teaching skills in the context of actual 
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teaching. Specifically, it is intended to develop, in-depth, the declarative and procedural knowledge of teaching and 
its application in the planning, implementation and assessment of the teaching process in specific simulated and 
real contexts, justifying the defined pedagogical decisions. The aim is also to develop skills in the observation of 
actual teaching in situations of teaching to peers and real teaching, of critical reflection of the activities integrating 
multidisciplinary knowledge and of the application of acquired knowledge in the innovation and research in the area.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1. O modelo de estrutura do conhecimento (MEC)
2. O papel do professor no processo de ensino e de aprendizagem
3. Padrões de ensino eficaz
4. Estádios de desenvolvimento das habilidades de ensino
5. O feedback pedagógico
6. Observação sistemática do processo de ensino em lecionação aos pares nos desportos individuais e com 
experimentação em situação real de ensino
7. Planeamento, realização e análise crítica da prática de ensino aos pares e em situação real de ensino

10.4.1.5. Syllabus:
1. The knowledge structure model (KSM) 
2. The role of the teacher in the teaching and learning process
3. Standards of effective teaching 
4. Stages of development of teaching skills 
5. Pedagogical feedback 
6. Systematic observation of the teaching process in teaching to peers in individual sports and in actual teaching 
situations
7. Planning, implementation and critical analysis of teaching to peers and in an actual teaching situation

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A compreensão, aplicação prática do conhecimento e reflexão sobre os conteúdos (MEC, padrões de ensino eficaz, 
feedback pedagógico, papel do professor, planificação, realização, observação e avaliação do ensino e 
aprendizagem), permitirá trabalhar um quadro essencial e atualizado nas questões fundamentais da Pática 
Pedagógica, necessário para a compreensão, aplicação e fundamentação da ação docente, nomeadamente, na 
análise, planificação, realização e avaliação do ensino.
A regulação das competências será de forma processual, envolvendo os estudantes para superar fragilidades e 
potencializar a eficácia pedagógica, entroncando no seu processo contínuo de formação geral, emergindo a 
avaliação formativa e colaborativa centradas nos estudantes. Estes, devem recolher, interpretar e comunicar 
informação pertinente sobre as variáveis de eficácia pedagógica para fundamentar as tomadas de decisão na 
operacionalização do processo educativo e contribuir para a inovação e investigação na área.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The understanding, the practical application of knowledge and the reflection on the content (KSM, standards of 
effective teaching, pedagogical feedback, teacher's role, planning, implementing, observation and assessment of 
the teaching and learning process), will allow students to work in an essential and updated framework of key issues 
of Pedagogical Practice, vital in understanding, implementing and justifying teaching activities, namely in analysis, 
planning, implementation and teaching assessment.
Skill regulation shall be done procedurally with students to overcome weaknesses and enhance educational 
effectiveness, building upon their ongoing process of general education, focusing on formative and collaborative 
assessment of the students. Students should collect, interpret and communicate key information on the variables of 
educational effectiveness to support decision-making to operationalize the educational process and contribute to 
the innovation and research in the area.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Sessões teórico-práticas e práticas; resolução e análise crítica de casos práticos em situação simulada e real de 
ensino; elaboração, apresentação e discussão pelos alunos de trabalhos de observação sistemática do processo de 
ensino; recurso a materiais pedagógicos complementares (vídeo, internet, artigos, etc); apresentação de situações 
reais; observação de situações simuladas e reais de ensino; participação dos estudantes na discussão teórico-
conceptual a partir dos materiais distribuídos antecipadamente. Avaliação contínua: avaliações de intervenção 
pedagógica prática (40%), observação sistemática do processo de ensino (20%), trabalhos de investigação e 
aplicação de conhecimentos (20%) e prova escrita (20%). As avaliações teórico-práticas incluem a avaliação da 
assiduidade efetiva (presença do aluno em 75% das aulas dadas evidenciado uma atitude favorável à consecução 
dos objetivos propostos). Avaliação final: provas teórico-práticas a realizar nas épocas de avaliação. 

