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Escola Superior de Educação  
Descritor de Unidade Curricular	
 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Desporto 

 

Unidade Curricular: 956308 - Propedêutica e Metodologia das Actividades 
Físicas e Desportivas I - Futebol 

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:  Nuno Eduardo Marques de Loureiro 
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 

- Conhecer os principais factos da história do futebol e a sua evolução; 

- Conhecer as leis do jogo de futebol e as diferenças para o futebol 7; 

- Identificar as diferentes Fases do Jogo e descrever as suas Etapas; 

- Identificar e descrever os Principios Fundamentais e Específicos do Jogo; 

- Ser capaz de descrever os diferentes Factores de jogo; 

- Saber identificar e descrever os 6 Momentos do jogo; 

- Saber identificar os diferentes Métodos de Jogo; 

- Saber utilizar as diferentes Formas Fundamentais e Complementares do exercício; 

- Saber diferenciar e operacionalizar os Métodos de Treino; 

- Dominar a terminologia e a táxonomia especifica da modalidade; 

- Conhecer a caracterização do esforço no futebol; 

- Capacidade de aplicar corretamente os diferentes gestos técnicos em contexto de jogo; 

- Capacidade para planear e operacionalizar um plano de treino. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. História do jogo de Futebol      

2. Fases do jogo de Futebol 

3. Princípios específicos do jogo de Futebol 

4. Fatores do jogo de Futebol 

5. O jogo de Futebol 7 

6. O Treinador de Futebol 

7. Construção e elaboração da sessão de treino de Futebol 

8. Aspetos da análise do jogo por parte do treinador durante a competição 
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9. Treino do guarda-redes 

10. Sistema (estrutura) do jogo de Futebol 

11. Métodos de jogo de Futebol 

12. Observação e análise do jogo de Futebol (nível básico) 

13. Bases para a construção de uma equipa de Futebol 

14. Trabalho metaespecializado 

15. Trabalho sectorial e intersectorial da equipa 

16. Trabalho Padronizado 

17. Situações de bola parada (esquemas táticos) 

 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Ao longo do 1.º semestre, é importante a vivência concreta e pragmática da modalidade de futebol, com uma abordagem 
sistemática e estrutural no âmbito dos seus diferentes domínios. Podemos então considerar a existência de três perspetivas 
diferentes. A primeira, com uma orientação prática ao nível do “saber fazer”, possibilitando aos estudantes uma vivência 
intensiva de diversos fatores do jogo para se obter um salto qualitativo do “jogar à bola” para o “jogar futebol”. A segunda, com 
maiores preocupações ao nível do processo de ensino – aprendizagem, nomeadamente na sua vertente didática, ou seja, o 
conteúdo programático está orientado para que os estudantes também dominem o “saber ensinar”. A terceira visa o domínio de 
toda a taxonomia associada às Fases, Etapas, Princípios, Fatores, Formas, Métodos de Jogo, Métodos de Treino, Sistemas e 
Momentos do jogo de futebol.      

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

No decorrer das sessões o trabalho poderá revestir as seguintes dimensões: 

- utilização de modelos esquemáticos com dinâmica; 

- visionamento de vídeos sobre as temáticas abordadas; 

- visionamento de fotografias alusivas aos conteúdos; 

- debates sobre as problemáticas inerentes; 

- reflexão e analise conjunta de excertos de livros; 

- utilização da plataforma moodle e as suas funcionalidades; 

- distribuição de tarefas na organização e operacionalização dos exercícios em  campo; 

- intervenções dos alunos na liderança e operacionalização de alguns exercícios; 

- experimentação prática dos conteúdos abordados; 

- abordagem prática com uma complexidade crescente partindo de circuitos técnicos e de uma mobilização direcionada ao 
objetivo, para jogos reduzidos com diferentes variáveis em função do objetivo, até uma organização tática em jogo formal. 

- observação e análise de jogos de futebol, elaboração de relatórios de scouting. 

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

No sentido de uma real compreensão da modalidade de Futebol é importante perceber a sua origem, evolução, regras e 
fundamentos teóricos e práticos do jogo de uma forma didática, apelando a diferentes suportes dinâmicos para ilustrar os 
conteúdos. É essencial procurar fazer a ponte entre o teórico e o prático, mantendo um paralelismo indissociável entre uma 
preparação teórica, fundamental para a real interpretação do jogo, e uma aplicação prática dos fundamentos, sem esquecer que 
o futebol é cada vez mais estudado no plano quantitativo e qualitativo. É muito importante o “saber fazer” tendo como pano de 
fundo todos os conceitos fundamentados para potênciar a qualidade das intervenções no terreno, proporcionando várias 
possibilidades de aplicação na organização, operacionalização e controle da prática orientada. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

Os elementos de avaliação têm as seguintes características: Avaliação prática de desempenho; Apresentação e 
operacionalização de um exercício de treino; Exame, Recurso ou melhoria. 

No momento de avaliação de recurso, caso não haja o número de alunos suficiente para fazer uma situação de jogo, ainda que 
reduzida, e não seja possível a participação de outros alunos, a avaliação prática será constituída por um percurso técnico 
individual com vários elementos para perceber o nível de relação com bola. 
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