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ANO LETIVO DE 2012-2013 

 
CURSO DE CURSO DE ATIVIDADE FÍSICA, SAÚDE E DESPORTO 

 

 Unidade curricular:  

Teoria do Treino 

Curricular Unit: 

 Training Theory 

 

 

 

Docente responsável (preencher o nome completo): 

Responsible academic staff member (fill in the fullname):  

João Brito de Oliveira Fernandes 

 

Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver (1000 caracteres); 

Promover a aquisição de conhecimentos e conceitos teóricos fundamentais para o desenvolvimento da 

capacidade de rendimento e da condução pedagógica do processo de treino em atividades físicas que 

visam a promoção da saúde, assim como no âmbito do treino desportivo. Dominar os princípios e 

procedimentos metodológicos de programação, avaliação e prescrição do treino dos diversos fatores que 

concorrem para a melhoria da capacidade de rendimento. 

- Compreender o processo de elevação da capacidade de rendimento fisico humano. 

- Dominar os fundamentos da avaliação e prescrição de atividade física e desportiva em sujeitos 

aparentemente saudáveis. 

- Dominar os principios do planeamento e periodização da atividade física e desportiva a curto, médio e 

longo prazo.  

Objectives of the curricular unit and competences to be developed  (1000 caracteres) 

To promote the acquisition of knowledge and theoretical concepts to the development of sports 

performance and pedagogical management of the training process in physical activities that 

promote health, as well in sports training. Mastering the principles and methodological 

procedures for programming, evaluation and prescription of training of the various factors that 

contribute to the improvement of performance capability. 

- Understand the process of increasing human physical performance. 

- Mastering the basics of evaluation and prescription of physical activity and sport in apparently 

healthy subjects. 
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- Mastering the principles of planning and periodization of physical activity and sport for the 

short, medium and long term. 

 

Conteúdos programáticos (1000 caracteres): 

- Conceitos do Treino Desportivo: carga; fadiga; recuperação e adaptação. 

- Treino da Resistência: componentes e formas de manifestação; métodos de treino e avaliação.  

- Treino da Força: componentes e formas de manifestação; métodos de treino e avaliação. 

- Treino da Velocidade: componentes e formas de manifestação; métodos de treino e avaliação. 

- Treino da Flexibilidade: componentes e formas de manifestação; métodos de treino e avaliação. 

- Treino Técnico: objetivos; fases do processo de aprendizagem. 

- Treino Tático: objetivos; fases do processo de aprendizagem. 

- Planeamento: conceito; natureza; objetivos; importância e níveis de planeamento; estruturas 

intermédias. 

- Periodização: modelos de periodização; períodos preparatório, competitivo e de transição. 

- Preparação Desportiva de Crianças e Jovens: modelo geral de preparação; periodização do treino; 

deteção, seleção e promoção de talentos. 

Syllabus (1000 caracteres) 

- Concepts of Sports Training: load, fatigue, adaptation, recovery. 

- Endurance Training: components and forms of expression, methods of training and evaluation. 

- Strength Training: components and forms of expression, methods of training and evaluation. 

- Speed Training: components and forms of expression, methods of training and evaluation. 

- Flexibility Training: components and forms of expression, methods of training and evaluation. 

- Technical Training:  objectives, phases of the learning process. 

- Tactical Training: objectives, phases of the learning process. 

- Planning: concept, nature, objectives, importance, levels of planning, training session, 

microcycle, mesocycle, macrocycle. 

. Periodization: periodization models, preparatory, competitive and transition periods. 

- Sports preparation of children and young: general model of preparation, development of motor 

skills; periodization of training, detection, selection and promotion of talent. 

 

Referências bibliográficas (máximo três títulos): 

BOMPA, T.; HAFF, G. (2009): Periodization: Theory and Methodology of Training. Human Kinetics. USA. 

CASTELO, J., BARRETO, H., ALVES, F., et al. (1998): Metodologia do Treino Desportivo. Edições FMH. 

Lisboa. 

WEINECK, J.(2005): Manual do treino óptimo. Instituto Piaget. Lisboa.      
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O regente (data e assinatura): 