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical-practical and practical lessons; resolution and critical analysis of case studies in simulated and real 
teaching situations; preparation, presentations and discussion of works of systematic observation of the teaching 
process; use of supplementary teaching materials (video, internet, articles, etc.); presentation of actual situations; 
observation of actual and simulated teaching situations; student participation in theoretical and conceptual 
discussions based on previously distributed materials. Continuous assessment: assessment of practical 
pedagogical action (40%), systematic observation of the teaching process (20%), projects on research and 
application of knowledge (20%) and written exam (20%). Theoretical and practical assessments include records of 
actual attendance (students attending 75% of the lessons demonstrate a favorable attitude towards achieving 
goals). Final assessment: theoretical-practical exams during exam times.
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10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

Esta Unidade Curricular visa complementar e aprofundar a formação dos estudantes iniciada na unidade curricular 
de Prática Pedagógica I, integrando o conhecimento adquirido em novas situações, de forma a corresponderem às 
necessidades reais do mercado de trabalho, tendo em conta os variados contextos educativos existentes, 
intervindo de forma responsável, profissional e ética perante as solicitações inerentes à profissão docente.
Para que os estudantes sejam capazes de construir e compreender um quadro conceptual inerente à Prática 
Pedagógica e utilizarem esse conhecimento, será necessário que acompanhem e participem nas tarefas propostas, 
nas exposições e nas discussões sobre os diversos conteúdos em estudo. De modo a consolidarem os seus 
conhecimentos, os alunos deverão realizar um trabalho continuado de análise e estudo dos conteúdos definidos, da 
informação disponibilizada e das tarefas propostas, primordialmente, através da implementação de situações de 
prática de ensino aos pares em contexto dos Desportos Individuais e, subsequentemente, em situação real de 
ensino.
Numa 1ª fase, de caráter teórico-prático, e na sequência das competências adquiridas na vertente da análise 
curricular da Prática Pedagógica I, pretende-se que o estudante tenha a capacidade de estruturar o conhecimento 
declarativo que possibilite a planificação da intervenção pedagógica.
Numa 2ª fase será abordado o conhecimento processual e, subsequentemente, aplicado na resolução de problemas 
em contexto de lecionação supervisionado aos pares e em situação real de ensino.
Na realização do processo de ensino e aprendizagem o estudante terá de integrar o conhecimento adquirido na 
análise dos problemas colocados e na tomada autónoma de decisão.
Posteriormente, os estudantes terão de refletir de forma crítica sobre a prática pedagógica e comunicar de forma 
clara os resultados a públicos diferenciados.
Os conteúdos teórico-práticos serão expostos e analisados de forma crítica e operacionalizados em contexto 
prático, fomentando-se a análise reflexiva acompanhada pelo docente, de onde resultarão propostas de estratégias 
de otimização da eficácia pedagógica.
A avaliação do conhecimento será feita de forma processual durante todo o semestre, visando a superação de 
pontos frágeis e a potencialização dos interesses dos estudantes, relativamente ao conhecimento próprio da 
Unidade Curricular e da sua formação geral. Portanto, o processo avaliativo terá caráter formativo e permanente, 
fundamentado no diálogo e também no cumprimento das decisões e diretrizes definidas de forma coletiva com o 
docente e os estudantes.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
This CU is designed to complement and expand upon the training of students initiated in the curricular unit of 
Teaching Practice I, integrating the knowledge acquired in new situations to align students to the needs of the work 
market, considering the various educational contexts, responding responsibly, professionally and ethically to the 
inherent demands of the teaching profession. 
For students to be able to build and understand a conceptual framework inherent to the Teaching Practice and to 
apply this knowledge, they will need to follow and participate in the proposed tasks, in the presentations and in the 
discussions on the various contents being studied. In order to consolidate their knowledge, students should 
conduct an ongoing analysis and study of the course content, of the information provided and of the tasks 
proposed, primarily through the use of teaching scenarios to peers in the context of Individual Sports and 
subsequently in actual teaching situations.
In a 1st phase of theoretical and practical nature, and as a result of skills acquired in curricular analysis in Teaching 
Practice I, students should have the ability to structure the declarative knowledge required for the planning of 
pedagogical activities. 
In a 2nd phase, procedural knowledge will be addressed, and subsequently applied to problem solving in the 
context of supervised teaching to peers and in actual teaching situations. 
In going through the teaching and learning process, students will have to integrate the knowledge gained in the 
analysis of the problems proposed and in autonomous decision-making. 
Subsequently, students will have to reflect critically on the teaching practice and to clearly communicate the results 
to different audiences.
The theoretical and practical content will be presented and analyzed critically and operationalized in practical 
context, encouraging reflective analysis accompanied by the professor which will result in proposals of strategies to 
optimize educational effectiveness. 
Learning assessment shall be done procedurally throughout the whole semester to overcome weaknesses and 
enhance students' interests, on their knowledge of the Curricular Unit and their general education. Therefore, 
assessment will be formative and permanent, based on the dialogue and also in compliance with the decisions and 
guidelines collectively laid down with the professor and the students.

