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RESUMO 

 

O andebol apresenta uma estrutura de jogo complexa, exigindo execuções de 

técnicas específicas, desenvolvimento das táticas e das estratégias adequadas. 

Devemos atrair a criança, criando situações de divertimento quando está no 

processo de aprendizagem da modalidade, tentando despertar o desejo de seguir a sua 

prática.  

O mini-andebol, é um jogo desenhado para o primeiro contacto com a modalidade, 

seguindo os princípios de uma pedagogia desportiva moderna que integra os elementos 

básicos da modalidade com a criança, através de atividades lúdicas, que permitem 

posteriormente um fácil acesso na aprendizagem específica do jogo.  

É um jogo para a iniciação e aprendizagem dos conceitos básicos do andebol, 

pretendendo que as crianças se divirtam e, ao mesmo tempo, aprendam e aperfeiçoem 

pouco a pouco as destrezas, atividades motoras, socialização e desenvolvam a inteligência 

motora.  

O mini-andebol aplicado de forma adequada pode trazer o apoio e suporte para o 

desenvolvimento da criança. 

Deve ter-se em conta nesta fase as limitações da criança em relação ao esforço, ao 

tempo de duração das atividades e à atenção exigida. 

De acordo com todas as anteriores premissas, foi desenvolvido este projeto, sendo 

denominado por “Andebol 4 Kids” e que servirá de elemento de avaliação para a obtenção 

do grau de Mestre em Ensino da Educação Física nos Ensino Básicos e Secundários, 

ministrado pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-Chave: Jogos pré-desportivos, Jogos Desportivos Coletivos, Andebol, Ensino 

Básico 
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ABSTRACT 

 

 Handball has a complex game structure, requiring execution of specific skills, 

development of tactic and appropriate strategies. 

We must attract the child by creating fun situations in the sport learning process, trying to 

awaken the desire to follow their practice. 

The mini-handball, is a game designed for the first contact with the sport, following the 

principles of a modern sports pedagogy that integrates the basic elements of the sport with 

the child through fun activities that allow an easy access in specific learning game. 

 It is a game for the initiation and learning the basics of handball, pretending that 

children have fun and learn at the same time and gradually refine the skills, motor activities, 

socialization and develop motor intelligence. 

The mini-handball properly implemented can bring support and support for child 

development. 

 It should be taken into account at this stage the limitations of the child in relation to 

stress, the duration of activities and attention required. 

 According to all previous assumptions, we developed this project, which called for 

"Andebol 4 kids" and constitutes the element of evaluation for the degree of Master of 

Teaching Physical Education in Teaching Basic and Secondary, administered by the 

University of Tras-os-Montes e Alto Douro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key-Words: Games pre-sports, Team Sports, Handball, Basic Education  
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INTRODUÇÃO 

 

 

A escola de hoje ocupa um lugar de extrema importância, na medida em que, em 

tempos passados, a educação era transmitida diretamente de pais para filhos e poucos 

eram aqueles que tinham acesso a instituições escolares. Atualmente, o mesmo não 

sucede. Os pais têm pouco tempo de qualidade para educar os filhos, delegando essa 

função diretamente nas instituições educacionais. Assim, o nível que atingiu a nossa cultura 

não pode, de forma alguma, a mesma ser transmitida unicamente no quadro estrito da 

família. É na infância que a criança se prepara para o futuro, tendo de assimilar 

corretamente hábitos, normas e valores sociais indispensáveis para o seu desenvolvimento 

e aceitação social. 

A instituição escolar tem uma enorme responsabilidade no desenvolvimento da 

criança. Não só a criança passa grande parte do seu tempo, da sua vida, na escola, como 

também esta se tornou o fator de garantia de grande parte das aprendizagens fundamentais 

para a vida em sociedade. 

Nos dias que correm, a criança tem acesso a meios de comunicação muito 

diversificados, o que o que a torna, por vezes, bastante mais desmotivada pela forma como 

os conteúdos são ensinados na escola. O ensino deve ser realizado de uma forma cada vez 

mais motivadora e que estimule a criança no seu interesse. Uma das formas de motivar as 

crianças a alcançar um objetivo e é através do jogo. Os jogos realizados pelos alunos do 1º 

ciclo não só constituem, para quem os observa, uma forma importante que possibilita a 

observação de características individuais, como também representam um incomparável 

meio de ação, ao serviço dos educadores. 

O jogo pode ser considerado um auxiliar educativo e uma forma de motivar os alunos 

para a aprendizagem. Nesse prisma, não se deve considerar apenas como um divertimento 

ou um prazer. Deverá ser associado a uma atividade penosa ou deve ser destinado a 

ultrapassá-la para facilitar a realização da aprendizagem. Poderá existir uma relação estreita 

entre a pedagogia praticada por um professor na sala de aula e jogo. O jogo implica que 

haja esforço, trabalho, disciplina, originalidade e respeito entre "jogadores". 

Através do jogo, a criança encontra uma forma de alcançar os objetivos traçados de 

forma motivadora que a eleva. O jogo permite, igualmente, que a criança tenha uma vontade 

de se superar a si própria, para alcançar o objetivo proposto. Deverá ser realizado, 

igualmente, pela importância que tem na psicologia infantil. Para que a criança aceda a um 

lugar participativo, como é desejo de todos os que se preocupam com a elevação da cultura 

da futura geração, ela precisa de ser formada para interiorizar conceitos tão importantes 
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como, cooperação, entreajuda, respeito, lealdade, criatividade, entre outros. Será o jogo 

uma atividade importante no 1.º ciclo? Poderá ser uma estratégia válida na aprendizagem 

dos conteúdos curriculares? São essas as questões que pretendemos aprofundar ao longo 

do projeto.  

Estamos conscientes de que os jogos estimulam os processos cognitivos, promovem 

a socialização e, em função do jogo que se realize, poderão, inclusivamente, desenvolver as 

capacidades físicas e percetivas, enriquecendo o imaginário da criança e sendo, 

simultaneamente, uma fonte de prazer e motivação, condição para que se realize um 

trabalho eficaz. 

O Jogo é considerado, por muitos autores, como uma atividade importante no 

desenvolvimento do Homem, tanto de crianças como de adultos. É uma atividade em que se 

pretende atingir um objetivo e em que se tem de seguir regras, mais ou menos restritas. 

Enquanto professora do 1.º ciclo do Ensino Básico, penso ser importante a realização deste 

estudo, de forma a compreender se o jogo é, de facto, importante para as crianças, na 

aquisição de motivação para a aprendizagem dos conteúdos curriculares e no seu 

desenvolvimento global. Como considera Neto (1998, p.161), “o jogo é um fenómeno natural 

que, desde o início, tem guiado os destinos do mundo: ele manifesta-se nas formas que a 

matéria pode assumir, na sua organização em estruturas vivas e no comportamento social 

dos seres humanos”. Para Neto (1998), o jogo é uma das formas mais importantes do 

comportamento humano, desde o nascimento até à morte, sendo essencial na formação da 

sobrevivência e no processo de desenvolvimento do homem. Neto considera que “os 

professores deveriam obter uma formação inicial, contínua e pós-graduada mais consistente 

e adequada sobre os fundamentos pedagógicos e científicos do jogo no desenvolvimento da 

criança” (p.167). 

Segundo Claparede, citado por Chateau (1975), o jogo faz com que as crianças 

descubram as condutas superiores, tais como a autonomia, o cumprimento de regras, entre 

outras, que são necessárias quando se atinge a idade madura. Através do Jogo, as crianças 

engrandecem-se com as experiências que vão adquirindo e, se o Jogo for associado ao 

aspeto educativo, poderá tornar-se uma forma de as crianças aprenderem com mais 

motivação. Como refere Platão, citado por Chateau (1975), há uma grande importância em 

"aprender brincando”, em oposição a uma aprendizagem da violência e repressão. Também 

segundo Aristóteles, citado por Chateau (1975), as crianças pequenas deverão ter uma 

educação através do uso de jogos, que imitem atividades sérias, de ocupações adultas, 

como forma de preparação para a vida futura. 

Segundo Froebel, citado por Kishimoto (1994), no início do século XIX, o jogo era 

inicialmente entendido como objeto e ação de brincar, caracterizado pela liberdade e 

espontaneidade, passando a fazer parte da história da educação infantil.  
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Em qualquer ser humano, e mais ainda nas crianças, a imaginação, a sensibilidade e 

a inteligência não são funções que se poderiam facilmente envolver e dissociar. A crença 

psíquica e global. As crianças, para se desenvolverem de maneira equilibrada e 

harmoniosa, têm necessidade de sonho, de imaginário (p.174). 

Tal como refere o autor, o jogo cria e enriquece o imaginário das crianças e torna as 

tarefas, mais ou menos complicadas, num desafio a atingir. Assim sendo, o jogo torna-se 

uma atividade com seriedade, na medida em que está sujeito a regras e tem um objetivo. O 

educador tem uma ação fundamental na adaptação das regras, do espaço, dos materiais e 

dos objetivos do Jogo. Deve ser igualmente o educador a adaptar o jogo às crianças que o 

vão realizar de forma a que a atividade tenha uma previsão de sucesso. Durante a 

realização do jogo, o educador deverá verificar e relembrar o cumprimento da dimensão 

pedagógica e das regras estipuladas.  

O jogo apresenta uma grande importância no desenvolvimento infantil, sendo essencial para 

um crescimento saudável. A fase da infância é uma etapa em que se faz uma aprendizagem 

para a idade adulta, sendo o jogo essencial para que a fase adulta seja atingida com 

autonomia e com a vontade de aprender inerente ao jogo. 

 

Objetivo do Relatório 

 

É importante compreendermos que existe uma relação estreita e inseparável entre o 

jogo e a socialização, sendo extremamente importante nas relações entre os “pares”. 

Compreender o jogo, é uma tarefa fácil de identificar sendo, no entanto, difícil de 

definir, considerando o seu lado obscuro, imprevisível e aleatório. Procuramos, através 

deste estudo, perceber varias perspetivas do jogo: 

• O jogo, enquanto atividade, faz parte integrante do desenvolvimento da criança; 

• Através do jogo, é possível compreendermos melhor a criança nos aspetos social e 

afetivo; 

• O jogo pode ser utilizado como um fator de motivação na aprendizagem dos 

conteúdos curriculares; o estudo do jogo apresenta-se como um fenómeno global e 

complexo. Dessa forma, este estudo tem por base a seguinte questão de partida: 

será o jogo uma boa estratégia para criar motivação com vista à aprendizagem dos 

conteúdos curriculares? 

 

Todas as partes constituintes do trabalho têm coerência entre si, estando 

organizadas da seguinte forma: Introdução, na qual se faz a apresentação da situação, do 

objetivo, importância e identificação do estudo. São mencionadas, igualmente, as limitações 
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com que nos deparamos ao longo do estudo, até alcançar uma conclusão posterior à 

triangulação, utilizando diferentes técnicas de recolha de dados e análise dos mesmos. 

No capítulo 1, procuramos enquadrar o objeto do estudo nas teorias e estudos 

citados e defendidos por vários autores, no sentido de explicitar os objetivos e as questões 

do nosso relatório. Neste capítulo, propomo-nos sustentar a nossa investigação através de 

estudos e teorias de vários autores. 

No capítulo 2 é apresentada a metodologia escolhida, tendo em conta o objetivo que 

se pretende alcançar e apresentado o alvo da investigação, são explicitadas e justificadas 

as fontes de dados, as técnicas e os critérios de recolha dos mesmos. 

Posteriormente, explicamos os critérios de tratamento dos dados recolhidos e 

apresentamos a análise dos mesmos, dedicando atenção à recolha de dados descritivos, 

apresentados pelos participantes na pesquisa, visto tratar-se de uma investigação qualitativa 

em que o investigador é parte do processo. 

No capítulo 3 fazemos uma reflexão, partindo das conclusões sobre o objeto de 

estudo. Explicitamos as nossas conclusões sobre os objetivos propostos e as limitações 

apresentadas, durante a realização do estudo. Perante as conclusões, explicitamos a 

importância do estudo. Em apêndice, incluiremos os instrumentos recolhidos de diferentes 

técnicas, que são utilizados no tratamento de dados através de triangulação e as regras de 

vários jogos propostos a realizar na escola, como estratégia de ensino. 

As regras cumpridas na redação e na apresentação do estudo seguem as normas da APA, 

tendo sido seguidas as orientações do Professor Mário Azevedo. 
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1. Revisão Bibliográfica  

 

 

1.1. Caracterização geral do andebol 

 

“A prática do jogo obriga a uma análise 

constante das situações, a compará-las e a 

tirar conclusões práticas com o máximo de rapidez.” 

(Teodorescu, 1984) 

 

 

 Na atualidade, o Andebol é uma modalidade desportiva com um protagonismo 

crescente. 

 Nos países mais desenvolvidos de todos os continentes, foram criadas ligas 

profissionais e o Andebol passou a ser considerado como modalidade olímpica. 

 O Andebol caracteriza-se por ser um jogo desportivo coletivo de cooperação/ 

oposição. 

 Possui uma natureza complexa que decorre do elevado número de intervenientes no 

jogo, da diversidade das suas opções e da imprevisibilidade das situações geradas pelas 

relações com as equipas adversárias. 

 O jogo é regulado pelo tempo, o espaço, a técnica e as regras que definem as 

possibilidades de interação, marcação e os papéis sócio-motores dos jogadores 

(Castelo,1994; Moreno, 1994). 

 O Andebol é definido, ainda, pela presença no terreno de jogo de uma área interdita 

aos jogadores de campo (denominada área de baliza), que reduz o espaço de jogo, 

condiciona a disposição e a interação dos atacantes e defensores, principalmente nas fases 

de jogo organizado. Neste sentido, o jogo desenvolve-se nas zonas próximas da área de 

baliza. 

