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Pretende-se neste módulo que os alunos adquiram 

um conjunto de competências relacionadas com a 

descrição do sistema osteoarticular e a sua 

caracterização funcional na perspetiva da produção 

de movimento. Assim o aluno deve ser capaz de:  

• Dominar as noções fundamentais para o estudo 

da anatomia e capacidade de aplicação dessas 

noções na descrição de estruturas corporais.  

• Compreender a função do tecido conjuntivo e 

conhecer as características específicas das suas 

diferentes variedades.  

• Dominar as noções fundamentais para o estudo das 

articulações.  

• Conhecer a estrutura óssea e articular dos diferentes 

segmentos corporais (cabeça, tronco, membro superior 

e membro inferior) como ponto de partida para a 

capacidade de compreender as características 

funcionais e a relação mobilidade/estabilidade de cada 

região corporal.  

  

Pretende-se neste módulo que os alunos adquiram 

um conjunto de competências fundamentais 

relacionadas com o funcionamento muscular no 

âmbito da anatomia e da fisiologia muscular. Assim 

o aluno deve ser capaz:  

Módulo 1 – 
Osteologia e 
Artrologia – 
Tem como 
objeto de 
estudo a 
constituição e 
caracterização 
funcional do 
sistema 
osteoarticular. 

 

Como primeiro módulo da disciplina, os conteúdos aqui lecionados apresentam um papel chave no 

encadeamento de conteúdos que visam a capacidade de compreender o funcionamento do aparelho 

locomotor na produção de movimento, destacando-se a relação muito próxima com o módulo 2. O módulo 

inicia-se pela abordagem, no bloco A. de conteúdos que constituem ferramentas de análise fundamentais 

para o estudo da estrutura corporal. O tecido conjuntivo é o principal constituinte das estruturas do sistema 

ósseo e articular. O estudo do tecido conjuntivo no bloco B e das suas variedades constitui, por isso, um 

elemento fundamental para a descrição e caracterização funcional do sistema ósseo e articular. A fisiologia 

articular, estudada a partir dos conhecimentos prévios sobre tecido conjuntivo, permite reconhecer a noção 

de articulação, distinguir entre articulações em função da sua relação estabilidade/mobilidade e conhecer a 

sua constituição geral e função dos principais elementos articulares. Com base nos conhecimentos listados 

nos blocos anteriores, nos últimos três blocos do módulo, são descritas e caracterizadas do ponto de vista 

funcional, as diferentes regiões do sistema ósseo e articular, com ênfase especial para a coluna vertebral e 

para as principais articulações dos membros.  
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Módulo 2 – 
Miologia – São 
estudados os 
fundamentos 
da fisiologia 
muscular e 

identificados e 
caracterizados 
os principais 

grupos 
musculares. 

 

O segundo módulo centra-se no estudo do músculo-esquelético e, em conjunto com o módulo 1, faz a 

caracterização estrutural e funcional do aparelho locomotor. Podemos neste módulo considerar duas partes 

distintas e complementares. A primeira parte aborda um conjunto de conteúdos da fisiologia muscular que visa 

conferir ao estudante o conhecimento da estrutura macro e microscópica do músculo-esquelético e a 

compreensão dos mecanismos associados ao funcionamento do músculo em aspetos como o processo de 

contração muscular, o metabolismo e a elasticidade. Com base nesse conhecimento, na segunda parte do 

módulo, o estudante pode iniciar a abordagem e caracterização anatómica e funcional, por região, dos grupos 

musculares mais importantes do ponto de vista do movimento corporal. Para essa caracterização é determinante 

o conhecimento desenvolvido no módulo 1, nomeadamente nos blocos D, E e F. 
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• Conhecer a organização do músculo-esquelético 

nos níveis macro e microscópico.  

• Compreender o processo de contração muscular e 

dos processos energéticos associados.  

• Diferenciar os vários tipos de fibras musculares.  

• Dominar os fundamentos necessários para 

determinar de forma autónoma as ações dos 

principais grupos musculares.  

• Saber localizar e caracterizar os principais grupos 

musculares do tronco, membro superior e membro 

inferior 

 

 

 

As competências que se pretendem alcançar neste 

módulo estão relacionadas com a compreensão dos 

mecanismos envolvidos no controlo e na coordenação 

motora. Assim o aluno deve ser capaz de:  

• Conhecer a organização geral do sistema nervoso, 

com ênfase particular para o sistema nervoso central e 

receptores sensoriais mais importantes na regulação do 

comportamento motor.  

