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Escola Superior de Educação  
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Desporto 

 

Unidade Curricular: 956309 - Designação da Unidade Curricular:  Propedêutica 
e Metodologia das Actividades Físicas e Desportivas I - Voleibol 

Ano 1 Semestre 1 Área CNAEF: 813 ECTS: 2,5 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Luís Murta 

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 

HORAS 
TOTAIS 

Horas de Contacto 
Horas de 
Trabalho 

Autónomo 

Ensino 
teórico 

(T) 

Ensino 
teórico-
prático 
(TP) 

Ensino 
prático e 

laboratorial 
(PL) 

Trabalho 
de campo 

(TC) 

Seminário 
(S) 

Estágio 
(E) 

Orientação 
tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

62.5 10 35                                     17.5 

 
Pré-requisitos (se aplicável): <<Máximo 500 caracteres>> 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Procuramos nesta UC que os alunos fiquem a: 

- Conhecer o processo estrutural de aprendizagem do voleibol; 

- Conhecer a terminologia e léxicos específicos do Voleibol 

- Conhecer os diversos padrões de comportamento individuais e colectivos específicos do Voleibol;  

- Saber aplicar em situação de exercício e jogo, de acordo com o perfil de execução eficaz, os diversos padrões de 
comportamento individuais e colectivos específicos do Voleibol; 

- Conhecer as variantes de organização colectiva do jogo; 

- Conhecer os aspectos regulamentares e normativos específicos do Voleibol;  

- Conhecer os processos de aprendizagem e progressões metodológicas característicos do Voleibol.; 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1– A Estrutura Funcional do Jogo de Voleibol: 

1.1 - Estrutura Interna do Jogo de Voleibol; 

1.2 - Estrutura Externa do Jogo de Voleibol. 

2 - Os Processos de Aprendizagem e Progressões Metodológicas no voleibol: 

2.1 - A aprendizagem dos gestos técnicos através da actividade lúdica; 

2.2 - As formas de jogo reduzido; 

- 2 x 2 

- 3 x 3 

- 4 x 4 

2.3 - O jogo formal 

3- Os Comportamentos Individuais do Jogo (Análise técnica, Biomecânica e Metodológica): 

3.1- Posição base fundamental; 
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3.2 – Deslocamentos; 

3.3– O passe em apoio; 

3.4 - A manchete; 

3.5 – O Serviço; 

3.6- O remate; 

3.7 - O bloco; 

3.8- Ações defensivas de recurso; 

4 - Componentes Táticas do Jogo de Voleibol  

4.1 - Os sistemas de organização coletiva do jogo (composição de equipa): 

- 6:0; 

- 4:2 inicial; 

- 4:2 avançado (com penetração); 

- 5:1. 

4.2 – As Combinações (sistemas) de Receção e Defesa; 

5. Voleibol de Praia 

5.1  - Caracterização do Voleibol de Praia; 

5.2 – Ações técnicas (básicas) do jogo; 

5.3 – Organização tática básica do jogo 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

A Propedêutica e Metodologia das AFD I – Voleibol é uma UC de cariz teóricoprático através da qual se pretende promover a 
aprendizagem dos fundamentos do jogo de voleibol, ficando o aluno a conhecer a sua estrutura funcional, léxico terminológico 
regulamentos, os comportamentos individuais e colectivos e os principais processo de aprendizagem e metodologias de ensino 
e aprendizagem do  jogo. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Exposição teórica de conteúdos com recursos a meios didácticos audiovisuais. 

Realização de situações práticas de exercícios, formas jogadas e jogo. 

Realização de situações individuais e em pequeno grupo de intervenção pontual, dirigida e supervisionada. 

Realização de situações de observação e análise do comportamento motor/desportivo. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

A Propedêutica e Metodologia das AFD I – Voleibol é uma UC de cariz teóricoprático através da qual se pretende promover a 
aprendizagem dos fundamentos do jogo de voleibol, ficando o aluno a conhecer a sua estrutura funcional, léxico terminológico 
regulamentos, os comportamentos individuais e colectivos e os principais processo de aprendizagem e metodologias de ensino 
e aprendizagem do  jogo. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação desta UC é composta das seguintes vertentes: época normal Avaliação Prática - Contínua – realizada no decurso 
da componente prática das sessões - Final (Registo vídeo do desempenho final em situações de exercício e jogo) – análise da 
evolução confrontada com a avaliação diagnóstico; Teste Escrito; Trabalho de Observação e análise de gestos técnicos (grupos 
de 3 a 4 alunos). Na época de recurso os alunos tem a possibilidade de realizar um exame prático e um exame teórico  
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