 Podemos afirmar, também, que o jogo se desenvolve num meio onde impera a 

instabilidade e a incerteza e onde emergem constantes apelos às capacidades decisórias 

dos atletas, pois todos os problemas surgidos são de decisão múltipla. 

 Face a estas características do jogo de Andebol, os jogadores são sistematicamente 

obrigados a tomar decisões de modo a ultrapassarem as exigências constantes dos 

processos de jogo. 

 Como afirma Ribeiro (2008), decidir bem consiste em captar e usar a informação 

relevante do jogo, de uma forma intuitiva, onde não tem significado a compreensão racional 
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da situação em campo, pois é a intuição que leva o indivíduo a apontar o caminho mais 

produtivo, sem que tenha que explicar porquê. 

 Mas não basta ser bom apenas a decidir, o Andebol, sendo um jogo desportivo 

coletivo composto por sete posições distintas, (extremo esquerdo, extremos direito, lateral 

esquerdo, lateral direito, central, pivot, um e um guarda redes), implica também 

características distintas para cada posição. 

 Primeiro que tudo, importa fazer um levantamento das variáveis que são influentes 

no sucesso do atleta de Andebol. 

 Previamente, devem conhecer-se as características ideais para cada posto 

específico, de modo a canalizar a deteção e a seleção de talentos, com base em estudos 

que nos permitam orientar as nossas escolhas para situações reais de sucesso. 

 Cada vez mais os desportos estão a revolucionar as escolas do país. A preocupação 

no ensino tem vindo a crescer e uma maneira de incentivo aos alunos é buscar o 

desenvolvimento nos desportos. Daí advém a importância do desporto na educação. A 

prática desportiva como instrumento educacional visa o desenvolvimento integral das 

crianças, jovens e adolescentes, capacita o sujeito a lidar com as suas necessidades, 

desejos e expectativas, bem como, as necessidades, as expectativas e os desejos de 

pessoas próximas, de forma que o aluno possa desenvolver as competências técnicas, 

psico-cognitivas, sociais e comunicativas, essenciais para o seu processo de 

desenvolvimento individual. O desporto como instrumento pedagógico precisa de se integrar 

nas finalidades gerais da educação, como o desenvolvimento das individualidades, a 

formação para a cidadania e a orientação para a prática social. 

 O campo pedagógico do desporto, além de ampliar o campo experimental do aluno, 

cria obrigações, estimula a personalidade cognitiva e física e oferece oportunidades reais de 

integração social. 

 Na Declaração de Punta del Este – 1999, na III Conferência de Ministros de 

Desportos, na qual foi discutida a importância do desporto, concluíram que a Educação 

Física e o Desporto são como um elemento essencial e uma parte integral do processo de 

educação continuada e do desenvolvimento humano e social. 

 Estas atividades podem também contribuir para a coesão social, a tolerância mútua e 

a integração de etnias diferentes e minorias culturais. Enfatiza-se a importância da 

Organização Educacional Científica e Cultural das Nações Unidas como ponto principal para 

a Educação Física e o Desporto no Sistema das Nações Unidas. 

 Nesta era da globalização, os ministros notam a necessidade de esforço renovado 

para o diálogo e a cooperação entre o Norte e o Sul. E, assim sendo, estimula países 

doadores e as entidades financeiras internacionais para reconhecer a Educação Física e o 

Desporto como uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento com vista a reduzir as 
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diferenças entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento e mobilizar 

recursos, através de programas oficiais de desenvolvimento assistencial. 

 Eles também notam a necessidade, e pedido de ajuda da UNESCO, para a inclusão 

da Educação Física e do Desporto como indicador de Desenvolvimento Humano do 

Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas no mesmo nível da Educação, da Saúde 

e do Meio-ambiente. 

 Estão profundamente interessados em notar que, apesar de programas de desporto 

de elite e Desporto para Todos, em anos recentes, as oportunidades para as crianças 

participarem em Educação Física têm sido significativamente reduzidas. Isto é verificado no 

tempo requerido para a Educação Física escolar que não tem sido respeitado e da mesma 

maneira vem sendo substancialmente reduzido em muitos países, em razão de outras 

prioridades. 

 A redução de programas de Educação Física tem contribuído para um aumento 

significativo da delinquência e da violência juvenil, assim como dos custos médicos e 

sociais. 

 Alguns estudos indicam que investir em atividade física significa economia em custos 

médicos. Neste contexto, eles endossam a Agenda de Berlim para a Chamada à Ação 

adotada pela “World Summit on Physical Education” em 1999, e encorajam os Estados 

Membros a assegurar que a Educação Física e o Desporto estejam incorporados em 

programas escolares ou, no mínimo, que os seus requisitos legais sejam contemplados nos 

Programas de Educação Física, no currículo escolar. 

 Os ministros identificam que, embora um progresso substancial tenha sido produzido 

em todo mundo, as mulheres ainda estão pouco representadas como participantes, 

treinadoras, árbitras e dirigentes no desporto. 

 Eles advertem os Membros de Estados e grupos desportivos, sugerindo que 

empreendam um curso de ação para aumentar o envolvimento de meninas e mulheres na 

Educação Física e desporto em todas as capacidades de nível regional, nacional e local, 

usando a Convenção das Nações Unidas de 1979 na Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação Contra Mulheres e a Declaração de Brighton sobre Mulheres e Desporto 

como documentos de referência. 

 Os valores éticos do desporto devem ser enfatizados e desejam que todos os países, 

desenvolvidos e em desenvolvimento, trabalhem juntos para combater o comportamento 

antiético, sobretudo quanto ao dopping no desporto. 
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2. Jogo coletivo de cooperação-oposição 

 

O Andebol é um desporto coletivo, caracterizado pela atuação de duas equipas em 

simultâneo no mesmo espaço, com objetivos antagónicos, num regime de "não- 

-adversidade".  

Segundo Parlebas (citado por Moreno, 1994), num jogo de cooperação-oposição, 

ambas as equipas podem agir sobre a bola, sem esperar que o adversário finalize a sua 

ação, procurando atingir o objetivo final do jogo – marcar mais golos que a equipa contrária. 

 

 
2.1. Jogo de estrutura múltipla 

 
O jogo de Andebol é uma entidade multifactorial, que se desenvolve num contexto 

ambiental interativo e constantemente em mudança (Cruz, 1996), não podendo ser 

explicado pelo simples somatório das suas componentes técnicas, táticas e estratégicas. 

Daqui se deduz que estas componentes são indissociáveis, apenas tendo significado, se 

compreendidas em conjunto, pois os fenómenos básicos que as envolvem estão todos 

interligados, inter-relacionados e interdependentes. 

No entanto, a sua maior ou menor visibilidade em jogo está em conformidade com o 

nível de competência dos jogadores. De uma forma simplista, podemos afirmar que, a níveis 

básicos de jogo, correspondem comportamentos (quase) exclusivamente técnicos. Pelo 

contrário, a níveis elevados de jogo, correspondem comportamentos eminentemente tático- 

-estratégicos.  

Neste quadro teórico, facilmente se entende que as técnicas específicas do jogo de 

Andebol são "estruturas múltiplas" (Antón Garcia, 1998). 

O conceito de "estrutura múltipla" significa a impossibilidade prática da existência 

isolada dos elementos técnicos (figura 1). Efetivamente, um remate, por exemplo, só 

assume uma identidade própria, quando acoplado à precisão (capacidades coordenativas), 

à potência (capacidades condicionais) e à oportunidade da ação (capacidades táticas). 

Dizemos, então, que os elementos técnicos não existem, antes coexistem. 

Um jogo é um processo emergente, pois nasce de uma determinada ideia global e 

não da simples adição de uma miríade de elementos técnicos específicos, previamente 

inventados. De facto, ninguém acredita que os criadores do Andebol tenham começado por 

inventar o drible, o remate, o passe, a receção e a finta, para depois, num golpe de alquimia, 

combinar tudo e dar vida ao jogo. 
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Fonte: Quadro da autoria de "Miguel Ribeiro - Anna Valossovitch" 

 

Figura 1 – Estrutura múltipla do jogo de Andebol 

 

 

3. Análise do jogo de Andebol 

 

3.1. A Dimensão Funcional  

 

O Andebol pertence ao grupo das disciplinas sócio-motoras que possuem um espaço 

físico de uso estandardizado e sem incertezas, no qual o jogo se desenvolve pela introdução 

de outros dois elementos dinâmicos: a forma como são usados os espaços pelos 

participantes e a intervenção ou participação sobre a bola, num determinado tempo de jogo. 

Facilmente se deteta este grupo de disciplinas desportivas, já que as mesmas são 

fortemente caracterizadas pela permissividade de inúmeras possibilidades de combinações 

de movimentos. Para além disto, dependem da constante interação entre os membros da 

mesma equipa para alcançarem os seus objetivos. Tais características são comuns ao 

Andebol e a outras disciplinas, nomeadamente, ao Basquetebol, ao Futebol, ao Hóquei de 

campo e no gelo, ao Polo Aquático, ao Râguebi e ao Voleibol (Garganta, 1995). Sendo 
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assim, pode definir-se o Andebol como uma disciplina sócio-motora de 

cooperação/oposição, desenvolvida num espaço estandardizado de utilização comum aos 

participantes, os quais intervêm simultaneamente sobre um móbil (uma bola) e cujo objetivo 

é introduzir a bola na baliza contrária, utilizando para isso os meios permitidos pelo 

regulamento. 

 

 

3.2. A Dinâmica do jogo  

 

A dinâmica normativa do Andebol, enquanto Jogo Desportivo baseia-se, 

fundamentalmente, no embate constante entre dois macro-sistemas de forças – as equipas. 

Em situação reduzida, este embate dá-se entre duas forças, ou seja, entre dois jogadores 

que se confrontam. Daí que qualquer alteração apresentada pelo ataque gera, ou pelo 

menos solicita, uma adaptação na organização defensiva e/ou vice-versa (Konzag, 1985). O 

Andebol exige dos jogadores um constante ajustamento às situações que se apresentam 

sob a forma de problemas. Isto implica elevada carga de concentração e competência para 

responder e resolver o mais rápido possível as situações-problema carregadas de 

incertezas e instabilidades provenientes do universo dinâmico de jogo. Desenvolvido a partir 

da situação de colaboração e oposição, o jogo de Andebol solicita de cada jogador um 

amplo domínio das habilidades técnicas específicas, mas sempre de forma bastante flexível. 

Ou seja, a execução das habilidades técnicas deve estar perfeitamente adaptada às 

diferentes situações estratégico-táticas da disputa. O jogador vê-se, permanentemente, 

confrontado com o problema da escolha das soluções motoras mais adequadas (como 

fazer?) para resolver cada dificuldade (o que fazer?) apresentada pelo(s) seu(s) oponente(s) 

e companheiros (Greco & Chagas, 1992; Czerwinski, 1993; Tavares, 1993; 1994; Sisto & 

Greco, 1995; Tavares, 1996). É este pressuposto que outorga ao Andebol um elevado 

caráter tático cognitivo, no qual, quanto mais elevado o nível das exigências nas 

especialidades desportivas, maior igualdade existirá nos níveis de domínios técnicos e 

físicos. Logo, as grandes diferenças entre jogadores e/ou equipas de alto nível de 

performance far-se-ão sentir nos perfis táticos individuais – encontrar soluções novas para 

situações já conhecidas, ou coletivos – executar o plano estratégico-tático com rapidez, 

elasticidade e criatividade (Garganta, 1995; 1997; Roman, 1997). Bayer (1974) refere 

mesmo que as diferenças no alto rendimento estão em torno da qualidade da decisão dos 

jogadores. A funcionalidade do jogo de Andebol está baseada no sistema de relações que 

se verifica entre os diferentes elementos indissolúveis da sua estrutura, que são: o móbil a 

ser controlado e dominado; os companheiros com quem cooperar; os adversários a quem 

superar; os espaços a serem protegidos ou conquistados; a própria baliza a ser protegida; a 
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baliza adversária onde se deve rematar para se obterem golos e, finalmente, as regras que 

devem ser cumpridas. Logo, a dinâmica do jogo de Andebol é caracterizada pelo seu caráter 

de cooperação-oposição, domínio e controle da posse da bola, domínio do terreno de jogo, 

superação dos adversários, espaços a controlar, proteger e a conquistar, objetivos a 

alcançar para obter vantagens e regras a cumprir. Como cada equipa objetiva o mesmo fim, 

há que tentar, a tempo inteiro, romper com este "equilíbrio teórico" existente e criar para si 

mesmo como jogador, para os seus companheiros e, consequentemente, para a sua equipa, 

ações vantajosas. Antón Garcia (1998) chama a este intuito "comportamento estratégico 

racional", na medida em que se busca uma coordenação de ações que se efetuam de dois 

modos: i) com o intuito de anulação da ação de jogo por parte do adversário; ii) pela 

compensação ou mesmo a continuidade da ação de jogo realizada por um companheiro. É, 

portanto, sobre esta base que o desenvolvimento do jogo de Andebol se converte numa 

série ininterrupta de transformações e trocas de situações, de sistemas de jogo. 

Assim, é crucial que os praticantes sejam confrontados com uma forma de jogo 

acessível e estimulante, do ponto de vista da compreensão tática, das possibilidades de 

jogo ou das exigências físicas/técnicas. É com base nestes pressupostos que são 

introduzidas versões de jogo modificadas, para calibrar o nível de dificuldade, desafio e 

motivação dos alunos. 

