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Competências Gerais UFCD Competências Especializadas- Objetivos Gerais Duração 
(horas) 

 Capacidades 

Analise e interpretação dos fenómenos técnicos, táticos, físicos e 
metodológicos associados às atividades físicas/modalidades 
selecionadas. 

Planificação e realização de atividades práticas/projetos de 
intervenção avaliando criticamente procedimentos e resultados. 

Pesquisar, selecionar e sistematizar informações a partir de 
diferentes fontes de recolha. 

Questionar e justificar de forma fundamentada. 

 Conhecimentos 

Conhecer e interpretar as modalidades desportivas selecionadas, 
nas suas vertentes regulamentar, material, técnica, tática, física e 
psicológica. 

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

 Atitudes 

Participar ativamente em todas as situações, procurando o 
êxito pessoal e do grupo. 

Relacionar-se com cordialidade e respeito, aceitando a 
crítica, as opções e dificuldades dos outros. 

Cooperar nas situações de aprendizagem e organização, 
assumindo compromissos e responsabilidades. 

Apresentar iniciativas e propostas pessoais de 
desenvolvimento da atividade. 

 

9486 – Andebol 

Jogos pré-
desportivos e 

exercícios 

Caraterizar os jogos pré-desportivos gerais e sua utilidade na iniciação. 

Distinguir os jogos pré-desportivos gerais dos jogos pré-desportivos de andebol. 

Identificar a utilidade dos exercícios na etapa inicial e na etapa elementar do jogo de andebol. 

Caraterizar exercícios específicos na Etapa Maturo do jogo de andebol 

25 

9443 – Rugby 
Iniciação 

Reconhecer os valores do rugby e código de conduta. 

Aplicar os conceitos relativos ao plano de segurança e procedimentos em caso de lesão e 
emergência. 

Identificar a metodologia de ensino dos jogos preparatórios. 

Aplicar as leis dos jogos preparatórios aos escalões Sub 8 a Sub 14, diferenciando as faltas 
técnicas de outras infrações 

25 

9441 – Futebol 
Iniciação 

Identificar e aplicar procedimentos individuais do jogo durante as fases ofensiva e defensiva: 
ações técnicas individuais. 

Caraterizar os objetivos e fundamentos do jogo de Futebol no ataque e na defesa, no quadro da 
sua organização dinâmica. 

25 

9517 - Voleibol 
A tática no voleibol 

 
 

Utilizar a terminologia específica da modalidade. 

Identificar as especificidades técnicas em cada fase do jogo de voleibol. 

Relacionar os princípios dos jogos reduzidos com o jogo 6x6. 

Utilizar os jogos reduzidos e o treino competitivo como principal fator de formação tática dos 
jogadores de voleibol, perspetivando a formação do jogador a longo prazo. 

Relacionar a lógica inerente à organização defensiva com ofensiva num jogo de duplas no 
voleibol de praia. 

Aplicar as regras didáticas que potenciem a aprendizagem do voleibol de praia. 

25 

 