10.4.1.9. Bibliografia principal:
Albuquerque, A., & Graça, A. (2000). A aula planeada, a percepção da aula realizada e a aula observada. Revista 
Horizonte, XVI(91), 34-39.
Baeten, M., Kyndt, E., Struyven, K., & Dochy, F. (2010). Using student-centred learning environments to stimulate 
deep approaches to learning: Factors encouraging or discouraging their effectiveness. Educational Research 
Review, 5(3), 243-260.
Ministério da Educação (2001). Programa de Educação Física nos ensinos básico e secundário. Lisboa: Ministério 
da Educação.
Rink, J. (2006). Teaching Physical Education for Learning (5th ed.). Boston, MA: McGraw-Hill.

Vickers, J. (1990). Instructional design for teaching physical activities: a knowledge structures approach. 
Champaign, IL: Human Kinetics.

Mapa XIV - Temáticas de Formação Complementar
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10.4.1.1. Unidade curricular:
Temáticas de Formação Complementar

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

RUI MANUEL COELHO RESENDE SILVA

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
PAULA CRISTINA ROMÃO PEREIRA
TÂNIA CRISTINA LIMA BASTOS
ALBERTO CÉSAR PEREIRA CARVALHO FROUFE ANDRADE
LUÍSA MARIA SEARA MOREIRA CARNEIRO AIRES

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
PAULA CRISTINA ROMÃO PEREIRA
TÂNIA CRISTINA LIMA BASTOS
ALBERTO CÉSAR PEREIRA CARVALHO FROUFE ANDRADE
LUÍSA MARIA SEARA MOREIRA CARNEIRO AIRES

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
- Complementar adequadamente as dinâmicas de desenvolvimentos de competências e de conhecimentos das 
componentes de formação num quadro de desenvolvimento de competências progressivo e ajustado ao processo 
de iniciação à prática profissional;
- Aproximar as necessidades e expectativas dos estudantes estagiários às especificidades das comunidades 
educativas que constituem a rede de escolas protocoladas com o ISMAI;
- Construir um espaço de debate e de reflexão orientada assente em propostas formativas diversificadas e 
convergentes com os novos territórios de atuação do Prof. EF;
- Desenvolver um pensamento critico fundamentado passível de ser mobilizado para contextos de atuação ao nível 
educativo de âmbito alargado e simultaneamente focalizado na disciplina de EF ;
- Desenvolver progressivamente competências relacionadas com a autonomia e a responsabilidade adequadas ao 
exercício das funções docentes num ambiente de aprendizagem diversificado inovador.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- Appropriately complement the dynamics of development of skills and knowledge of the teaching components 
within a framework of progressive development of skills adapted to the process of initiation to professional 
teaching; 
- Addressing the needs and expectations of teachers in training to the specifics of the educational communities that 
constitute the network of schools that have a protocol with ISMAI; 
- Foster a platform for debate and oriented reflection based on diversified teaching proposals convergent with the 
new areas of operation of the PE teacher; 
- Develop a reasoned critical thinking that can be applied to contexts of broad activity scope at the educational level 
and simultaneously focused on the subject of PE; 
- Progressively develop skills related to autonomy and responsibility that are adequate for teaching in a diversified 
and innovative learning environment.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

T1- Desporto Escolar (10h) 
T2- Boas Práticas em Ensino (8h) 
T3- Necessidades Educativas Especiais (12h) 
T4- Avaliação e Desenvolvimento da Aptidão Física (8h) 
T5 -Saúde e Bem-estar (10h) 

10.4.1.5. Syllabus:
T1 - School Sport (10h)
T2 - Best Practices in Teaching (8h)
T3 - Special Educational Needs (12h)
T4 - Assessment and Development of Physical Fitness (8h)
T5 - Health and Welfare (10h)