Os modelos de ensino em referência (Op. cit.) colocam a tónica do processo no 

aprender a jogar jogando, em que o jogo é o ponto de partida e de retorno constante (Graça 

& Mesquita, 2011). Dito de outra forma, é no contexto das diversas formas de jogo adotadas 

que o aluno vivenda, explora e tenta solucionar os problemas de jogo. Estas são o 

instrumento (e o fim) usado para expor o aluno ao nível de problemas que lhe é apropriado. 

É, portanto, um processo de descoberta guiada, sempre em torno do jogo. 

A dimensão coletiva do jogo é, subsequentemente, decomposta em parcelas de jogo 

mais pequenas com o objetivo de enfatizar as situações-problema, tornando mais claro/fácil 

ao praticante identificar as informações da situação de jogo pertinentes para a sua decisão 

tática. Há, assim, uma cadeia de simplificações disponíveis: formas básicas de jogo, formas 

parciais de jogo, tarefas baseadas no jogo. Estas situações de aprendizagem permitem, não 

só, adequar o problema aos alunos (calibrando/enfatizando) como permitem que este ocorra 

inúmeras vezes, facilitando a aprendizagem e experimentação, o que raramente aconteceria 

em situação de jogo mais complexa. Desta forma, os alunos são estimulados a melhorar a 

sua leitura das situações e o raciocínio tático, ao mesmo tempo que têm a oportunidade de 

refinar a execução das ações motoras. Esta dialética entre o contexto coletivo de jogo 

(macro) e tarefas de natureza mais setorial ou individual (micro) deve ser sempre mantida. 
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3.3. A Componente Estratégico-Tática  

 

O quadro atual da pesquisa acerca da descrição e da explicação da estrutura do 

rendimento nos Jogos Desportivos Coletivos, em geral, e no Andebol, em particular, tem 

mostrado que a verdadeira pertinência destes trabalhos está em equacionar de forma 

integrada os problemas inerentes ao jogo e aos jogadores (Menaut, 1982; Franks, Goodman 

& Miller, 1983; Dofour, 1989; Grosgeorge, 1990; Gréhaigne, 1992; Gréhaigne & Guillon, 

1991; 1992; Castelo, 1994; Franks & Mcgarry, 1996; Garganta, 1997; Janeira, 1998; 

Moutinho, 2000; Paiva da Silva, 2000; Sampaio, 2000; Hughes, 2001).  

O perigo da não aceitação desta premissa é a reprodução de quadros teóricos 

desarticulados com meras fragmentações do jogo. Pela interação entre a dimensão mais 

previsível das leis e princípios do jogo, com a dimensão mais imprevisível, ou sejam, as 

ações construídas de forma autónoma pelos jogadores, introduzem-se a diversidade e a 

singularidade dos acontecimentos da disputa desportiva (Garganta, 1997). Assim sendo, as 

estruturas formal e funcional do Andebol fundem-se, numa simbiose, introduzindo no jogo 

uma configuração ao mesmo tempo inédita e multidiversa, em termos de acontecimentos. A 

disputa passa a ter novas e sucessivas configurações em todo o seu decurso. O 

pressuposto para esta sucessão de configurações é justamente a gestão por parte das 

equipas adversárias entre si, da relação antagónica existente entre elas, o que demonstra 

como cada equipa pensa a sua organização para reagir aos requisitos externos, isto é, ao 

ambiente do jogo (Garganta, 1997). Sobre isto, este mesmo autor explica, ainda, que na 

atuação das equipas para o objetivo comum e no permanente antagonismo destas, de 

acordo com as diferentes fases que atravessa, o jogo apresenta-se como fenómeno de 

contornos variáveis no qual as ocorrências se intricam umas nas outras. As competências 

dos jogadores e das equipas não se reduzem, todavia, a aspetos pontuais, mas reportam-se 

a grandes categorias de problemas, pelo que se torna necessário compreender o jogo na 

sua complexidade. Esta compreensão está, à partida, contida num modelo de jogo 

preestabelecido e assimilado, que pressupõe ter as melhores e mais pertinentes respostas 

às solicitações que a complexidade do jogo venha a requerer. Porém, o problema que a 

dinâmica dos jogos desportivos coloca é o facto de não haver duas situações de jogo 

absolutamente idênticas, além de que as possibilidades de combinações são inúmeras, o 

que torna impossível recriá-las no treino (Garganta, 1997). Seguindo este pensamento, qual 

seria, então, a influência do ensino e do treino no desempenho desportivo para as 

disciplinas como o Andebol? Uma resposta a esta questão reside na utilização da estratégia 

de ordenar o que é sensivelmente semelhante e/ou dissemelhante. Logo, a possibilidade de 

categorizar os acontecimentos do jogo de forma a que se modelem representações do seu 
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desenvolvimento, faz o traço de união entre a conceção do jogo, o treino e a sua 

planificação, com o desempenho desportivo na competição.  

Assim sendo, torna-se fundamental fazer da competição campo de análise e das 

equipas mais evoluídas referências constantes. Deleplace (1994), referindo-se a estes 

elementos, afirma que, para cada uma destas unidades, há a possibilidade de explicar as 

linhas de evolução realizáveis na relação de oposição particular que a caracteriza. Garganta 

(1997) corrobora o pensamento daquele autor que chama a estes grupos ou categorias 

"unidades táticas isoláveis" e acrescenta que, se não houvesse algo que ligasse o jogo a um 

território de possíveis previsíveis, no qual pontificam os designados modelos ou 

representações, a preparação dos jogadores e das equipas tomar-se-ia obsoleta. Vemos 

traduzido nestas afirmações o pensamento de Teodorescu (1977) que sustenta que a 

análise e as interpretações dos Jogos Desportivos Coletivos e da funcionalidade da equipa, 

através do prisma da modelação asseguram a possibilidade de utilizar uma metodologia 

científica na programação do treino e não só. Segundo Teodorescu (1977), é possível de 

aplicar na seleção dos jogadores, no conhecimento dos adversários, na escolha da tática do 

jogo, e, em geral, para toda a atividade dos treinadores e das equipas. Na construção do 

modelo de jogo, pela complexidade e pela multi-composição de fatores explicativos da 

dinâmica do jogo, parece ser mais exata a configuração do jogo como um sistema do tipo 

aberto, composto por subsistemas (Castelo, 1994). 

Sob esta ótica, o Andebol pode ser considerado como um conjunto de partes em 

constante interação – caracterizada pela interdependência das partes, constituindo um todo 

sinérgico, orientado para determinados propósitos e em permanente relação de 

interdependência com o meio externo, sofrendo influências deste e, ao mesmo tempo, 

influenciando-o.  

Num jogo de Andebol, as equipas em confronto são sistemas abertos, na medida em 

que permitem trocas, sobretudo de informação e contra-informação entre as partes 

envolvidas, isto é, os companheiros e os adversários. Também possuem uma hierarquia de 

componentes de diferentes complexidades, modificam-se ao longo do tempo e são capazes 

de aprender a reconhecer o meio envolvente e a utilizar os resultados de experiências 

passadas para melhor adaptar o seu comportamento ao tempo presente (Garganta, 1997) e, 

por projeção, ao tempo futuro. Mas, nesta abordagem, o importante é destacar entre todas 

aquelas ações mais representativas do seu funcionamento. Esta tarefa traduz-se na 

discriminação das ações mais pertinentes, mais explicativas da atividade do sistema jogo de 

Andebol. Esta discriminação deve levar em conta aspetos relativos a uma hierarquia e a 

uma estratificação dos seus elementos constitutivos (Garganta, 1997). A condição do jogo 

de Andebol, enquanto sistema aberto, faz emergir o consenso sob o qual a estrutura do 
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jogo, correspondida pelo conteúdo do jogo, deve ser observada e analisada na identificação, 

na conceptualização e na inter-relação dos fatores que a constituem (Castelo, 1994). 

A essencialidade tática faz da abertura do sistema, a razão de existir dos 

comportamentos dos jogadores e das equipas, na medida em que precisam de estar em 

permanente relação com o envolvimento para, através da troca de energia, matéria e 

informação, manterem a sua organização (Garganta, 1997). Dito de outra maneira, a 

organização aberta do sistema jogo pode ser traduzida por um conjunto de ações de 

variações inter-estruturais, de ações com certa regularidade e por ações invariantes do tipo 

espaciotemporais e invariâncias qualitativas. Um exemplo concreto deste quadro pode ser 

representado, respetivamente, pelo comportamento estratégico-tático dos andebolistas 

(variações) e as alternativas técnicas e regulamentares (regularidade e invariantes) do 

próprio jogo. Logo, se pretendemos modelar o jogo de Andebol, importa que sejamos 

capazes de distinguir níveis de pertinência, descortinando a sua coerência interna. Por 

outras palavras, por ser justamente a organização que produz a unidade global do sistema 

(Garganta, 1997) é ela que transforma, produz, relaciona e mantém o sistema, concedendo 

características distintas e próprias à totalidade sistémica (Morin, 1982). É o estudo da 

organização do jogo, realizado através da observação do comportamento das equipas 

(sistemas) que irá oferecer, como sublinha Garganta (1997: 140), "a possibilidade de 

identificar e assinalar ações/sequências de jogo que, pela sua frequência de ocorrência, ou 

por induzirem desequilíbrios (ofensivos e defensivos) importantes, se constituem como 

aspetos a reter para o ensino e treino da modalidade". 

Cabe, perfeitamente, aqui, a análise dos procedimentos, dos métodos e, num 

universo mais restrito, das ações levadas a cabo pelas equipas na procura do sucesso. Os 

dados obtidos possibilitarão a perceção da forma como está constituída a eficácia das 

equipas, ou seja, a forma de associação de certas características táticas que traduzem 

regras de funcionamento do sistema ataque/defesa (Garganta, 1997).  

A observação do comportamento dos jogadores e das equipas propicia que se 

destaquem quais as ações/sequências de jogo que permitem verificar permanências na 

exibição da variabilidade sequencial (Duttta & Das, 1992), ou, por induzirem desequilíbrios 

no balanço ataque/defesa, se afiguram representativas da dinâmica da partida (Garganta, 

1997). Os elementos através dos quais se realiza a organização racional do jogo constituem 

o conteúdo da tática (Teodorescu, 1977). Levando-se em consideração que, no jogo de 

Andebol, existem dois níveis organizacionais (Gréhaigne, 1995), o jogo e a equipa, devemos 

aceitar que exista uma forte influência entre o sistema – a equipa, e a estruturação – o jogo, 

o ambiente, já que "não é apenas a estrutura que engendra o sistema, mas é também o 

sistema que impõe alterações na estruturação, o que pressupõe que o conceito de 
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organização transcenda largamente a dimensão estrutural (estática) e remeta sobretudo 

para a dimensão funcional (dinâmica)” (Garganta, 1997: 141).  

Sinteticamente, parece ser perfeitamente aceitável afirmarmos que a forma de cada 

jogador construir o jogo, juntamente com a ideia coletiva de como jogar o jogo é que 

mantém o sistema num estado dinâmico. E a capacidade de construção destes 

comportamentos para responder às exigências ambientais determina a capacidade de 

adaptação do sistema às solicitações, aos problemas do jogo e é esta flexibilidade que 

permite a união estrutural e funcional entre o sistema e o ambiente (Ceruti, 1995). 

Consequentemente, quanto mais adaptativo for o sistema ao ambiente, mais compatível ele 

estará com as solicitações que receber. Ao nosso ver, nos jogos de oposição, este conceito 

encontra ainda mais força, justamente pela pressão constante existente entre a estruturação 

do jogo e os sistemas de jogo ofensivo e defensivo. 

Complementarmente, o formador pode recorrer a outro tipo de instrumentos de 

avaliação procedendo à adaptação de instrumentos de avaliação como Team Sport 

Assessment Procedure (TSAP) (Oslin, Mitchell & Griffin, 1989) ou Game Performance 

Assessment Instrument (GPAI) (Gréhaigne, Godbout & Bouthier, 1997). Adaptação do GPAI 

ao andebol podem ser consultadas em (Ferreira et al., 2011; Estriga et al.,2013). Este tipo 

de instrumentos tem inconveniente de ser de difícil manuseamento em contexto de aula e 

implicar o recurso à observação indireta (através do visionamento de imagens em vídeo), 

caso se pretenda uma avaliação rigorosa e fiável, pensamento que, em termos práticos, a 

melhor opção de escalas de verificação ou apreciação (conforme apresentado no nosso 

modelo). Caso se opte pela abordagem do Andebol. 

 

 

3.4. A Estratégia e a Tática  

 

Segundo Antón Garcia (2000: 201),  

"elementos tais como as circunstâncias ambientais, as modificações das estruturas espaciais 

ou dos modos de comportamentos em função das características de um rival, a 

especialização, as responsabilidades compartilhadas, o conceito de situações limite que 

pressupõem que os jogadores estejam submetidos a determinada pressão, etc., parece que 

vão em contradição com um tratamento de aspectos estratégicos no processo de formação 

do jogador". 

 

Este autor resume a sua preocupação em relação a esta tese, questionando o facto 

de ser possível ou não estabelecer algumas diretrizes que permitam programar, a longo 

prazo, o ensino da estratégia no âmbito dos Jogos Desportivos Coletivos. Já foi afirmado 
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que nos Jogos Desportivos Coletivos, em geral, e no Andebol, em particular, as dimensões 

estratégia e tática assumem um papel altamente determinante no sucesso desportivo, na 

medida em que esta modalidade de jogo se caracteriza por uma rede complexa de relações 

de oposição e cooperação (Teodorescu, 1984; Garganta & Oliveira, 1996; Tavares, 1996, 

Sampedro, 1999).  

