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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 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: João Alberto Mendes Leal  

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, em Portugal e no  mundo; 

 Perceber a evolução dos Sistemas Tácticos e as suas  estruturas; 

 Conhecer as leis do jogo de futebol; 

 Conhecer a Lógica Interior do Jogo; 

 Identificar a Análise Sistemática do Jogo; 

 Saber identificar os 6 momentos do jogo e a sua descrição; 

 Dominar os critérios básicos da Organização Geral da  Equipa; 

 Descrever a Simplificação da Estrutura Complexa do Jogo; 

 Dominar a terminologia e o léxico; 

 As perspectivas de abordagem do  futebol; 

 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 microciclo de treino. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

I – História do Futebol; 

II – A Evolução dos Sistemas Tácticos;  

III – Leis de Jogo; 

IV – A Importância da Aprendizagem dos Gestos Técnicos da Modalidade;  

V – Lógica interna do jogo  A Análise Sistemática do Jogo 

VI – Factores do Jogo  

VII – Princípios do Jogo 

VIII – Organização Geral da Equipa 
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IX – Simplificação da Estrutura Complexa do Jogo 

X – Estrutura e Organização dos Exercícios em Futebol – A Classificação dos Exercícios em Futebol  

XI – Estratégias de operacionalização do modelo de jogo em treino 

XII – A utilização do jogo reduzido como forma privilegiada da base de trabalho no treino 

XIII - Treino do guarda-redes 

XIV - Observação e análise do jogo de Futebol  

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Um caso particular dos JDC – o futebol – é a modalidade desportiva com maior impacto político, económico, social, informativo 
e desportivo no nosso país. Deste modo, ao longo da licenciatura em Desporto, 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 dois grandes blocos    temáticos. O primeiro, com uma orientação prática ao nível do “saber 
fazer”, possibilitando aos estudantes uma vivência intensiva de diversos factores do jogo para se obter um salto qualitativo do 
“jogar à bola” para o “jogar futebol”. O segundo, reforçando uma perspectiva diferente desta modalidade, com maiores 
preocupações ao nível do processo de ensino – aprendizagem, nomeadamente na sua vertente didáctica, ou seja, o conteúdo 
programático está orientado para que os estudantes também dominem o “saber  ensinar”.      

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

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

 utilização de modelos esquemáticos com movimento; 

 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. 

A avaliação desta UC é composta por: avaliação prática (60) e exame teóricos escrito  (40%) 

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

“Para jogar correctamente é necessário compreender, para compreender é necessário saber, para compreender e saber é 
necessário definir princípios do Jogo” (Teissie,1970). No sentido de uma compreensão total do fenómeno Futebol é importante 
perceber a sua origem, evolução, regras e fundamentos teóricos do  jogo de uma forma ilustrada e didática, apelando à 
dinâmica do jogo através de estruturas animadas. 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 num futebol cada vez mais estudado no plano quantitativo e qualitativo. É muito importante o “saber fazer” tendo 
como pano de fundo todos os conceitos comprovados, para inflacionar a qualidade das intervenções no terreno, proporcionando 
várias possibilidades de aplicabilidade na organização, operacionalização e controle da prática orientada. 

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 Planeamento e Operacionalização de exercicios 
de treino (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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