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1ºPA - Curso de Técnico de Desporto 
 

 

 

Competências Gerais UFCD’s Competências Especializadas 
Duração 
(horas) 

 

 

 Competências ao nível 

conceptual 

Conhecimento e interpretação das 

modalidades desportivas 

selecionadas (voleibol, natação – 

adaptação ao meio aquático, 

orientação…), nas suas vertentes 

regulamentar, material, técnica, 

tática, física e psicológica. 

Domínio e compreensão de 

terminologia, conceitos, factos 

científicos, princípios, leis e teorias 

associados ao estudo da 

metodologia do esforço. 

 

 

 

 

9434 
 

Pedagogia 
do 

Desporto 

1. Reconhecer o treino desportivo como um processo pedagógico e de ensino 

indissociável de preocupações formativas e educativas. 

2. Descrever as suas interdependências entre a pedagogia e a didática no contexto 

específico da prática desportiva. 

3.  Identificar a relação de interdependência entre objetivos, regras e organização das 

atividades desportivas. 

4. Planificar os aspetos fundamentais de uma estratégia para o treinador desportivo 

lidar com os diferentes tipos de pais.  

25 

 
200 

9435 
 

Didática do 
Desporto 

 

1. Identificar as particularidades e procedimentos das etapas da metodologia do 

ensino. 

2. Aplicar modelos de intervenção que promovam atitudes e comportamentos 

proactivos por parte dos praticantes. 

3. Descrever os elementos básicos para a avaliação da execução das habilidades 

desportivas elementares. 

4. Organizar o registo de toda a informação da unidade de treino e da competição 

pertinente para a monitorização da atividade desportiva do praticante. 

25 

9444 
 

Voleibol 
Iniciação 

 
 

1. Descrever os regulamentos básicos do Gira-volei, Mini A e Mini B. 

2. Aplicar regras facilitadoras de aprendizagem adaptadas ao escalão Mini A. 

3. Relacionar a lógica inerente à organização defensiva e ofensiva do 4x4 e suas 

especificidades com a evolução futura para o jogo 6x6. 

4. Aplicar regras didáticas que potenciem a aprendizagem ao escalão Mini B. 

25 



Competências Gerais UFCD’s Competências Especializadas 
Duração 
(horas) 

 

 Competências ao nível 

operacional 

Desenvolve a capacidade de 

análise, interpretação e intervenção 

nos fenómenos técnicos, táticos, 

físicos e fisiológicos associados às 

actividades físicas e ao desporto, a 

capacidade de pesquisar do ponto 

de vista bibliográfico, quer em 

documentos impressos, quer por 

pesquisa na internet e as 

capacidades de questionar e de 

justificar de forma fundamentada. 

 

 Competências ao nível da 

atitude 

Contribui para a formação de um 

sujeito responsável, rigoroso, 

autónomo, com sentido crítico, 

capaz de trabalhar em equipa e 

interessado em manter-se atualizado 

do ponto de vista científico. 

9447 
 

Natação 
Adaptação 

ao Meio 
Aquático 

 

 

1. Relacionar os diferentes princípios do movimento na água com a aquisição e 

desenvolvimento da adaptação ao meio aquático. 

2. Aplicar os critérios fundamentais para a aquisição de habilidades motoras 

aquáticas básicas da natação. 

3. Implementar os princípios físicos básicos de flutuação, equilíbrio, resistência e 

propulsão na introdução às técnicas da natação pura desportiva. 

 
 

 
 

25 
 

 

9448 
 

Ténis 
Iniciação 

1. Reconhecer o regulamento da modalidade. 

2. Identificar a terminologia específica da modalidade. 

3. Aplicar os batimentos fundamentais do ténis. 

4. Explicitar os princípios e a importância do programa Play and Stay 

50 

4289 
 

O Jogo 

1. Reconhecer a história dos jogos. 

2. Identificar os jogos tradicionais portugueses. 

3. Identificar os diferentes tipos de jogos e idades em que se aplicam. 

4. Realizar uma atividade em seja utilizado um jogo. 

5. Construir um jogo. 

6. Elaborar um portefólio de jogos 

25 

9446 
 

Atletismo 
Iniciação 

1. Descrever os principais aspetos regulamentares no que respeita à competição. 

2. Identificar os principais aspetos da técnica de corrida das provas de velocidade. 

3. Aplicar os principais aspetos técnicos do salto em altura. 

4. Identificar os principais aspetos técnicos do lançamento do peso. 

5. Organizar sessões de treino das diferentes disciplinas do atletismo. 

25 

 