Tais configurações decorrem dos objetivos perseguidos pelos jogadores em 

confronto e dos conhecimentos que estes possuem acerca de si próprios – individualmente 

e como unidade, ou seja, como equipa e do(s) adversário(s). Contudo, para além destes 

aspetos, sobre os quais é possível exercer um maior controlo, existem outros, como a 

aleatoriedade, a imprevisibilidade e a variabilidade de comportamentos e ações que 

concorrem para conferir aos Jogos Desportivos Coletivos características únicas, alicerçadas, 

sobretudo, na inteligência e na capacidade de decisão do praticante (Garganta & Oliveira, 

1996; Tavares & Faria, 1996; Antón Garcia, 2000). Ao acatarmos tal pressuposto, parece 

imperativo tornar permanente o ensino e o treino da estratégia e dos aspetos que a 

acompanham, ao longo de toda a vida desportiva dos praticantes dos Jogos Desportivos 

Coletivos, pois o seu desenvolvimento evolutivo garantirá ao praticante níveis de 

desempenho cada vez maiores. Antón Garcia (2000), corroborando esta tese, descreve três 

fases gerais para o ensino e o treino da estratégia: (i) a estratégia como meio de jogo 

(formas jogadas que contêm aspetos da estratégia); (ii) a aprendizagem da estratégia 

(aprendizagem dos fatores que influenciam a estratégia); e (iii) a estratégia no período da 

especialização (a aplicação absoluta da estratégia no desporto em questão). O autor baseia 

esta configuração nos princípios do respeito pela identidade biológica, psicológica e social 

do praticante, além de destacar como fundamental os aspetos didáticos da progressão da 

complexidade do conteúdo abordado.  

Uma síntese acerca da definição do termo estratégia pode ser encontrada em 

Garganta e Oliveira (1996: 10). Nela está apresentado um leque de conceitos de diferentes 

autores que, ultrapassadas as contradições e as complementações necessárias, "deixam 

perceber uma dualidade na sua dimensão temporal" do termo estratégia. Ou seja, uns 

referem ser a estratégia representativa do conjunto de ações que precedem o confronto 

desportivo, enquanto outros acreditam que, tal como a tática, também as ações aplicadas 

durante a condução do confronto fazem parte do domínio da estratégia. Garganta (1997: 29) 

destaca a natureza prospetiva da estratégia, referindo que esta "é um processo que parte de 

um conjunto de dados, define cenários, baliza os meios, os métodos e institui regras de 

gestão e princípios de ação". Este é um aspeto importante no que diz respeito ao complexo 

caráter empreendedor da estratégia. Ela tem de ser construída e, portanto, há que supor 

competências para tal.  
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Morin (1982) afirma que a estratégia necessita de competência e iniciativa, aliando 

um conjunto de decisões em função de um objetivo. Logo, os elementos necessários para a 

elaboração da estratégia têm de conter os princípios, os objetivos, o valor próprio e do 

adversário, as ações (a tarefa a ser realizada), o espaço e o tempo (Clausewitz, 1955). 

Como vemos, é fulcral o grau de importância da componente cognitiva, enquanto 

subestrutura da estratégia, influenciando sobremaneira a tomada de decisão do jogador nos 

Jogos Desportivos Coletivos.  

Como podemos verificar, é a própria base conjetural da elaboração da estratégia que 

também compromete o seu sucesso no plano operacional pela alta carga de subjetividade 

de alguns fatores nos quais se baseiam as conjeturas de elaboração. No âmbito dos Jogos 

Desportivos Coletivos estes fatores subjetivos estão configurados nos aspetos da 

capacidade dos jogadores e das equipas a suportarem a adversidade, a aleatoriedade e a 

imprevisibilidade que o contexto desportivo carrega (Garganta, 1997). 

A dimensão tática adquire, assim, no contexto dos Jogos Desportivos Coletivos, o 

seu nível de expressão mais alto, condicionando, desta forma, as demais estruturas do 

rendimento desportivo nesta disciplina (Greco & Chagas, 1992; Riera, 1995; Garganta & 

Oliveira, 1996; Tavares, 1996; Sampaio, 2000). No Desporto, este conceito está plenamente 

assente pelas relações intra e inter equipas em que se respeite a organização, a execução 

estratégica e na avaliação da estratégia (Riera, 1995). Decididamente, é a tática que 

operacionaliza concretamente as conceções e a direção estratégica. Riera (1995) aponta a 

tática como aquele fator que estabelece o elo entre a estratégia e a técnica desportiva, ou 

seja, é a ligação entre o plano cognitivo de ação e a ação motora, concretamente. De 

acordo com esta ideia também estão Garganta e Oliveira (1996), para quem a tática se 

apresenta como decorrente dos objetivos pré-determinados. Estes objetivos são 

estabelecidos a curto, médio e longo prazo e estão, respetivamente, relacionados com as 

ações do jogo – tomadas isoladamente, e com os objetivos relativos à obtenção das vitórias 

nas competições. Riera (1995) também coloca como características da tática: a luta, o 

objetivo parcial do jogo – a jogada, e as rápidas decisões dos desportistas em função das 

ações de seus oponentes, ao que vale complementar, e das ações dos seus companheiros 

de equipa. O autor em questão ainda ressalta da tática o caráter ilusionista pela 

preocupação em não revelar os planos ao adversário, ou antes pelo contrário, tentando 

sempre induzi-lo ao erro.  

Garganta e Oliveira (1996), ao analisarem estes outros conceitos de tática, destacam 

como características importantes: (i) os níveis de relação que esta estabelece no interior da 

equipa, (ii) os objetivos que a tática suporta e o que, em nosso ver, é de suma importância 

para os Jogos Desportivos Coletivos, (iii) a dimensão espaciotemporal de realização da 

ação de jogo. Quer isto dizer que a tática no Jogo Desportivo é elaborada a partir da 
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organização informacional do jogo que se apresenta sempre alterada em função da 

organização e dos deslocamentos dos jogadores. Corroborando este mesmo pensamento, 

Peres, Cruz e Roca (1995), sob uma perspetiva mais psicológica, definem tática como 

sendo um entendimento com uma finalidade desportiva, de onde o conceito de 

entendimento é sinónimo de adaptação psicossocial e representa a maneira mais geral de 

indicar essa dimensão adaptativa humana. Ou seja, é o nível de ajustamento do 

comportamento de um jogador à convenção sobre como jogar, preestabelecida pela equipa 

na qual ele participa. 

Pelo seu papel fulcral na lógica dos Jogos Desportivos Coletivos, a tática deve sofrer 

constante avaliação (Riera, 1995). Subestimar esta afirmação é o mesmo que transferir para 

o plano do acaso toda a essência dos Jogos Desportivos Coletivos, tanto no que diz respeito 

ao seu processo de ensino e treino, quanto no âmbito da disputa desportiva propriamente 

dita. 

De uma maneira geral, é possível, nos domínios comercial, político, industrial e 

militar, separar a estratégia da tática, colocando a primeira do lado da conceção e a 

segunda do lado da execução. Porém, tal analogia não se mostra suficientemente 

verdadeira no plano da análise dos Jogos Desportivos Coletivos. Neste âmbito, os aspetos 

da conceção e da execução das jogadas (ações táticas) decorrem de uma mesma fonte de 

processamento, o jogador/equipa, cujas decisões e ações devem acontecer num contexto 

muito restrito e num período de tempo bem determinado. No contexto dos Jogos 

Desportivos Coletivos, o indivíduo que decide é o mesmo que executa (Tavares, 1996). 

Assim sendo, a aceção restrita de estratégia, que a coloca como plano de ação totalmente 

pré-determinado, não é compatível com a natureza dos Jogos Desportivos. Neste contexto, 

a decisão não está separada da ação motora, já que se dá durante a execução da mesma. 

A racionalidade da situação não pode ser dissociada das condutas motoras cujas 

características energéticas, afetivas e relacionais condicionam a realização efetiva do 

projeto motor (Garganta & Oliveira, 1996).  

Para alguns autores, (Garganta & Oliveira, 1996; Garganta, 2001), não é possível 

sustentar-se a ideia de que a diferença entre a estratégia e a tática se faz pelo fator 

temporal, relacionando-se a primeira com a parte teórica da ação e a tática com a prática ou 

execução, já que decisão e ação não podem ser separadas. Ambas estão indefetivelmente 

unidas para a configuração e a execução de uma ação motora. Assumir uma distinção entre 

estes dois elementos dificulta ainda mais o entendimento da natureza cognitiva dos Jogos 

Desportivos Coletivos. Logo, a dicotomicidade entre estas duas dimensões do ato motor é 

ao mesmo tempo um falso problema e um contra-senso. É facto, entretanto, que aspetos 

ligados à estratégia e à tática desportiva, como a antecipação da evolução do conflito 

desportivo, a velocidade, a variabilidade e a adaptabilidade de resposta motora podem 
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determinar o grau de experiência do executante. Isto porque a execução da ação tática está 

fortemente condicionada pelo conhecimento teórico-prático que detenha o executante. A 

intencionalidade e a orientação da ação motora requerem do executante, para além de 

perceção e análise na identificação do problema motor que se irá resolver, uma eficaz 

elaboração cognitiva e motora como resposta ao problema motor em questão (Malho, 1974; 

Tavares, 1996).  

Quer isso mostrar que os jogadores devem ser capazes de objetivar as suas ações 

motoras, de forma a perceberem a situação do meio envolvente e a relacioná-la com a sua 

própria atividade (Tavares, 1996), consequentemente, a função estratégico-tática do 

adversário é provocar incertezas momentâneas ou definitivas que tornem o conflito da 

disputa desportiva vantajosa a si próprio. Logo, a experiência acumulada é um fator que 

influencia sobremaneira a eficácia da ação tática. Quanto mais experiente o executante, 

maior o seu poder de antecipação da evolução do conflito, mais rápida e eficaz a sua 

decisão de escolha de resposta; mais adaptadas ao contexto do jogo são as suas escolhas 

e mais eficazes são as suas execuções, em tempo útil. A explicação para estas diferenças 

de eficácia está relacionada com o plano de realização do processamento de informação, já 

que o executante mais experiente o realiza em cascata, enquanto o menos experiente o faz 

de maneira apriorística (Tavares, 1996). Sintetizando, o alto grau de incerteza, assim como 

a interdependência dos fatores constitutivos do rendimento desportivo, coloca todos os 

envolvidos no contexto desportivo dos Jogos Desportivos Coletivos, nomeadamente os 

estudiosos e os treinadores, perante a necessidade de, a partir de uma análise prospetiva, 

equacionar uma adequada planificação estratégico-tática que consubstancie a atividade do 

jogador na disputa desportiva.  

Sob o nosso ponto de vista, o comportamento estratégico-tático deve ser entendido 

pela ótica de Morin (1982) como sendo o principal instrumento de luta contra o acaso e a 

imprevisibilidade do jogo, visto que a estratégia e a tática se utilizam do aleatório, 

procurando encontrar nele próprio as informações necessárias para o contrariar. Este valor 

coloca a estratégia e a tática forçosamente no rol dos conteúdos que devem ser 

permanentemente explorados no plano de ensino e de treino dos Jogos Desportivos 

Coletivos. 

 

 

3.5. Os Pressupostos Cognitivos da Performance  

 

Já vemos em estruturação, a mais de uma década, uma linha de investigação que 

tem os seus objetivos voltados à perceção da importância da capacidade cognitiva dos 

jogadores em diversas disciplinas desportivas, nomeadamente, no Andebol, no 
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Basquetebol, no Futebol, no Hóquei e no Voleibol. A principal premissa nesta área é a 

importância que o desenvolvimento e as habilidades percetivas e cognitivas têm 

demonstrado um quadro da excelência no Desporto (Rossi & Zani, 1988; Konzag, 1991; 

Hotz, 1991; Greco & Chagas, 1992; Tavares, 1993; Barth, 1995; Sisto & Greco, 1995; 

Anzeneder, 1998; Santesmases, 1998; Durand, 1999; Greco, 1999; Greco, Ferreira Filho & 

Souza, 1999).  

Autores como Schellenberger (1990), Konzag (1991), Thomas (1994) e Famose 

(1999), entre outros, chegam mesmo a afirmar que o sucesso em jogos com predominância 

tática está intimamente ligado com a relação entre o desenvolvimento das capacidades 

percetivas e intelectuais dos jogadores e outros fatores componentes da prestação 

desportiva. Tal afirmação parece justificar-se plenamente no domínio dos Jogos Desportivos 

Coletivos, pelo facto de que, sem uma satisfatória compreensão e um domínio da essência 

do jogo e dos seus princípios táticos, para além de um adequado comportamento de 

decisão tática, torna-se impossível o aproveitamento em pleno da sua componente técnica 

(Costa & col., 2002), assim como de outras componentes, por exemplo, da componente 

condicional. 

