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No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
1. Dominar e utilizar a linguagem específica dos jogos desportivos colectivos.
2. Dominar, aos níveis cognitivo e psicomotor, os fundamentos dos jogos programáticos nos planos táctico, técnico e regulamentar.
3. Dominar e aplicar as leis dos jogos programáticos.
4. Analisar os jogos programáticos, identificando as principais características que distinguem cada uma das suas diferentes fases.
5. Dominar meios e métodos de intervenção pedagógica aplicáveis em contextos formais e informais

Pré-requisitos
Não aplicável

Conteúdo da unidade curricular
1. Os jogos de invasão (conceito, características, estrutura e modelos de ensino). 2. Os sistemas de jogo (ofensivos e defensivos). 3. Os métodos de jogo (ofensivos
e defensivos). 4. Os princípios de jogo (gerais, fundamentais e de organização colectiva). 5. As acções técnico-tácticas de suporte aos princípios de jogo (ofensivas
e defensivas).

Conteúdo da unidade curricular (versão detalhada)
1. Os jogos de invasão.
- Conceito e características fundamentais.
- Elementos estruturais e funcionais.
- Estrutura global (ataque/defesa) e estruturas parciais.
- Modelos de ensino/treino.
2. O Jogo de Basquetebol.
- O jogo dos principiantes.
- Os princípios ofensivos: ocupação do espaço criação de linhas de passe; progressão da bola.
- Jogador atacante sem bola: posição ofensiva básica; mudanças de direcção em corrida.
- Jogador atacante com bola: enquadramento ofensivo, paragens, rotações, drible, passe.
- Jogador sem bola: desmarcação e recepção
- O ataque 1X1
- Defesa: defesa homem a homem; defesa ao jogador com bola; defesa ao jogador sem bola.
- Ataque 2X2: passa e corte; aclaramento ao drible; bloqueio directo.
- O ataque 3X3: princípios tácticos; bloqueio indirecto.
- O jogo 5x5: organização colectiva.
3. O jogo de Futebol
- Sistemas de jogo (conceito, objectivos, sistemas de jogo aplicáveis ao futebol de 5, de 7 e de 11).
- Princípios de jogo: gerais; fundamentais; de organização colectiva (modelo de jogo).
- Métodos de jogo: ofensivos; defensivos.
- Acções individuais e colectivas de suporte aos princípios do jogo: ofensivas; defensivas.

Bibliografia recomendada
1. Tamarit, X. (2013). Periodización Táctica vs Periodización Táctica. Valencia: MBF
2. Castelo, J. (2010). Futebol, Organização, Dinâmica do Jogo. Lisboa: Edições Universitárias Lusófonas
3. Montero, A. (2010). Didáctica del Baloncesto. Vigo: Paidotribo
4. Quina, J. (2001): Futebol: Referências para a Organização do Jogo, Série Estudos, ed. Instituto Politécnico de Bragança
5. Tavares, F. (2013). Jogos Desportivos Coletivos. Ensinar a Jogar. Porto: FADEUP

Métodos de ensino e de aprendizagem
Os conteúdos serão tratados em dois tipos de sessões: 1. Sessões teórico-práticas onde se procederá a uma primeira abordagem dos conteúdos; 2. Sessões de
"prática laboratorial" onde se procurará desenvolver a competência dos alunos no jogo.

Alternativas de avaliação
1. Avaliação contínua - (Ordinário, Trabalhador) (Final)
- Trabalhos Práticos - 75% (Avaliação Prática; Trabalho em grupo.)
- Prova Intercalar Escrita - 25% (Prova de conhecimentos escrita)
2. Avaliação de exame - (Ordinário, Trabalhador) (Recurso, Especial)
- Exame Final Escrito - 25% (A avaliação em exame incide apenas nos conteúdos de natureza teórica.)
- Trabalhos Práticos - 75% (Classificação obtida na componente prática da avaliação de frequência)

Língua em que é ministrada
Português
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