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A UC estrutura-se em módulos temáticos, que procuram robustecer a formação dada nos dois semestres 
precedentes. Estes módulos temáticos assentam em quatro eixos formativos constituídos por blocos de sessões de 
trabalho orientadas por docentes e especialistas e procurarão focalizar-se no aprofundamento de tópicos e 
temáticas necessários ao desenvolvimento de competências específicas do professor de E.F. bem como de 
competências essenciais para o exercício da profissão docente.
A UC é marcada pela ideia de transversalidade curricular fundamentada nas necessidades emergentes de formação 
dos estudantes estagiários, das comunidades educativas onde estão inseridos. Procurar-se- á que esta dinâmica 
seja aproximada a modelos cooperativos de aprendizagem.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The CU is divided into thematic seminars that seek to reinforce the training given in the previous two semesters. 
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These thematic modules are based on four formative axles consisting of blocks of work sessions guided by 
professors and experts and they will seek to focus on the expansion of the topics and themes necessary to develop 
specific skills of the PE teacher as well as the essential skills for teaching. 
The CU is marked by the idea of curriculum transversality grounded in the emerging teaching needs of the teachers 
in training and of the teaching communities in which they find themselves. An attempt will be made to address this 
dynamic in cooperative learning models.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As sessões presenciais seguirão um modelo metodológico assente em momentos de aula conferência, seguida de 
momentos de partilha e debate em grande grupo. Os módulos formativos estão fundamentados em 
tópicos /temáticas diversificadas e a elas corresponderão metodologias de ensino específicas com sessões de 
trabalho dedicadas ao ensino de modalidades desportivas cuja natureza exigirá ambientes de aprendizagem 
adequados. O acompanhamento dos estudantes será feito em sessões de orientação e atendimento individual ou de 
pequeno grupo com uma periodicidade semanal e serão disponibilizados no portal todos os recursos necessários 
ao trabalho autónomo do estudante. A avaliação será composta pela produção de um dossiê de tarefas individuais 
e de grupo diversificadas, propostas por cada um dos docentes responsáveis pelos diferentes eixos formativos e 
avaliadas pelo mesmo. Procurar-se o equilíbrio percentual ao nível do peso de cada seminário na classificação final 
do estudante. Exame final-100%.

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Classroom lessons will follow a methodological model based on periods of classroom conference followed by 
periods of sharing and discussion in large groups. The formative modules are based on diversified topics/themes 
which will be matched to specific teaching methodologies with work sessions dedicated to teaching sports whose 
nature will require appropriate learning environments. The monitoring of students will be done in sessions of 
orientation and in private or small-group meetings on a weekly basis and all the necessary resources for 
independent student work will be made available on the portal. Assessment will involve the development of a 
portfolio of diverse individual and group tasks, proposed and assessed by each of the professors responsible for 
the different formative axles. The professor will seek to balance the magnitude of the grades of each seminar in the 
students' final grade. Final Assessment exam (100%).

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

As metodologias de ensino assentes num modelo que privilegia a diversificação de estratégias – desde a aula 
conferência, ao debate e reflexão, bem como a outras metodologias adequadas ao ensino de modalidades 
desportivas e outras metodologias que se considerem adequadas aos tópicos dos diferentes módulos de formação. 
Os objetivos de aprendizagem privilegiam a diversidade, num contexto de transversalidade, ao nível das temáticas 
complementares. Neste sentido, a diversidade das metodologias de ensino será um dos aspetos a privilegiar na 
planificação dos diferentes módulos, cabendo a cada docente responsável o planeamento e a implementação de 
estratégias e metodologias de ensino adequadas.
Procurar-se-á integrar os estudantes na organização de tarefas que privilegiem a iniciação e progressiva 
competência ao nível do trabalho cooperativo numa lógica de formação de uma comunidade de aprendizagem e de 
prática. Assim, a aproximação às comunidades educativas e aos seus problemas e desafios trará a estas sessões 
professores de EF, professores cooperantes, dirigentes das escolas e outros agentes educativos. Ao responsável 
pela UC cabe a planificação (calendarização e organização) das diferentes temáticas considerando a coordenação 
destas dinâmicas de aprendizagem e a sua necessária monitorização.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies are based on a model that favour the diversification of strategies - from classroom 
conference, to debate and reflection, as well as other appropriate methodologies for teaching sports and other 
strategies that may be deemed adequate for the topics of the different teaching modules. Learning goals will favor 
diversity, in a context of transversality, for complementary themes. To this end, the diversity of teaching 
methodologies will be one of the most important aspects in the planning of the different modules. Each of the 
professors in charge will be responsible for planning and implementing adequate teaching strategies and 
methodologies. 
Students will be integrated in the organization of tasks that favour the initiation and progressive competence of 
cooperative work with the aim in forming a community of learning and practice. 
Thus, the contacts with educational communities and their problems and challenges will bring PE teachers, guest 
teachers, heads of schools and other educational agents to these classes. 
The professor responsible for the CU will be in charge of the planning (scheduling and organization) of the different 
modules considering the coordination of these dynamics of learning and their necessary monitoring.

