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Competências Gerais UFCD Competências Especializadas Duração 
(horas) 

 Capacidades 

Conhecimento e interpretação das modalidades 

desportivas selecionadas, 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 e 

do treino. 

 

 Conhecimentos 

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. 

 

 Atitudes 

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. 

9445 
Ginástica 

Elementos 
técnicos gerais 

1. Identificar os diferentes padrões motores gímnicos e a sua relação com o 

tipo de elemento técnico e gímnico em presença. 

2. Aplicar as progressões de aprendizagem e tarefas adaptadas às 

características motoras, físicas, anatómicas e mentais do praticante. 

3. Descrever os elementos gímnicos das várias ginásticas. 

4. Corrigir os erros mais frequentes de base nos aparelhos. 

25 H 

9440 
Basquetebol 

Iniciação 
 

5. Aplicar as várias técnicas individuais do basquetebol. 

6. Aplicar os princípios de execução da posição defensiva básica e os 

princípios técnico-táticos do 1x1 nas diversas situações ofensivas do 

basquetebol. 

7. Identificar os conceitos defensivos e ofensivos do jogo 3x3. 

8. Identificar os conceitos do contra‐ataque e os princípios gerais do ataque 

de posição do basquetebol. 

25 H 

9516  
Voleibol 

A técnica no 
voleibol 

 
 

9. Aplicar exercícios de treino de voleibol segundo os pressupostos da 

formação na planificação da época e dos treinos. 

10. Descrever as determinantes para a execução técnica no voleibol. 

11. Aplicar as progressões pedagógicas. 

12. Identificar os gestos técnicos específicos do voleibol de praia bem 

como as dificuldades e limitações físicas e técnicas do escalão etário no 

voleibol de praia. 

13. Planificar progressões de abordagem dos gestos técnicos do voleibol 

de praia. 

25 H 

 