• Compreender e analisar o movimento dos mecanismos 

de coordenação neuromuscular nos níveis intra e 

intermuscular.  

• Compreender os processos de regulação central do 

movimento.  

• Compreender o processo de regulação do equilíbrio.  

• Compreender e relacionar as adaptações 

neuromusculares agudas (fadiga muscular) e crónicas 

ao exercício físico.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Módulo 3 – 
Controlo e 
coordenação 
do movimento 
– Estuda a 
constituição 
geral e o 
funcionamento 
do sistema 
nervoso e as 
relações com o 
músculo-
esquelético. 
Aqui se 
identificam e 
caracterizam 
os diferentes 
níveis de 
controlo e 
regulação 
motora e se 
abordam as 
adaptações 
neuromuscular
es à atividade 
física. 

 

Este módulo aborda a problemática da regulação e coordenação central dos movimentos. Durante a primeira 

parte do módulo são estudados a estrutura e funcionamento do sistema nervoso em geral, do sistema nervoso 

central e das vias da sensibilidade em particular. Em seguida, com base nesses conhecimentos e nas noções de 

fisiologia muscular incluídas no módulo 2, é estabelecida a relação sistema nervoso – músculo, e são estudados 

aspetos fundamentais para compreender os aspetos associados à regulação dos movimentos: os mecanismos 

de coordenação neuromuscular e os processos de controlo central do movimento. Na sequência do estudo dos 

processos de controlo do movimento é abordado um aspeto específico de grande importância no controlo motor 

– a regulação do equilíbrio. O módulo termina com dois blocos centrados em dois aspetos relevantes no 

comportamento do sistema neuromuscular durante a atividade física: a fadiga muscular e as adaptações 

neuromusculares crónicas ao exercício físico praticado de forma sistemática. 
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As competências que se pretendem alcançar neste 

módulo estão relacionadas com a compreensão dos 

princípios mecânicos que atuam nos movimentos e com 

a percepção de que estes movimentos são resultado da 

adaptação às leis mecânicas universais. Assim, o aluno 

deve ser capaz de:  

• Conhecer e compreender a acção de forças exteriores 

ou forças geradas pelo próprio indivíduo, nos 

movimentos.  

• Conhecer os movimentos de um segmento e do corpo 

na totalidade.  

• Compreender e ter domínio do movimento de um 

projéctil.  

• Dominar de forma elementar as técnicas e meios de 

análise qualitativa e quantitativa dos movimentos.  

• Perceber a importância da coordenação dos impulsos 

parciais na técnica realizada. 

Módulo 4 – 
Fundamentos 
de mecânica 
para análise do 
movimento – 
Utiliza e 
potencia os 
fundamentos 
matemáticos e 
físicos na área 
da Mecânica, 
que são 
necessários 
para uma 
análise do 

movimento. 
 

 

. Este módulo pretende de uma forma simples apresentar os fundamentos matemáticos e físicos necessários 

para uma análise dos movimentos humanos. Se pretendermos perceber os movimentos produzidos pelo sistema 

do músculo-esquelético é necessário conhecer e entender os fundamentos mecânicos subjacentes. O que é o 

movimento? O que determina o tipo de movimento realizado quando parte (segmento) ou a totalidade do corpo 

se move? Como é que os “movimentos” podem ser descritos através da mecânica? A força produz movimento? 

O movimento é o ato ou o processo de alterar a posição, em relação a um determinado referencial, de um corpo 

ou de um objeto. A Mecânica é uma secção da Física que tem como objetivo estudar a relação entre forças 

produzidas num objeto ou no corpo sem produzir movimento (Estática), descrever o movimento (Cinemática) e 

perceber as causas desse movimento (Cinética). O principal objetivo deste módulo é o de desenvolver 

capacidades de análise dos “movimentos” através da adequada aplicação dos conceitos básicos da física e da 

matemática. No âmbito das atividades circenses ou da dança a análise do movimento através da Mecânica é 

definida pelo estudo dos movimentos realizados pelo aparelho locomotor em resultado das solicitações 

mecânicas exteriores e das respostas biológicas organizadas sob o ponto de vista cinemático (forma) e cinético 

(causas). O domínio das matérias lecionadas em Matemática e Física do 8º e 9º ano serão fundamentais para 

melhor compreensão dos conceitos aqui apresentados. 
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