No contexto desportivo, foi Malho (1974) quem organizou a primeira e mais 

importante análise da ação motora dentro dos jogos desportivos. Segundo este autor, o ato, 

ou a ação de jogo, estrutura-se em três etapas: i) a primeira, na qual o interveniente deve 

perceber e analisar a situação; ii) uma segunda etapa, na qual o jogador toma mentalmente 

a decisão acerca da melhor opção de resposta ao problema em questão e estrutura um 

programa cognitivo sobre a forma em que deseja responder ao problema; e iii) a terceira e 

última fase, isto é, a execução motora do programa organizado para tal. Os passos 

propostos por Malho (1974) estão intimamente encadeados e, desta forma, a eficácia da 

execução motora escolhida dependerá da escolha do programa motor, mas também daquilo 

que foi percebido pelo jogador (Moya, 1996). Quer isso dizer que, quanto mais e melhor 

informação o interveniente abstrair do contexto de jogo, mais hipóteses terá de organizar e 

eleger um programa motor compatível com o problema em questão, com maior 

probabilidade de realizar uma execução correta e, principalmente, adequada àquela 

situação de jogo. Esta mesma ideia segue o modelo sugerido por Marteniuk (1976), na 

figura 2, onde a informação é recuperada do ambiente e processada internamente. Partindo 

da tese pela qual o ser humano é um processador de informações, o autor discrimina cinco 

mecanismos propulsores do movimento. Através do fluxo da informação, estes mecanismos 

mantêm-se interligados (Tani & col, 1988), o que pressupõe a dependência do 

funcionamento de um mecanismo em relação às informações fornecidas pelo mecanismo 

precedente. 
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Figura 2 – Modelo de processamento de informação, adaptado de Marteniuk (1976) 

 

 

Parece assim clara a relação direta existente entre a informação no seu plano 

processual e o desempenho desportivo. Como lembra Tani (2002: 148): "para que ocorra 

movimento, dois elementos são essenciais: energia e informação", porém este autor 

também alerta que "a energia só se torna eficaz, ou seja, capaz de produzir trabalho efetivo, 

quando é controlada, e quem a controla é a informação". Por este pensamento, a explicação 

do desempenho motor e desportivo nos jogos coletivos fica condicionada pela relação entre 

a energia e a informação, estando relacionado com o conceito de controlo (Tani, 2002). Dito 

de outra forma, na busca do sucesso nos jogos desportivos, não basta perseguir apenas o 

máximo, em termos energéticos, sem uma preocupação pelas competências relacionadas, 

por exemplo, com a atenção, a perceção, o julgamento sobre o envolvimento e o timing, que 

implicam atividades de processamento de informação ao nível do sistema nervoso central. 

Somente com o controlo devido de todos esses aspetos é que a eficácia e a eficiência do 

movimento pretendido são devidamente alcançadas. Particularmente, nos Jogos 

Desportivos Coletivos é fulcral a busca do ótimo – do controlo, em detrimento pura e 

simplesmente do máximo, o aspeto energético. 

Logo, o objetivo maior de qualquer plano de ensino e treino das habilidades motoras 

dos Jogos Desportivos Coletivos deve ser ensinar cada jogador a interpretar e a se 

posicionar no contínuo de cada jogada organizada pela equipa à qual pertence. Um conjunto 

de traços cognitivos e motores já está destacado na literatura, como sendo referência ao 

perfil de jogador experiente e, portanto, eficiente e eficaz, nos Jogos Desportivos Coletivos. 

Podemos exemplificar: conhecimento declarativo e processual mais organizado e 

estruturado; processamento percetivo mais eficiente; processamento decisional mais rápido 

e preciso; rápido e preciso reconhecimento de padrões de jogo; conhecimento tático 

superior; maior capacidade de antecipação dos eventos do jogo e das respostas do 

adversário; superior conhecimento das probabilidades situacionais, isto é, das situações do 
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jogo (Costa & col., 2002: 9). Em termos motores, a literatura evidencia: a elevada taxa de 

sucesso na execução das técnicas durante o jogo; maior consistência e adaptabilidade nos 

padrões de movimento; alta automatização dos movimentos, em termos de execução no 

que respeita à economia de esforço; superior capacidade de deteção de erros e da correção 

de execução. A estrutura metodológica mais encontrada nos estudos sensíveis a esta 

problemática tem utilizado, basicamente, a apresentação de sequências de imagens de 

jogo, sob a forma de vídeos, figuras, diagramas, diapositivos e/ou desenhos, aos 

participantes do estudo que, após um tempo, pré-determinado ou não de visualização, 

devem decidir por uma alternativa de solução que julgarem ser a mais correta perante o 

problema proposto. No Andebol, um estudo deste género foi realizado por Tenenbaum e 

Col. (1993), onde os sujeitos eram colocados diante de uma imagem em que apareciam três 

situações possíveis: (1) jogador com posse da bola; (2) atacantes sem bola; (3) jogador de 

defesa. Em cada uma das situações, um jogador apresentava-se com uma camisola 

diferente das demais e os inquiridos tinham de dar uma resposta à seguinte questão: o que 

faria, se fosse o jogador assinalado? Os participantes estavam agrupados por níveis de 

experiência (experientes, moderadamente experientes e principiantes), sendo que o 

principal resultado retirado deste estudo pelos autores foi a existência de uma forte relação 

entre o nível de experiência e a qualidade das decisões tomadas nos três tipos de situação 

apresentadas. Ou seja, os sujeitos com maiores níveis de experiência foram aqueles que 

responderam com mais qualidade às questões propostas. As explicações apresentadas 

para tal relação foram de que (i) a experiência capacita o jogador a integrar conhecimentos 

adquiridos e armazenados na memória, o que provoca uma (ii) economia no tempo de 

execução das tarefas, por utilizarem mais precocemente as informações existentes no meio, 

o que lhe favorece a opção pela resposta táctica mais correta para aquele problema.  

Greco, Ferreira Filho e Souza (1999) propuseram um processo de avaliação da 

capacidade de decisão tática no jogo em situações padronizadas de tática individual e de 

grupo de ataque com o intuito de verificar a qualidade da decisão tática de jovens 

andebolistas de forma a analisarem o nível de conhecimento aplicado, ao que os autores 

chamaram: "o saber fazer". Esta avaliação é composta por seis provas que obedecem ao 

objetivo de avaliar as capacidades de perceção; antecipação e tomada de decisão; a 

capacidade de perceber "sinais relevantes" no jogo; a capacidade de adaptação à situação 

e a solução de problemas de jogo. As provas pressupunham (1) a observação e análise da 

posição do braço do oponente para decidir por um tipo específico de arremesso; (2) 

observação e análise do deslocamento de dois oponentes para decidir por um novo passe 

ou uma penetração e remate à baliza; (3) observação e análise da atitude do defensor e 

decidir por uma finta ou um remate; (4) situação semelhante à anterior, agora contando com 

a presença de um pivot. A partir do deslocamento do defensor, decidir pela assistência 
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(passe ao pivot) ou pela finta e penetração no espaço livre; (5) em conjunto com um 

colaborador e a partir de uma ação de progressões sucessivas, optar por uma das ações 

táticas ofensivas de grupo, denominadas na literatura específica do Andebol de 

"penetração" (infiltração ou ataque paralelo) ou de "fixação" (conceito de ataque ao par) e, 

finalmente, o último teste (6) que consiste na avaliação do jogador atacante diante de dois 

defensores e um colaborador posicionado como pivot. Ao receber a bola em progressão, o 

atacante, a partir dos deslocamentos do pivot e da reação dos defensores, optará entre 

assistir ao companheiro ou lançar à baliza. Os autores determinam o oferecimento de uma 

única tentativa de execução para os testes de número 1; 4; 5 e 6. Para os testes de número 

2 e 3, fica recomendado o oferecimento de duas tentativas, uma com cada decisão possível. 

Infelizmente, não conseguimos encontrar na literatura consultada resultados de aplicações 

deste procedimento avaliativo, o que, certamente, demonstrará o grau de robustez, 

fiabilidade e aplicabilidade da proposta. Outro estudo sob este mesmo quadro de 

preocupações e de cariz ainda mais alargado é o protagonizado por Roth, Raab e Greco 

(1999), onde os autores objetivam justificar os benefícios que uma longa aquisição de 

experiências, entre elas a prática desportiva, realizadas através de processos de 

aprendizagem do tipo: incidentais, intuitivos, inconscientes, possam constituir-se como 

fatores positivos para o desenvolvimento de altos níveis de rendimento criativo. As variáveis 

de critério avaliadas neste estudo foram: o produto criativo (rendimento no jogo), a 

originalidade e a qualidade da tomada de decisão convergente, operacionalizada através de 

uma escala de dez pontos.  

Com o objetivo de avaliar o nível de conhecimento tático declarativo nas 

modalidades desportivas de campo, Greco, Ferreira Filho e Souza (1999) analisaram 

diversas equipas nos Jogos da Juventude de 1997 (principal competição escolar brasileira). 

A partir dos dados recolhidos, os autores organizaram para o Andebol o que chamaram 

"Procedimento de Avaliação do Conhecimento Tático no Andebol" que consiste na 

apresentação de 17 situações de jogo, exibidas uma após a outra, num período de 3 

segundos, tempo este que o participante dispõe para perceber a situação, analisá-la e 

responder da forma que melhor lhe convier à pergunta justificando a sua resposta num 

formulário especialmente desenvolvido para tal (Roth & Col., 1999). Apesar de recentes e 

em número ainda reduzido, os estudos neste âmbito têm revelado uma estreita relação dos 

aspetos cognitivos do executante com o caráter estratégico-tático do jogo, na medida em 

que a capacidade de reconhecer e antecipar as situações que o jogo propõe, assim como a 

capacidade de selecionar as melhores respostas e tomar decisões depende 

fundamentalmente dos processos cognitivos, o que os confirma como fatores determinantes 

na performance desportiva. 
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ATIVIDADE PROFISSIONAL 

 

 

O presente trabalho realizado no âmbito do Mestrado em Educação Física nos 

Ensinos Básico e Secundário, cumprindo o estipulado na alínea b) do artigo 6º do 

regulamento dos Cursos de 2ºs Ciclos de Estudo em Ensino da UTAD, constitui a última 

fase de um trabalho iniciado com o objetivo de obter o grau de mestre no ano letivo de 

2016/2017.  

A multiplicidade de desafios encontrados pela profissional no decorrer da carreira 

docente é bastante grande para ser descrita num único trabalho. Nesta introdução 

mencionam-se os reptos mais pertinentes desta etapa.  

A autora concluiu, em setembro de 2002, o curso de Licenciatura em Motricidade 

Humana, variante Ciências da Educação Física e do Desporto, com especialização em 

Andebol, no Instituto Superior de Estudos Interculturais e Transdisciplinares de Viseu. 

Ainda no decorrer da licenciatura iniciou a sua caminhada como treinadora da equipa 

de Juvenis Femininos na modalidade de Andebol no Clube ASSCRDF (Vil de Soito) em 

2000/2003. 

Nesse mesmo ano, iniciou o Estágio Profissional – Técnica Superior de Desporto na 

Câmara Municipal de Viseu onde efetuou o Estágio Profissional – Técnica Superior de 

Desporto. 

Participou nos seguintes projetos: 

- Mundial de Andebol (Sénior Masculinos); 

- Europeu de Futebol Sub-17 – Masculinos; 

- Viseu Jovem… Viseu Futuro (Projeto desportivo dirigido às Escolas 1º CEB); 

- Projeto “Agora Nós” (Projeto destinados às seguintes instituições: 

APPACDM, APPC, Internato Vítor Fontes, Caritas Diocesanas, ACCAPO, 

etc.); 

- Olimpíadas Desportivas do Ensino Superior;  

- 12 os Jogos Desportivos; 

- Manhãs Desportivas; 

- Viseu Naturalmente. 

 

Desde 2006 até ao presente ano, leciona no Programa de Alargamento e 

Generalização das Atividades de Enriquecimento Curricular – Para o desenvolvimento do 

processo de ensino/aprendizagem da disciplina de Atividade Física no 1º Ciclo. 
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A democratização do ensino levou a escola a confrontar-se com uma grande 

heterogeneidade social e cultural, implicando uma nova conceção de organização escolar e 

o reconhecimento da diferença.  

Do ponto de vista teórico, para quem é professor/educador, o objetivo de educar, 

formar e integrar socialmente cada um dos alunos parece, à partida, um objetivo fácil de 

atingir; assim como a igualdade de oportunidades e o respeito pelas diferenças de cada um, 

que não são mais do que pressupostos basilares da educação.  

Do ponto de vista prático, encontramo-nos frequentemente atraídos por um modelo 

escolar tradicional que pressupõe um público-alvo anónimo, constituído por um conjunto de 

alunos médios e que cai, muitas vezes, na tentação de reduzir um aluno a uma peça 

normalizada, esquecendo e ignorando as “pessoas que moram nos alunos”, pessoas essas 

com interesses, ritmos de aprendizagem e necessidades diferentes.  

Não deixa de ser mais fácil justificarmo-nos com o facto de a maioria das escolas 

não reunir as condições ideais para as práticas pedagógico-desportivas, de haver 

programas a cumprir, de os professores não poderem e não deverem ser professores e 

simultaneamente empreendedores. Se apostamos numa escola para todos, temos que lutar 

contra este conformismo e pessimismo e acreditar que, se houvesse um olhar mais atento, 

não existiriam “currículos estanques” a bloquear o processo de ensino/aprendizagem. 

O grande desafio da escola atual é não desconsiderar a “dimensão sublime e 

majestosa da educação” a que Fonseca (1999: 24) se refere, ou seja, “o direito que todas as 

crianças têm à cultura, naturalmente respeitando o seu perfil intra-individual, a sua 

personalidade e a sua origem sociocultural”. Cabe à escola organizar-se de forma a 

responder eficazmente às necessidades educativas dos alunos e da comunidade escolar.  

A interação com a Comunidade Educativa tem uma importância comunitária, 

promover ações que a envolvam, sem se esquecer de instituir uma junção com os 

conteúdos trabalhados em contexto de sala de aula. 
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EXPERIÊNCIA PESSOAL E PROFISSIONAL 

 

 

1. Introdução 

 

No âmbito da docência nas Atividades Extra Curriculares, procurou-se privilegiar o 

desenvolvimento do sentido de cooperação e autonomia dos alunos, incrementando 

atividades proporcionadoras da partilha de conhecimentos, saberes e vivências, respeitando 

as capacidades e as limitações de cada um, valorizando as suas intervenções e 

desenvolvendo a confiança em si próprio e o respeito mútuo, que possibilitem o gosto pela 

aprendizagem e o desenvolvimento de competências que resultem no progresso dos alunos. 

