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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 Metodologia da Atividade Física e 
Desportiva I - Basquetebol 

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: Gilberto Pato 

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 o processo estrutural de aprendizagem do Basquetebol; 

• Conhecer a terminologia e léxicos específicos do  Basquetebol; 

• Conhecer os diversos padrões de comportamento individuais e colectivos específicos do  Basquetebol; 

• 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  Basquetebol; 

• Conhecer as variantes de organização colectiva do jogo de  Basquetebol; 

• Conhecer os aspectos regulamentares e normativos específicos do  Basquetebol; 

• Conhecer os processos de aprendizagem e progressões metodológicas característicos do   Basquetebol. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Bases do jogo 

1.1. Origem e evolução do jogo 

1.2. Regras do jogo 

1.2.1. Caracterização do jogo 

1.2.2. Campo de Jogo 

1.2.3. Regras que condicionam os modelos técnicos de  execução 

1.2.3.1. Regra dos “Passos” 

1.2.3.2. Início e termo do drible 

1.2.4. Regras que se prendem com a conduta desportiva 

1.2.4.1. Faltas técnicas/Faltas técnicas antidesportivas 

2. Aprender o jogo jogando 

2.1. A Rede de comunicação 

2.1.1. O controlo da bola 

2.1.2. O adversário 
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2.2. Definição de quem ataca e quem defende 

2.3. Metodologia  de intervenção 

2.4. Fundamentos básicos 

2.5. Adequação da oposição 

3. Abordagem ao ensino do jogo 

3.1. Aglomeração à volta da bola 

3.2. Comportamentos que visam contrariar a  aglomeração 

4. Primeiro nível de construção do jogo 

5. Consolidação do 1º nível de jogo e transição ao 2º nível 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

A UC Propedêutica e Metodologia das Actividades Físicas e Desportiva I, na da qual se pretende desenvolver conhecimentos e 
competência nos principais desportos colectivos praticados em Portugal, Tratase de uma abordagem teórica e prática das 
modalidades seleccionadas, que procura proporcionar vivências desportivas que permitam ao aluno conhecer as principais 
características comuns aos diversos desportos  colectivos. 

Procurase ainda dotar os alunos de conhecimentos específicos dos desportos colectivos abordados, de acordo com as suas 
vertentes técnicas e tácticas, que lhes permita uma compreensão e interpretação fundamentada das modalidades. A UC está 
organizada por módulos, apresentandose aqui o de Basquetebol. 

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 natureza teóricaprática da UC justifica a utilização, de forma complementar, de metodologias activas com uma forte 
componente prática 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: Avaliação Contínua Prática (60%) e Avaliação Contínua Teórica (40%) e 
respectivos exames de recurso que mantém a mesma ponderação relativa da época  normal. 
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