
Nome Curso: “O ensino do andebol na Escola” 
 
Objetivos: 
- Promover uma atualização relativamente às tendências evolutivas do andebol e sua relevância no contexto da 
abordagem do andebol na Escola; 
- Apresentar conceções metodológicas de ensino do Andebol ajustadas aos vários níveis de ensino (introdutório, 
elementar e avançado); 
- Proporcionar aos formandos vivências que permitam a compreensão e utilização da metodologia e estratégias 
propostas. 
 
Coordenadora do Curso: Luisa Estriga 
 
Créditos (formação contínua de professores): 1 
 
Carga horária: 25 horas 
 
Destinatários: Professores de Educação Física dos grupos 260 e 620 
 
Contacto para mais informações: otiliapereira@fade.up.pt 
 
Duração, Horário e Temas a abordar: 
 

  
 

Data Horário Módulos 

19 Nov. 
(sábado) 

MANHÃ: 
09:00-13:00 

MÓDULO 1. O Andebol na atualidade. A lógica do jogo. 
 

26 Nov. 
(sábado) 

MANHÃ: 
09:00-13:00 

MÓDULO 2.  
Novas metodologias de ensino dos jogos desportivos, com 
ênfase no “ensinar a aprender a jogar andebol” 
O desenvolvimento das competências de jogo e os objetivos de 
aprendizagem 

03 Dezembro 
(sábado) 

MANHÃ: 
09:00-13:00 
 
TARDE: 
14:00-18:00 

MÓDULO 3.  
Conceções, modelos e metodologias de ensino do Andebol no 
contexto escolar – nível introdutório, elementar e avançado 
Expressão e educação físico-motora (1º Ciclo do EB) 
- Jogos lúdicos e pré-desportivos  
 
Introdução ao andebol nas Atividades de Enriquecimento 
Curricular (1º Ciclo do EB) 
- Formas simplificadas de jogo (4x4), exercícios critérios, 
avaliação 

10 Dezembro 
(sábado) 

MANHÃ: 
09:00-13:30 

O ensino do Andebol no 3º Ciclo EB – Nível introdutório e 
elementar 
- Formas simplificadas de jogo (5x5 e 6x6), exercícios critérios, 
avaliação 
 
MÓDULO 4.  
O ensino do Andebol no Secundário – Nível avançado 
- Do jogo 6x6 ao jogo formal, exercícios critérios, avaliação 

17 Dezembro MANHÃ: 
09:00-13:30 

Vivência das metodologias propostas através da construção de 
cenários de prática 
Sessões de micro-ensino (avaliação) 
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Número máximo de candidatos a admitir: 30 

Inscrições: Até dia 17 de Novembro de 2016, através de ficha de inscrição a enviar para 
formacao.continua@fade.up.pt 
 
Propina: 75,00€ (Inscrição) + Seguro ( valor ainda a definir) 

Informações/contactos/ficha de inscrição: Ficha de inscrição 

 

 

mailto:formacao.continua@fade.up.pt
https://sigarra.up.pt/fadeup/web_gessi_docs.download_file?p_name=F1008954832/Ficha%20de%20inscri%C3%A7%C3%A3o.doc
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