 

 

2. Desempenho pessoal durante o percurso na docência 

 

A relação com os alunos foi sempre excelente, com base na afetividade, procurando 

ajudar todos e cada um, em particular, a ultrapassar as dificuldades quer decorrentes das 

matérias lecionadas quer da sua adaptação à Escola. Foram dinamizadas atividades 

promotoras da amizade, da convivência e do respeito mútuo. No âmbito do processo de 

avaliação das aprendizagens dos alunos, e atendendo à especificidade das áreas 

lecionadas, desenvolveram-se atividades de avaliação das aprendizagens para efeitos de 

diagnóstico para se encontrarem as potencialidades de cada aluno, através de uma 

avaliação diversificada e adequada, quer prática quer teórica. Procedeu-se à avaliação 

formativa e sumativa dos alunos inerentes ao processo de aprendizagem. Foi privilegiada a 

avaliação contínua, o trabalho desenvolvido pelos alunos, a organização dos alunos nas 

tarefas propostas, bem como a atuação e a participação do aluno em contexto de aula. 

Privilegiou-se a manutenção de um ambiente agradável durante as aulas, com base 

na cooperação, criando situações que desenvolvessem a autoestima e a confiança, 

recorrendo ao “reforço positivo”, principalmente nos alunos com mais dificuldades. Como 

metodologia de trabalho, apostou-se bastante no trabalho de pares e em pequenos grupos 

heterogéneos de trabalho, na tentativa de que os alunos mais capazes incentivassem e 

auxiliassem aqueles alunos com maiores dificuldades. 

Neste sentido, recorreu-se à observação natural e direta, à análise dos trabalhos 

realizados pelos alunos, comportamentos e atitudes tidas pelos mesmos, relacionadas com 

a participação, responsabilidade e autonomia evidenciadas no decurso das atividades. A 
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autoavaliação foi também realizada por cada aluno, através do preenchimento de uma ficha 

de autoavaliação. 

Os momentos de avaliação foram igualmente contemplados na planificação com o 

objetivo de fazer o balanço do grau de objetivos alcançados relativamente às aprendizagens 

de cada um dos alunos. 

A ação educativa pautou-se pelo rigor, tendo em conta a heterogeneidade 

cognitiva e o perfil socioeconómico da turma, respeitando as características pessoais dos 

alunos, metas e atividades propostas, assim como o programa e as planificações redigidas. 

Diversificaram-se os métodos e as atuações no quotidiano escolar, dedicando mais tempo e 

mais recursos aos alunos com dificuldades, promovendo, desta forma, o sucesso escolar de 

todos. Foi feito um investimento sério na promoção do desenvolvimento integral do aluno, 

com criatividade e inovação, propondo situações que impliquem conhecimentos 

multidisciplinares e interdisciplinares em contexto escolar. Em termos docentes, foi, 

inteiramente, cumprido o serviço proposto, de uma forma aberta e de partilha para com os 

colegas, com uma atitude de empenho e dinamismo, atingindo os objetivos propostos. 

 

 

3. Relação pedagógica com os alunos 

 

Foi positivo o contributo pessoal dado para a vida escolar, uma vez que os alunos 

foram incentivados a participar nos projetos e nas atividades desenvolvidas pela escola, 

numa perspetiva de saúde e bem-estar, integração e convívio social, proporcionando aos 

alunos motivação e satisfação pelo estabelecimento de ensino, assim como uma ocupação 

completa do tempo escolar com tarefas e atividades relevantes para a sua educação e 

formação integral. 

A relação pedagógica com os alunos foi sempre muito boa. São tratados pelo nome, 

há margem para diálogos com eles dentro e fora do contexto aula, na certeza de que terão 

ajuda na resolução dos problemas. No âmbito das regras de disciplina, elas são transmitidas 

aos alunos, recorrendo-se a uma abordagem pró-ativa e preventiva para evitar que surjam 

problemas disciplinares. 

No que diz respeito ao cumprimento do serviço letivo e não letivo, a pontualidade, a 

assiduidade e o cumprimento do serviço distribuído foram uma constante preocupação, 

tendo o programa e as planificações de acordo com o estipulado pelo grupo de Educação 

Física das AECS sido cumpridos e adequados às características da turma, sofrendo uma 

reorientação ao longo do ano, de acordo com o desenvolvimento do ensino e a 

monitorização dos resultados. 
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BREVE HISTÓRIA DAS AEC 

 

 

As Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) desenvolvidas no 1.º ciclo do 

ensino básico são, por definição, atividades pedagogicamente ricas e complementares às 

aprendizagens curriculares ligadas à aquisição de competências básicas e incidem nos 

domínios desportivo, artístico, científico, tecnológico e tecnologias de informação e 

comunicação, de ligação à escola e ao meio, de solidariedade e voluntariado e da dimensão 

europeia da educação. Traduzem-se em Atividades de Apoio ao Estudo, ensino de Inglês, 

ensino da música, atividade física e desportiva, atividades lúdico-expressivas, outras 

expressões artísticas e outras atividades que incidam nos domínios atrás identificados. 

As AEC são de frequência gratuita, sendo a sua inscrição facultativa e decorrem, 

sempre que possível, nos espaços escolares e em horário extracurricular. 

Enquadram-se no conceito de escola a tempo inteiro e constituem uma resposta 

partilhada e diversificada de apoio a escolas, aos alunos e às famílias tendo em conta as 

realidades locais, adaptando os tempos de permanência dos alunos na escola às 

necessidades das famílias. 
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PROJETO ANDEBOL4KIDS 

 

 

1. Finalidades do projeto 

 

A FAP pretende com este projeto aproximar cada vez mais o Andebol das crianças 

em idade escolar. A FAP acredita que o Andebol, em termos gerais, é muito importante no 

desenvolvimento multilateral da criança pelo que tem a obrigação de envolver todos os seus 

conhecimentos técnicos e organizativos ao serviço das crianças em idade escolar. Para 

além desta obrigação, a FAP também pretende que o espaço escolar seja um local onde o 

Andebol possa crescer e desenvolver. A atuação direta no local, por agentes regionais, é 

fundamental na dinâmica organizacional deste projeto. O contacto direto e a formação dos 

Professores de Educação Física são outros pontos fulcrais desta iniciativa da FAP. Assim, 

definimos 3 eixos estratégicos para o desenvolvimento do projeto ANDEBOL4KIDS: 

- Estrutura organizacional do projeto 

- Formação de Professores de Educação Física e outros agentes (treinadores, 

técnicos) 

- Materiais didáticos de apoio 

 

 

1.1. Estrutura organizacional do projeto 

 

Responsável pelo projeto: Augusto Silva 

Coordenador Nacional do projeto: Pedro Sequeira 

Equipa de Coordenação Nacional: Carlos Garcia, José Bento, José Pais, Fernando 

Pais, Joaquim Escada, Mário Bernardes, Luísa Estriga, Pedro Vasconcelos 

Secretário-técnico do projeto: Marco Santos 

Secretariado: Elisabete 

Técnicos de intervenção regional: Fernando Ferrão (Viana do Castelo), João Ferreira 

(Braga), João Silva (Castelo Branco), Miguel Fonseca (Guarda), Pedro Vieira (Porto), Mario 

Bernardes (Leiria), João Estrela (Algarve), Hélder Garção (Bragança), António Sousa 

(Coimbra), Bodorov (Viseu) e Adriano Tavares (Vila Real). 
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1.2. Formação de Professores de Educação Física 

 

Existe uma ação da FAP previamente acreditada para o efeito (segue em anexo). 

Quando se pretende ter esta ação numa determinada região, o processo é o seguinte: 

A. A FAP decide que por razões estratégicas deve ser organizada uma ação numa 

determinada região OU uma associação/escola/agrupamento/centro candidata-se a 

uma ação que a FAP considera importante ser organizada; 

B. É feito um primeiro contacto entre as entidades interessadas, FAP 

associação/escola/agrupamento/centro, onde são estabelecidos os princípios do 

acordo a protocolar: 

 

Compromisso da FAP: 

Assume todos os custos com o formador; 

Acompanhamento e apoio às atividades relacionadas com o andebol organizadas pelo 

agrupamento/escola; 

Compromisso da escola/agrupamento/centro: 

Organização da ação: planeamento, equipamentos (sala com projetor de powerpoint, 

pavilhão para as práticas, 20 bolas, 20 pinos/sinalizadores, coletes, se possível, equipas de 

demonstração); 

Organização de torneios interturmas de andebol; 

Organização do Dia do Andebol, a nível da escola/agrupamento; 

Momentos de captação e divulgação do Andebol (atividades pontuais); 

 

C. Um centro para ter a ação creditada só tem de pedir a um centro que já tenha a ação 

creditada a autorização para crepitar a ação para si. Esta questão é meramente 

administrativa e que os centros dominam perfeitamente. A FAP tem de ter a lista dos 

Centros com a ação já creditada atualizada (ver lista da Guarda, Vila Real e Viseu). 

D. Contatar o preletor (lista em anexo) e colocá-lo em contato com a pessoa da 

escola/agrupamento/centro responsável pela organização da ação para definirem o 

planeamento da mesma. 

E. escola/agrupamento/centro divulgam e abrem as inscrições para a ação. 

F. Realização da ação. 

G. O preletor da ação é responsável pela avaliação e relatório que tem de entregar à 

escola/agrupamento/centro que depois remete para o CCPFC e cópia para a FAP. 

H. escola/agrupamento/centro são responsáveis pela entrega do certificado aos 

participantes que comprova, em caso de avaliação positiva, a creditação ao 

participante. 
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I. A FAP, em 45 dias, paga ao preletor (400 euros por bloco + despesas de 

deslocação/alimentação). Preletores que são técnicos e treinadores da FAP têm 

direito a despesas de deslocação/alimentação. 

J. O técnico da Associação do local onde se realizou a ação acompanha as ações e 

eventos organizados pelos professores que frequentaram as ações. Os técnicos 

deverão organizar na sua região as seguintes atividades resultantes das ações: 

 

Agrupamento de crianças de uma escola ou conjunto de escolas em um grupo, a ser 

treinado pelos técnicos regionais num local (junta de freguesia, escola estratégica, pavilhão 

municipal) 

Organização de torneios (festands) quinzenais ou mensais (consoante o nível de 

desenvolvimento regional) entre os grupos criados no ponto anterior, equipas criadas nas 

escolas (de desporto escolar ou não), equipas de bambis e minis federadas 

Encontros regionais/inter-regionais 

Todas estas atividades têm de ser reportadas através de proposta para a FAP 

(diretamente para o Marco Santos em formulário próprio) e, se aprovadas (validadas pelo 

Pedro Sequeira e depois seguem para aprovação do Augusto Silva que decide sobre a sua 

viabilidade estratégico e financeiro), integradas no plano de atividades da respetiva 

Associação. Cada atividade organizada implica após o seu terminus o envio do relatório final 

para o Marco Santos até 15 dias após a sua conclusão. 

 

 

1.3. Material didático de Apoio 

 

A equipa de coordenação nacional é responsável pelas matérias didáticas de apoio. 

Atualmente está a ser construído um projeto de andebol de 4 que seja referência para o 

ensino do Andebol entre os 4 e 12 anos (ficou responsável por o fazer a Luísa Estriga). Os 

restantes membros ficaram de enviar diversos materiais e documentos didáticos para serem 

disponibilizados. 

Está a ser construído gratuitamente o site da formação da FAP onde haverá um 

espaço de divulgação de todo este projeto e materiais didáticos. Este espaço será 

divulgado, em parceria com o Desporto Escolar, para toda a comunidade educativa. 

O Pedro Sequeira ficou responsável por arranjar apoio financeiro de parceiros para 

este projeto, para aquisição de kits para as escolas: bolas, balizas desmontáveis, coletes e 

sinalizadores. 
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1.4. Outras Atividades: 

 

Durante o Congresso de Andebol haverá um painel dedicado à formação, onde este 

projeto será incluído. 

Pretende-se organizar em Setembro um seminário nacional/internacional (Mafra) 

para os Professores de Educação Física. Todos os que vierem as formações serão 

contactados, bem como a comunidade educativa bem geral. 

 

 

 



 33

PROJETO FESTAND 

 

 

1. Introdução 

 

Este projeto apresenta como objetivo principal a contribuição para o desenvolvimento 

integral das crianças do 1º Ciclo do Ensino Básico, contemplando diversos domínios, 

através da aprendizagem do manuseamento da bola, aplicada no desempenho durante a 

realização de jogos simples, com regras pouco complexas para os dois primeiros anos deste 

ciclo de escolaridade, e do aperfeiçoamento de técnicas e táticas básicas em situação de 

jogo, para os 3º e 4º anos. Mais do que uma mera diversão, é possível, através da prática 

do Andebol, levar os alunos a adquirir e a incrementar determinadas competências motoras 

e capacidades físicas com particular repercussão na formação do indivíduo, mesmo a nível 

sócio-afetivo e cognitivo. 

Sendo esta modalidade um desporto de equipa, importa, também, criar sinergias que 

estabeleçam pontes entre a escola e as realidades envolventes, potenciando a participação 

de diversos agentes desportivos. 

A organização dos Festands tem sempre em conta o número de alunos e a 

proximidade das escolas participantes, uma vez que as atividades acontecem na escola 

sede e os transportes são assegurados, ou pelas juntas de freguesia, ou pelo desporto 

escolar, conforme se trate de alunos de fora da cidade, ou do meio urbano, respetivamente. 

