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Escola Superior de Educação 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Desporto 

 

Unidade Curricular: 956317 - Propedêutica e Metodologias das Actividades 
Físicas e Desportivas 2  Ténis 

Ano 1 Semestre 2 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 

 Adquirir os conhecimentos Pedagógicos, Técnicos e Científicos, necessários ao domínio dos níveis mais elementares 
da iniciação e do aperfeiçoamento. 

 Conhecer a metodologia específica da aprendizagem da  modalidade 

 Conhecer as regras e suas implicações técnicopedagógicas, assim como a evolução do  jogo 

 Conhecer e dominar os gestos técnicos utilizados no ténis 

 Adquirir as vivências específicas do ténis e que são utilizadas no processo de  ensino 

 Analisar as situações técnico – tácticas mais importantes nas diferentes zonas do campo, como forma de introdução 
dos diferentes gestos técnicos 

 Conhecer as principais regras do jogo e dominar a terminologia usada no  ténis 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Parte Teórica 

1. O ténis e a sua história 

1.1 A evolução da modalidade  

1.2 O ténis em Portugal 

2 Definição dos conceitos fundamentais do jogo  

3 As fases, as regras e as leis da aprendizagem  

4 Regras da modalidade 

5Noções de arbitragem  

Parte Prática 

1 Posição de atenção 2 Batimento de direita 

3 Batimento de esquerda 4 O serviço 

5 Vôlei 

6 “Smash” 
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7 “Lob” 

8 “Approach 

9 Aplicação e combinação dos gestos técnicos do ténis, face às diferentes situações verificadas em  jogo  

10 Noções tácticas do Ténis 

10.1 aproximação e conquista da rede  

10.2 Serviço/rede 

11 O jogo de pares 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

O ténis é uma modalidade que proporciona aos seus praticantes um conjunto de experiências   sensorio 

motoras únicas, que se irão revelar de grande importância para um desenvolvimento harmonioso dos mesmos. Justificase 
então, a estrutura e organização do programa apresentado, valorizando os aspectos funcionais do Ténis, centrado na selecção 
de objectivos e conteúdos que surgiram a criação e apresentação de situações de aprendizagem e aprofundamento dos 
conhecimentos sobre os elementos dessa mesma estrutura funcional, valorizando a evolução do jogo e dos factores técnicos, 
técnicotácticos e  regulamentares 

 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

As metodologias de ensino utilizadas nesta UC são aulas teóricas e aulas práticas e trabalhos em  grupo 

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 decorrerá da seguinte da forma: época normal  Trabalho de análise técnica das pancadas fundamentais do Ténis 
(50 %) e Desempenho prático (50%). Na época de recurso será realizada através de exame teórico e de exame prático 

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

1. Damasceno, L. (1999) Ténis  Os Golpes Básicos, Lisboa. Comucria 

2. Cross, R. & Lindsey, C. (2009). Tenis técnico.Raquetas, cuerdas, pelotas, pistas, efectos y botes. Barcelona. Paidotribo 

1. Freo, A. (1999) 1500 ejercicios para el desarrollo de la tecnica, la rapidez y el ritmo en ténis. Barcelona, Paidotribo. 

2. American Sport Education Program (2009) Coaching tennis. Technical & tactical skills. Champaign. Human kinetics 
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