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Escola Superior de Educação 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Desporto 

 

Unidade Curricular: 956305 - Propedêutica e Metodologias das Atividades 
Físicas e Desportivas I - Andebol  

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 

1. Adquirir um conhecimento aprofundado das regras do jogo 

2. Dominar as técnicas específicas (atacantes e  defensivas) 

3. Dominar as estruturas tácticas específicas do ataque e da   defesa 

4. Solicitar a capacidade de análise das situações do jogo e a utilização de acções adequadas face à intervenção dos  
adversários 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

<• A1 Perspectiva histórica do surgimento da modalidade 

• A2 Evolução do jogo 

• A3 Evolução do jogo no quadro regulamentar 

• A4 Análise do jogo actual 

• A5 Características gerais do Andebol 

• B Sistemática Técnica (atacante / defensiva / G.R) 

• B1 Guardaredes 

• Atitude base 

• Movimentação 

• B2 Técnica defensiva 

• Atitude base 

• Paragem 

• Movimentação 

• Controlo do adversário 

• Desarme 

• Bloco ao remate 

• B3 Técnica Atacante 
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• Atitude base 

• Paragem 

• Deslocamentos 

• Passe 

• Recepção 

• Pega da bola 

• Simulação 

• Condução da bola 

• Remate 

• C Sistemática táctica (defesa /  ataque) 

• C1 Defesa 

• Princípios 

• Meios 

• Formas de relação 

• Sistemas 

• Fases 

• C2 Ataque 

• Princípios 

• Meios 

• Formas de relação 

• Sistemas 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Os diversos conteúdos abordados, de forma essencialmente prática, procuram abordar a modalidade de forma faseada mas 
sem perder a perspectiva de encadeada dos mesmos que conferem ao jogo particularidades únicas. São abordados os 
principais aspectos técnicos e desenvolvidos alguns dos principais sistemas defensivos e tácticas ofensivas de grupo e 
colectivas para os   superar. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

No decorrer das sessões o trabalho poderá revestir as seguintes dimensões:aulas teóricas e acções práticas de 
desenvolvimento técnico e táctico do aluno. 

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

A natureza teóricaprática da UC justifica a utilização, de forma complementar, de metodologias activas com uma forte 
componente prática e experiencial associada à exposição teórica frequentemente utilizada com suporte a meios áudiovisuais, 
assim como com recuso a pesquisa bibliográfica. É recorrente a prática de apresentação por parte dos alunos ao grupoturma 
dos resultados da pesquisa realizada de forma autónoma e supervisionado pelo docente 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

a avaliação desta UC é realizada da seguinte forma: Trabalho individual do Teste de regras com consulta (pré requisito  0%), 
Trabalho em grupo da Análise estatística de um jogo em diferido (25%), Trabalho em grupo Análise táctica de um jogo em 
diferido (25%), Avaliação prática dos elementos técnicotácticos da modalidade (50%). Os trabalhos teóricos em caso de 
avaliação negativa podem ser reformulados e no caso de avaliação negativa da parte prática os alunos terão uma nova 
oportunidade para a   realizar. 

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 
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Moreira, I.& Estriga, L (2014) Ensino do Andebol na escola. Porto. Universidade do Porto 

Ribeiro, M. & Volossovitch, A. (2008) Andebol. O ensino do andebol dos 7 aos 10 anos. Cruzquebrada. Edições FMH. 
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