Os alunos e os seus acompanhantes, professores titulares da turma e auxiliares, são 

recebidos pelos docentes das AEC’s e pelos órgãos de gestão do Agrupamento, bem como 

pelo presidente da Associação de Andebol com um pequeno discurso de boas vindas. 

Seguidamente, as crianças são distribuídas pelas estações a cargo dos professores 

da Atividade Física e, no final, todos são contemplados com um pequeno lanche. 

As atividades são organizadas com a participação de uma, duas ou mais equipas de 

cada escola ou turma, em dois escalões (dos 6 aos 7 anos e dos 8 aos 9 anos), ou num 

escalão único dos 7 aos 10 anos, neste caso, jogando por séries de 6 minutos e um minuto 

de intervalo, todos contra todos nos respetivos escalões, em equipas de 10 jogadores cada 

(5 em campo e 5 suplentes). 

As balizas são mais pequenas do que as normais e o campo de dimensões mais 

reduzidas, sendo que o desempenho do lugar de guarda-redes está aberto a qualquer 

participante e, uma vez que o ambiente é de festa e não de competição, não há lugar a 

classificações, nem controlo de resultados. 
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A adesão das escolas a esta iniciativa conjunta com a Associação de Andebol de 

Viseu é bastante aceitável, na medida em que todas as escolas do Agrupamento Infante D. 

Henrique de Viseu participaram, sendo de realçar que os professores das AEC’s não são 

remunerados por desenvolverem este trabalho e os restantes docentes aceitam colaborar 

de bom grado. Animador é também o facto de os pais e encarregados de educação 

autorizarem a participação dos seus educandos. 

Como se pode verificar pela consulta do anexo 3 a maior percentagem de adesão 

verifica-se nas escolas Aquilino Ribeiro e de Jugueiros, ambas situadas no centro da cidade. 

Nas escolas das aldeias, as percentagens de participação não foram tão elevadas, apesar 

de terem sido criadas condições para ser assegurado o transporte para o local onde 

decorrem as atividades. 

Os alunos manifestaram reações muito positivas e a alegria estampada nos rostos 

revelou-se gratificante para os organizadores do projeto Festand. 
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2. Organização  

 

Andebol inovar para Vencer 

 

 

 

A Escola e Família como Meta 

 

 

 

Projeto Inovar em parceria com Ministério da Educação com o slogan: 

 

 

 

"EU NÃO DESISTO JOGO ANDEBOL." 

 

 

 

Objetivos: 

- Fomentar a parceria dos pais em projetos desportivos; 

- Contribuir para o desenvolvimento global e harmonioso dos jovens; 

- Proporcionar a prática desportiva de Andebol; 

- Organizar Torneios/Manifestações Desportiva; 

 

 

 

 

Porquê 

- Convergência para interligação Escola-Família; 

- Conjugar as várias instituições; 

- Proporcionar um projeto aberto e abrangente 
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Apoios: 

- Material (bolas, coletes e pinos); 

- Formação - Professores e Alunos 

- Formação de clubes isento de encargos durante dois anos; 

 

 

 

ANDEBOL INOVAR PARA VENCER 

 

 

 

Projeto em movimento 

- Mais de 7 000 crianças envolvidas no ano letivo anterior; 

- Cerca de 100 Escolas; 

- Mais de 120 Atividades Realizadas  

 

 

Este projeto visa contribuir para o desenvolvimento integral e harmonioso dos jovens 

em diferentes domínios: saber, psicomotor, sócio-afetivo e cognitivo. Pretendemos 

apetrechar estes jovens com um repertório motor na área do andebol.  

A motivação para a atividade desportiva é um fator a ter em conta e só assim os 

jovens permanecem na atividade, então cabe ao professor criar um clima de trabalho 

agradável, em que predominem atividades estimulantes e interessantes. 

Este projeto será orientado por um professor da área e será desenvolvido de forma 

adequada e pedagogicamente correto, tendo em conta os alunos do 1º CEB, incidindo mais 

nos 3º e 4º anos. O andebol é um dos desportos de equipa, que desperta e motiva interesse 

nos jovens e crianças, sendo efetivamente um facilitador da aproximação da escola à 

realidade envolvente e potencia a ação dos diferentes agentes desportivos locais.  

 O insucesso ao desenvolver padrões maduros em lançar, pegar, rebater, por exemplo, 

faz com que seja difícil que as crianças tenham êxito em determinada atividade, elas não 

podem participar com sucesso numa atividade se não aprenderem as habilidades motoras 

essenciais contidas na mesma. Se uma pessoa não adquiriu as habilidades cedo, estas 

raramente são aprendidas mais tarde. 

As brincadeiras e jogos infantis exercem um papel muito além da simples diversão, 

possibilitam aprendizagem de diversas habilidades e são meios que contribuem e 

enriquecem o desenvolvimento intelectual da criança. 
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Desta forma, sendo um documento orientador, é importante o papel ativo e crítico de todos: 

professores, direção da escola, associação de andebol e outros no sentido de melhorar e 

complementar este projeto. 

Os Festand são organizados consoante os números de alunos e a proximidade das 

escolas. 

Os Festand são realizados no Agrupamento das Escolas, em que as escolas se 

deslocam lá através de transportes que são cedidos pelas juntas de freguesia em 

consonância com o agrupamento isto nas escolas fora da cidade, nas escolas da cidade os 

alunos vão através do transporte do desporto escolar. 

OS alunos fazem-se acompanhar pelas professoras titulares de turma e pelas auxiliares da 

escola que os acompanham até a escola mãe. na receção dos alunos vão estar os 

professores das AEC, que os vão levar até ao sitio onde começa a atividade. Estarão 

também os órgãos máximos dos Agrupamento mais o presidente da associação de Andebol, 

para fazer a receção dos alunos com um pequeno discurso.  

Os alunos vão ser distribuídos pelas várias estações, os professores da Atividade 

Física neste agrupamento nestes dias vão estar uma tarde afeta a estas atividades. 

Será dado o ponto de partida para o inicio da atividade. 

No Final será feito um agradecimento a todos os presentes, e será dado a todas a as 

crianças um pequeno lanche. 

 

 

3. Metas Específicas 1º e 2º anos 

 

Nestes anos pretende-se que os alunos tenham um contato com a modalidade de 

forma informal.  

Aprendizagem de manuseamento da bola (agarrar, passar com uma mão mas 

alternado direita e esquerda, driblar) 

Realização de jogos simples em que inicialmente sejam realizadas tarefas com 

regras pouco complexas.  

Incutir-lhes também a ideia do movimento (desmarcação) através de jogos. 

 

 

4. Metas Específicas 3º e 4º anos 

 

Pretende-se que ao fim de um conjunto de aulas que o aluno consiga:   

Aperfeiçoar ações técnicas; 



 38

Dominar ações técnicas e táticas básicas da modalidade;  

Desenvolver algumas destrezas como a rapidez e precisão em situação de jogo.  

 

4.1. Aperfeiçoar gestos Técnicos de base  

 

- Melhorar a técnica Individual  

- Desenvolver as capacidades físicas condicionais. 

 

Técnica: Passe; receção; remate; drible; finta com e sem bola; mudança de direção. 

Tática: Jogo livre. 

 

4.2. Aperfeiçoar a Tática Individual  

 

- Desenvolver do pensamento tático (Formação da capacidade de tomar 

decisão em situações de jogo)  

 

Adaptações estruturais: jogo numa zona do campo; regras reduzidas, número de jogadores 

reduzido 4x4 e bola adaptada.  

Técnica: Remate em zonas inabituais e mudança de direção. 

Tática: Superioridade numérica. Princípios da defesa: ajuda, bloco. 

Regras: 3 passos; violação da área; lei da vantagem; falta atacante.  

 

4.3. Jogo  

 

- Cooperar com os companheiros no jogo, escolhendo as ações favoráveis ao 

êxito pessoal e do grupo, jogo numa zona do campo. 

 

Técnica: mudança de direção; “passar o braço”; remate em zonas inabituais.  

Tática: superioridade numérica e princípios da defesa. (ajuda, bloco, troca) 

Princípios do ataque: Cruzamento, troca de posto específico.  

Jogo: 3x2; 2x3. 

 

4.4. Jogo formal 

 

- Aplicar as regras de jogo. 

 

Terreno de jogo formal 
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5. Sugestões de algumas habilidades motoras na prática do 

andebol 

 

Exercício 1: Manipular bola realizando corretamente diversos exercícios.  

 

Exercício 2: Driblar 

De forma decrescente ora 1 vez ora 2 e assim consecutivamente até chegar ao drible de 

forma fluente. Os alunos deverão ter a noção de empurrar a bola na direção do solo e não 

de bater na bola.  

Exercício 3: Drible contornado os cones: os alunos deverão ser capazes de correr em zigue-

zague por entre os cones. Para tal deverão trocar o domínio da bola alternando a mão. 

Objetiva-se com esse exercício desenvolver e aprimorar a coordenação lateral do aluno com 

domínio da bola. 

 

Exercício 4: Distribuir os alunos em duplas de mãos dadas. As duplas devem driblar uma 

bola sem soltar a mão.  

 

Exercício 5: Driblar, se tem espaço à sua frente, para progredir, no campo de jogo e ou 

ultrapassar o seu adversário direto (1x1), aproximando-se do objetivo do jogo. 

 

Exercício 6: Passe e receção: Troca de passes 2 a 2 os alunos, em duplas, deverão ser 

capazes de passar a bola ora com a mão direita ora com a esquerda e devem recebe-la 

com ambas as mãos. 

 

Exercício 7: Com duas bolas e com 4 alunos formando um quadrado executam passe e 

receção consecutivamente.  

 

Exercício 8: Receção e remate apoiado. Os alunos deverão ser capazes de rececionar o 

passe, e posteriormente executar o remate apoiado. 

O exercício deve ser treinado alternado a mão no remate.  

 

Exercício 9: Jogo adaptado Andebol  

Dividir a turma em dois grupos, com um cone no fim do campo e com cada equipe 

espalhada em seu campo, o desafio será passar a bola por todos os elementos da equipe e 



 40

acertar no cone no fim do campo. Caso a bola caia ou não acerte a posse de bola passa a 

ser da outra equipe. 

 

Exercício 10: Jogo adaptado Andebol  

Jogo da bola ao capitão a turma divida em dois grupos, executa o jogo introduzindo regras 

de andebol. Para animar pode-se acrescentar mais bolas no jogo.  

 

Exercício 11: Jogo adaptado Andebol  

O jogo dos passes cada equipa será formada por 6 alunos. A equipa terá que trocar no 

mínimo 5 e no máximo 10 passes. É recomendado que cada equipa conte em voz alta, para 

o professor poder acompanhar e verificar se a equipa ultrapassa os 10 passes. Passar com 

segurança a um companheiro desmarcado, de preferência em posição mais ofensiva. 

 

Exercício 12: Jogo adaptado Andebol 

Jogo do mata com regras do andebol introduzindo o remate em suspensão. Cooperar com 

os companheiros, escolhendo as ações favoráveis ao êxito pessoal e do grupo.  

 

Exercício 13: Jogo adaptado Andebol 

Jogo do meínho. Desenvolver a cooperação entre os atacantes através de passes e 

desmarcações. Despertar no defensor a atitude de recuperar a bola através da interceção. 

Estes exercícios podem ser adaptados para os 1º e 2º anos mas com regras mais simples. 

 

 

6. Avaliação 

 

A avaliação mede o grau de aprendizagem dos alunos até ao momento, permitindo 

refletir acerca dos resultados. 

O processo de avaliação, para além do carácter avaliativo, tem também um papel 

regulador de toda a atividade do professor e aluno, na medida em que fornece feedbacks 

acerca do processo ensino aprendizagem permitindo, pontualmente, reajustes. A recolha de 

informações permite a tomada de decisões adequadas às necessidades e capacidades dos 

alunos, contribuindo assim, para um maior sucesso.  

A avaliação deve medir o grau de adequação entre um conjunto de informações e 

um conjunto de critérios adequados ao objetivo fixado, visando uma tomada de decisão (De 

Ketele, 1980). 
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7. Regulamento do Festand 

 

“ O importante não é haver vencedores nem vencidos, é proporcionar um convívio de 

amizade e alegria entre os participantes.” 

 

• Cada Escola/Turma convidada participa com uma, duas ou mais equipas, em dois 

escalões, dos 6 aos 7 anos ou dos 8 aos 9 anos, ou então, num só escalão, dos 7 

aos 10 anos, jogando aqui por séries. 

 

• Jogam todos contra todos, nos respetivos escalões. 

 

• Quando não estão a jogar, os atletas movimentam – se nas estações de habilidades 

motoras. 

 

• Jogos de 6 minutos. 

 

• Intervalo dos jogos de um minuto para mudança de campo ou de estação. 

 

• Equipas de 10 jogadores. 

 

• 5 Jogadores de campo e 5 Jogadores suplentes. 

 

• Campo reduzido, entre 9 a 13 mts de largura e 18 a 20 mts. de comprimento. 

 

• Balizas mais pequenas: 2,60 mts x 1,80 mts ou 3,00 mts x 2,00 mts. 

 

• Bola leve, macia e de fácil pega. 

 

• Todos os atletas podem ser guarda-redes, podendo – se efetuar substituições em 

qualquer altura. 