10.4.1.9. Bibliografia principal:
As referências bibliográficas e sugestões de leituras serão antecipadamente colocadas no portal do ISMAI segundo 
a indicação dos docentes responsáveis pelos diferentes módulos. 
The bibliographic references and suggested readings will be posted in advance on the ISMAI portal according to the 
instructions of the professors of the different modules.

Mapa XIV - Temáticas de Formação Alternativa

10.4.1.1. Unidade curricular:
Temáticas de Formação Alternativa
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10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
JÚLIA ISABEL COELHO CAMPOS ALVES DE CASTRO

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
NUNO JOSE GRAMAXO CUNHA SAMPAIO MAIA
FRANCISCO JOSÉ MIRANDA GONÇALVES

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
NUNO JOSE GRAMAXO CUNHA SAMPAIO MAIA
FRANCISCO JOSÉ MIRANDA GONÇALVES

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
- Complementar adequadamente as dinâmicas de desenvolvimento de competências específicas em áreas de 
formação que privilegiam novos territórios de intervenção do Prof. de EF;
- Aproximar as necessidades e expectativas dos estudantes estagiários às especificidades das comunidades 
educativas que constituem a rede de escolas protocoladas com o ISMAI;
- Construir um espaço de debate e de reflexão orientada assente em propostas formativas diversificadas e 
convergentes com os novos territórios de atuação da EF;
- Conhecer e incorporar novos conhecimentos passíveis de serem mobilizados para contextos de atuação ao nível 
na disciplina de EF e de outras áreas de intervenção educativa.
- Desenvolver progressivamente competências relacionadas com a autonomia e a responsabilidade adequadas ao 
exercício das funções docentes num ambiente de aprendizagem diversificado e inovador.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- Appropriately complement the dynamics of development of specific skills in areas of training that favour new areas 
of operation of the PE teacher; 
- Address the needs and expectations of teachers in training to the specifics of the educational communities that 
constitute the network of schools that have a protocol with ISMAI; 
- Foster a platform for debate and oriented reflection based on diversified teaching proposals convergent with the 
new areas of operation of PE; 
- Understand and incorporate new knowledge that could be mobilized to contexts of activity in the subject of PE and 
other areas of educational action; 
- Progressively develop skills related to autonomy and responsibility that are adequate for in a diversified and 
innovative learning environment.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Temáticas de Formação Alternativa
T1-Inovação e Empreendedorismo em contextos educativos (12h) 
T2-Raguêbi (8h) 
T3-Atividades de Ar Livre e Exploração da Natureza (8h) 
T4-Badminton (10h)
T5-Patinagem (10h)

10.4.1.5. Syllabus:

Themes of Alternative Training 
T1-Innovation and Entrepreneurship in educational contexts (12h) 
T2-Rugby (8h) - Henrique Rocha 
T3-Outdoors Activities and Nature Exploration (8h) 
T4-Badminton (10h) 
T5-Skating (10h)

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A UC estrutura-se em seminários temáticos, que procuram robustecer a formação dada nos dois semestres 
precedentes (1ºano). Este eixo formativo é constituído por blocos de sessões de trabalho orientadas por 
especialistas e procurarão focalizar-se no desenvolvimento de tópicos e temáticas alternativas que podem 
constituir novos territórios de intervenção curricular.
Estes seminários temáticos alternativos são ainda compostos por um conjunto de sessões focalizadas no 
empreendedorismo e inovação em educação cuja intencionalidade é abrir novas perspetivas de atuação aos futuros 
professores de EF. 
A UC é marcada pela ideia de transversalidade fundamentada nas necessidades de formação dos estudantes 
estagiários. Constituindo com a UC – Temáticas de Formação Complementar um eixo formativo muito aproximado 
aos contextos de prática. Procurar-se- á ir de encontro ao desenvolvimento de competências de nível avançado no 
que respeita que ao trabalho com modelos cooperativos de aprendizagem. 

