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 Capacidades 

Domínio e compreensão de terminologia, 
conceitos, factos científicos, princípios, 
leis e teorias associados ao estudo do 
funcionamento do corpo humano quer 
físico, quer mental e da sua capacidade de 
responder a determinado problema e 
ultrapassar obstáculos. 

 

 Conhecimentos 

- Conhece e interpreta as modalidades 
desportivas selecionadas, nas suas 
vertentes regulamentar, material, técnica, 
tática, física e psicológica. 

- Domina e compreende a terminologia, 
conceitos, factos científicos, princípios, 
leis e teorias associados ao estudo da 
metodologia e pedagogia do treino. 

 

 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. 

9451 - 

Orientação 

aplicada Carga 

horária 100 

horas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9491 
Basquetebol – 
metodologia 

do jogo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Objetivos: 

.Aplicar mecanismos de segurança passiva e ativa adaptados aos locais, aos modelos de aplicação e à 

tipologia dos grupos na prática da orientação. 

.Construir jogos e provas adaptadas aos níveis de conhecimento e escalão etário dos praticantes da orientação. 

.Utilizar meios auxiliares, nomeadamente informáticos, de apoio às tarefas de localização e aparelhos de 

geoposicionamento. 

.Reconhecer diferentes modelos de identificação de itinerários, assim como alguns códigos nacionais e 

internacionais de balizamento. 

Conteúdos: 
.Orientação Percursos pedestres 

.Jogos e percursos simples  

.Percursos complexos e meios auxiliares  

.Operacionalização de Aprendizagens e Provas Protocolos de aplicação  

.Diversidade de grupos-alvo  

.Códigos nacionais e internacionais 

 
Objetivos 

.Descrever os princípios do jogo e as suas regras oficiais, a terminologia e as sinaléticas específicas. -

.Reconhecer os princípios das fases de transição, do ataque e da defesa de posição e os conceitos gerais a 

introduzir em cada fase de evolução do jogo de basquetebol e dos jogadores. 

.Identificar as técnicas de manejo de bola e de trabalho de pés em basquetebol, assim como os exercícios 

adequados à sua aprendizagem.  

.Aplicar os conceitos defensivos e ofensivos do jogo 3x3. 

 

Conteúdos 

Caracterização do jogo – conceitos e instrumentos de trabalho Regras elementares do jogo (Naismith)  

Fases do jogo de basquetebol e seus objetivos  

Terminologia específica da modalidade (técnica individual / tática coletiva)  
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Simbologia específica da modalidade Referências do campo de jogo  

Metodologia do treino Sessão de treino  preparação e avaliação  

Direção da equipa em treino e na competição  

Relação com jogadores, pais, dirigentes e árbitros  

Quadro orientador da intervenção do treinador  

Capacidades motoras específicas do basquetebol  

Capacidades motoras  identificação  

Orientações metodológicas para o desenvolvimento das capacidades motoras  

Capacidades coordenativas  

Situações de aprendizagem – seleção e direção Metodologia do jogo  

Objetivo do jogo  

Caracterização do jogo dos principiantes (jogo anárquico)  

Princípios estruturantes do Jogo 3x3 

 Importância do jogo 3x3 no desenvolvimento da modalidade  

Regras do jogo 3x3  

Princípios gerais do jogo 3x3  

Conceitos ofensivos e defensivos do jogo 3x3 
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