 

• Dado o cariz de festa, não existirá controlo dos resultados, nem classificações. 
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Campo A 

Est.1 Est.2 Est.3 

Campo B 

Est.4 Est.5 Est.6 

8. Programa do Festand 

 

14h00 – Receção das equipas das Escolas 

14h15 – Reunião Técnica (Professores) 

15h00 – Abertura do Festand 

15h15 – Inicio das Atividades 

17h00 – Fim das Atividades 

 

9. Mapa das Atividades 

 

 

10. Descrição das Estações 

 

Campos A e B – Jogo de Mini-Andebol (Andebol 4 ou 5);   
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Estação 1 – Jogo “Passe”; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estação 2 – Devem tentar através do remate fazer passar a bola, no meio dos arcos, que se 

encontram colocados no chão; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estação 3 – Devem estar em fila, colocar-se dentro do arco, pegar numa bola e tentar 

derrubar os pinos que se encontram a sua frente; 
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Estação 4 – Os atletas (2 filas) devem driblar, e em seguida passar a bola ao companheiro 

que fará o mesmo; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estação 5 – “Rabo da Raposa”; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estação 6 – Estafeta “Drible” – Os Atletas contornam os pinos em drible. No percurso de ida 

utilizam mão direita ou esquerda e no regresso com a mão contrária. 
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11. Mapa de Jogo para 10 Equipas, 2 Campos e 6 Estações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Clube/Escola/Turma participante 
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13. Mapa de Jogo para 10 Equipas, 2 Campos e 6 Estações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Ficha Individual da Equipa 
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15. Material e Meios a Utilizar 

 

• Balizas de Mini-Andebol; 

• Mala para primeiros socorros; 

• Cartazes de identificação dos campos e estações; 

• Arcos, cordas, colchões, trampolim, plinto, bancos suecos, tabela de 

basquetebol e pinos; 

• Fita para dividir estações; 

• Mesa de organização; 

• Aparelhagem sonora com microfone; 

• Bolas de Mini-Andebol; 
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Proposta da organização do Festand no 1º Ciclo do Ensino Básico 

 

1. Recursos: 

 

1.1. Espaciais: 

 

A. CAMPO DE ANDEBOL (Área de 34mx15m) 

- 4 a 6 estações 

 

B. CAMPO DE ANDEBOL (Área de 40mx20m) 

- 6 a 8 estações 

 

C. CAMPO DE FUTEBOL (Área de 100mx60m) 

- 16 a 18 estações 

 

 

1.2. Humanos: 

 

A. CAMPO DE ANDEBOL (Área de 34mx15m) 

a. 50 a 80 alunos praticantes 

b. 6 Monitores 

 

B. CAMPO DE ANDEBOL (Área de 40mx20m) 

a. 60 a 100 alunos praticantes 

b. 8 Monitores 

 

C. CAMPO DE FUTEBOL (Área de 100mx60m) 

a. 120 a 300 alunos praticantes 

b. 16 a 18 Monitores 

 

1.3. Materiais: 

 

o Balizas de Mini-Andebol; 

o Bolas de andebol; 

o Coletes; 

o Pinos; 



 49

o Arcos; 

o Cordas; 

o Bancos suecos; 

o Barreiras; 

o Trampolim; 

o Plinto; 

o Colchões; 

o Fita para divisão das estações; 

o Aparelhagem do Som; 

o Mala primeiros socorros; 

o Material de sinalização – placas, folhas etc. 

 

 

NOTA: os recursos materiais são definidos consoante o número de estações e praticantes. 
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Agrupamento de Escolas INFANTE D. HENRIQUE 

Atividades de Enriquecimento Curricular 

Atividade Física e Desportiva 

2016/2017 

 

A abordagem do Andebol decorre integrada nos conteúdos Perícia/Manipulação e Jogos Lúdico-Motores, nos 1º 

e 2º ano de escolaridade, e no conteúdo Andebol, nos 3º e 4º anos de escolaridade, conforme o quadro que se 

segue: 

Planeamento Anual - 1º/2º Ano 

Conteúdos Competências/Objetivos Estratégias de Intervenção 

Perícia e 

Manipulação 

(1º Período) 

Realizar ações motoras básicas com 

aparelhos portáteis, segundo uma estrutura 

rítmica, encadeamento ou combinação de 

movimentos, conjugando as qualidades da 

ação própria ao efeito pretendido de 

movimentação do aparelho. 

- Partir, progressivamente do domínio dos 

objetos em situação individual para pares ou 

pequenos grupos; 

- Ações motoras a desenvolver: passar, receber 

(com as mãos e com os pés), lançar, driblar, 

cabecear, dar toque com raquetas, fazer toques 

de sustentação de bola. 

Jogos Lúdico – 

Motores 

(2º e 3º Período) 

Participar em jogos ajustando a iniciativa 

própria, e as qualidades motoras na 

prestação, às possibilidades oferecidas pela 

situação de jogo e ao seu objetivo, 

realizando habilidades básicas e ações 

técnico-táticas fundamentais, com 

oportunidade e correção de movimentos. 

- Realizar jogos infantis, cumprindo as suas 

regras, selecionando e realizando com 

intencionalidade e oportunidade as ações 

características dos mesmos: Jogo Toca e Foge, 

Roda do Lenço, Cabra Cega, Gato e Rato, 

Barra do Lenço, Jogo da Macaca, Jogos 

Tradicionais, Salto ao Eixo, etc. 

Planeamento Anual - 3º/4º Ano 

Conteúdos Competências/Objetivos Estratégias de Intervenção 

Andebol 

 

Coopera com os colegas de equipa, quer 

nos exercícios quer em jogo, escolhendo as 

ações favoráveis ao êxito pessoal e do 

grupo, admitindo as indicações que lhe 

dirigem e aceitando as opções e falhas dos 

seus colegas 

- Realizar habilidades básicas, ajustando-as às 

ações técnico-táticas da modalidade: passe, 

receção, remate/lançamento, drible, etc.; 

- Introduzir de forma progressiva as regras de 

jogo; 

- Adequar o número de elementos de cada 

equipa para facilitar a compreensão do jogo e 

permitir mais oportunidades de prática; 

- Realizar formas simplificadas de jogo, em 

espaços reduzidos e com um menor número de 

jogadores por equipa; 

- Situações de exercício; 

- Jogo. 

 

Lista das Escolas do Agrupamento mais o numero de alunos 
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 1º Ciclo do Ensino Básico 

 

1º Ano 

 

2º Ano 

 

3º Ano 

 

4º Ano 

 

TOTAL 

 

Professor 

 

E. B.1 de Fail 

0 5 5 5 15 1 

 

E.B.1 de Loureiro de Silgueiros 

7 12 7 12 38 1 

 

E.B.1 de Jugueiros 

47 44 20 50 161 2 

 

E.B.1 de Oliveira de Barreiros 

3 7 2 8 20 1 

 

E.B.1 de Paradinha 

0 7 5 2 14 1 

 

E.B.1 de Passos de Silgueiros 

8 9 11 12 40 1 

 

E.B.1 de Aquilino Ribeiro 

52 73 68 23 216 2 

 

E.B.1 de Repeses 

4 17 19 18 58 1 

 

E.B.1 de São João de Lourosa 

15 10 16 9 50 1 

 

E.B.1 de Teivas 

4 9 3 4 20 1 

 

E.B.1 de Vila Chã de Sá 

10 11 16 14 51 1 

 

TOTAL 
 

150 

 

204 

 

172 

 

157 

 

683 

 

13 
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Escolas do Agrupamento Infante D. Henrique Viseu

51; 8%

95; 16%

84; 14%

125; 20%

91; 15%

91; 15%

70; 12%
Fail/Vila Chã

Loureiro/Passos/Oliveira Baixo

Teivas/Paradinha/S. João Lourosa

Aquilino 1º/2º Ano

Aquilino 3º/4º Ano

Jugueiros 1º/2º Ano

Jugueiro 3º/4º Ano

Numero de escolas dos Agrupamento mais o numero total de alunos, numero de 

estações e numero total de alunos por estações. 

 

 
Festand 

Escolas Nº 
Alunos 
Total 

Nº 
Professor 

Aecs 

Nº 
Estações/campo 

Nº 
Alunos/Estações 

1 Fail/Vila Chã 51 10 6 9 

2 Loureiro/Passos/Oliveira 

Baixo 

95 12 7 13 

3 Teivas/Paradinha/S. 

João Lourosa 

84 10 7 12 

4 Aquilino 1º/2º Ano 125 13 8 15 

5 Aquilino 3º/4º Ano 91 13 7 13 

6 Jugueiros 1º/2º Ano 91 12 7 13 

7 Jugueiros 3º/4º Ano 70 11 6 11 

 

 

Gráfico que mostra adesão em percentagem das escolas e que participaram mais o numero 

total dos alunos e professores.  
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Escola Aquilino Ribeiro 1º/2º/3º/4º Ano

125; 78%

13; 8%

8; 5%
15; 9%

Nº Alunos

Nº Professor

Nº Estações/campo

Nº Alunos/Estações

Tabela do 1º Grupo Festand com gráfico comparativo. 

 

Festand Escolas Nº 
Alunos 

Nº 
Professor 

Nº 
Estações/campo 

Nº 
Alunos/Estações 

4 Aquilino 1º/2º Ano 125 13 8 15 
5 Aquilino 3º/4º Ano 91 13 7 13 
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Tabela do 2º Grupo Festand com gráfico comparativo. 
 

Festand Escolas Nº 
Alunos 

Nº 
Professor 

Nº 
Estações/campo 

Nº 
Alunos/Estações 

6 Jugueiros 1º/2º Ano 91 12 7 13 

7 Jugueiro 3º/4º Ano 70 11 6 11 

 

Escola de Jugueiros 1º/2º/3º/4º Ano

91; 73%

12; 10%

7; 6%
13; 11%

Nº Alunos

Nº Professor

Nº Estações/campo

Nº Alunos/Estações
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Tabela do 3º Grupo Festand com gráfico comparativo 
 

Festand Escolas Nº 
Alunos 

Nº 
Professor 

Nº 
Estações/campo 

Nº 
Alunos/Estações 

1 Fail/Vila Chã 51 10 6 9 

2 Loureiro/Passos/Oliveira 
Baixo 

95 12 7 13 

3 Teivas/Paradinha/S. 
João Lourosa 

84 10 7 12 
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Fail/Vila Chã/Loureiro/Passos/Oliveira Baixo/Teivas/Paradinha/São João Lourosa

51; 67%

10; 13%

6; 8%

9; 12%

Nº Alunos

Nº Professor

Nº Estações/campo

Nº Alunos/Estações
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REFLEXÕES FINAIS 

 

 

Tendo-se como pressuposto a importância da prática desportiva para o bem-estar 

psicológico e a satisfação com a vida, neste relatório da atividade profissional com vista à 

obtenção do grau de mestre em ensino de educação física nos ensinos básicos e 

secundário, é essencial refletir de uma forma mais geral sobre a experiência vivida durante o 

período a que ele se reporta, realçando os pontos fortes e algumas limitações sentidas ao 

longo do mesmo. O balanço é muito positivo, pois constituiu uma fase de grande 

crescimento, quer em termos da formação pessoal, quer no atinente ao desempenho 

profissional, na medida em que puderem ser experienciados momentos de interação com a 

realidade escolar, de ampliação e de aprofundamento dos conhecimentos teóricos e 

práticos. 

A oportunidade de contacto com diversas realidades e ambientes diferentes, bem 

como de intervenção e trabalho com grupos heterogéneos de idades relacionadas com o 1º 

ciclo do ensino básico foi muito importante, pois permitiu-me testar os limites e reconhecer 

limitações, proporcionando, assim, várias vivências para o exercício futuro da profissão 

docente.  

Também o contacto com os professores se revelou primordial, propiciando a 

promoção de aprendizagens pessoais, através da observação e da partilha de 

conhecimentos e de mundividências de caráter enriquecedor. 

Assim, ao longo deste trabalho com os alunos, foi possível perceber as 

especificidades de cada um e adequar a postura e a atuação pedagógica aos ritmos 

diferenciados de reação que constituem a individualidades dos elementos discentes.  

Outro aspeto fundamental que deixou marcas, ao longo de toda esta experiência, foi 

sem dúvida, o trabalho em equipa. Mais uma vez, ficou claro que é muito importante o apoio 

dos que partilham os mesmos objetivos e trabalham em benefício do desenvolvimento das 

crianças, no sentido de, em conjunto, o caminho ser mais fácil e os resultados mais 

satisfatórios. Se tal não tivesse acontecido, certamente este processo não teria sido vivido 

da mesma forma e a evolução a todos os níveis não teria sido uma realidade. 

É na prática, no contacto direto com os alunos e no contexto real, com todos os 

constrangimentos, todos os receios, todas as contrariedades, que se aprende a ser um bom 

profissional, até porque ser professor também passa por saber escolher, por saber decidir, 

ter em conta os outros e nós próprios e ter a capacidade de aceitar as críticas, tendo 

consciência dos erros que se cometem, de modo a tirar o melhor partido das aprendizagens 

que ocorrem nessas situações. 
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Apesar de tudo o que é aprendido ao longo da formação inicial, é preciso ter 

consciência de que, a formação é, apenas, o início de um longo caminho que se deve 

percorrer e que nunca está acabado.  

Ser um bom profissional significa estar em constante atualização, sem perder o 

interesse pelas pesquisas de novos saberes e a curiosidade sobre os mais variados temas 

que se cruzam com a educação. De entre esta área tão vasta, num futuro próximo, uma das 

áreas fascinantes que merecerá um estudo mais aprofundado será, sem dúvida, a das 

necessidades educativas especiais, na medida em que se constitui uma exigência, sob pena 

de não fazer sentido falar-se de uma escola inclusiva, na verdadeira aplicação semântica do 

conceito.  
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