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The CU is divided into thematic seminars that seek to reinforce the teaching given in the previous two semesters 
(1st year). This formative axle consists of blocks of work sessions guided by experts and will focus on the 
development of alternative topics and themes that may constitute new territory for curricular activities. 
These alternative thematic seminars are also composed of a set of sessions focused on entrepreneurship and 
innovation in education whose aim is to open up new perspectives of performance for future PE teachers. 
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The UC is marked by the idea of transversality based on the formative needs of the teachers in training. This CU 
forms a pedagogical axle around the practical reality of teaching with the CU “Themes of complementary teaching”. 
Thus, we will strive to develop advanced skills in terms of work with cooperative models of learning.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As sessões presenciais, seguirão um modelo de aula conferência, seguida de momentos de partilha e debate em 
grande grupo. Os módulos formativos estão fundamentados em tópicos /temáticas diversificadas e a elas 
corresponderam metodologias de ensino especificas nomeadamente as sessões de trabalho dedicadas ao ensino 
de modalidades desportivas cuja natureza exigirá ambientes de aprendizagem adequados. 
O acompanhamento dos estudantes será feito em sessões de orientação e atendimento individual ou de pequeno 
grupo com uma periodicidade semanal e serão disponibilizados no portal todos os recursos necessários ao 
trabalho autónomo do estudante.
A avaliação será composta pela produção de um dossier de tarefas individuais e de grupos diversificadas, 
propostas por cada um dos docentes responsáveis pelos diferentes eixos formativos e avaliadas pelo mesmo. 
Procurar-se-á o equilíbrio percentual ao nível do peso de cada na classificação final do estudante. Avaliação final 
em Exame (100%).

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Classroom lessons will follow a model of classroom conference followed by periods of sharing and discussion in 
large groups. The formative modules are based on diversified topics/themes and their corresponding specific 
teaching methodologies, namely work sessions dedicated to teaching sports whose nature will require appropriate 
learning environments. 
The monitoring of students will be done in sessions of orientation and in private or small-group meetings on a 
weekly basis and all resources necessary for independent student work will be made available on the portal.
Assessment will involve the development of a portfolio of diverse individual and group tasks, proposed and 
assessed by each of the professors responsible for the different training axles. The professor will seek to balance 
the magnitude of the grades of each seminar in the students' final grade. Final Assessment exam (100%).

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

As metodologias de ensino assentes num modelo que privilegia a diversificação de estratégias – desde a aula 
conferência, ao debate e reflexão, bem como a outras metodologias adequadas ao ensino de modalidades 
desportivas e outras estratégias que se considerem adequadas aos tópicos dos diferentes módulos de formação, 
bem como ao desenvolvimento das competências enunciadas.
Os objetivos de aprendizagem privilegiam a diversidade, num contexto de transversalidade, ao nível das temáticas 
complementares. Neste sentido, a diversidade das metodologias de ensino será um dos aspetos a privilegiar na 
planificação dos diferentes módulos, cabendo a cada docente responsável o planeamento e a implementação de 
estratégias e metodologias de ensino adequadas.
Procurar-se-á integrar os estudantes na organização de tarefas que privilegiem a iniciação e progressiva 
competência ao nível do trabalho cooperativo numa lógica de formação de uma comunidade de aprendizagem e de 
prática.
Assim, a aproximação às comunidades educativas e aos seus problemas e desafios trará a este seminário 
professores de EF, professores cooperantes, dirigentes das escolas e outros agentes educativos.
Ao responsável pela UC cabe a planificação (calendarização e organização) dos diferentes módulos considerando a 
coordenação destas dinâmicas de aprendizagem e a sua necessária monitorização.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies based on a model that favours the diversification of strategies - from classroom 
conference, to debate and reflection, as well as other appropriate methodologies for teaching sports and other 
strategies that may be deemed appropriate to the topics of the different teaching modules, and to the development 
of the skills listed. 
Learning goals will favor diversity, in a context of transversality, for complementary themes. To this end, the 
diversity of teaching methodologies will be one of the most important aspects in the planning of the different 
modules. Each of the professors in charge will be responsible for planning and implementing adequate teaching 
strategies and methodologies. 
Students will be integrated in the organization of tasks that favour the initiation and progressive competence of 
cooperative work with the aim of forming a community of learning and practice. 
Thus, the contacts with educational communities and their problems and challenges will bring PE teachers, 
participating teachers, heads of schools and other educational agents to these seminars. 
The professor responsible for the CU will be in charge of the planning (scheduling and organization) of the different 
themes considering the coordination of these dynamics of learning and their necessary monitoring.

10.4.1.9. Bibliografia principal:

As referências bibliográficas e sugestões de leitura indicadas pelos docentes responsáveis pelos diferentes 
seminários serão antecipadamente colocadas no portal do ISMAI. 
The bibliographic references and suggested readings will be posted in advance on the ISMAI portal according to the 
instructions of the professors of the different seminars.
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