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Ficha da Acção

Designação O HÓQUEI NA ESCOLA

Região de Educação Área de Formação A B C D

Classificação Formação Contínua    Modalidade Curso de Formação

Cód. Área C05   Descrição Didácticas Específicas (Educação Física)

Cód. Dest. 99   Descrição Professores dos Grupos 260 e 620

Dest. 50% 99   Descrição Professores dos Grupos 260 e 620

Reg. de acreditação (ant.) CCPFC/ACC-92584/17

Formadores

Formadores com certificado de registo

B.I. 11429459    Nome HUGO JOAQUIM DA CUNHA OLIVEIRA SANTOS    Reg. Acr. CCPFC/RFO-37869/17

Componentes do programa Nº de horas 0

Formadores sem certificado de registo

Duração
Nº Total de horas 16    Nº de Créditos 0.6

Anexo A

A preencher nas modalidade de Curso, Módulo, DSES e Seminário

Razões justificativas da acção e a sua inserção no plano de actividades da entidade proponente
A formação de hóquei na escola assume extrema importância no incentivo à prática desportiva em geral, promove
estilos de vida saudáveis que contribuem para a formação equilibrada dos alunos e melhoria na qualidade do
ensino/aprendizagem. A modalidade, incorporada no Desporto Escolar, procura promover atividades integradoras e
contributivas para a concretização plena dos Projetos Educativos das Escolas. A formação desportiva de um atleta
neste projeto tem obrigatoriamente que ser entendida como uma atividade educativa realizada por etapas e
concretizada a longo prazo o que tem efeitos na educação cívica, hábitos e metas de trabalho e resiliência dos alunos.
É imperativo construir linhas orientadoras enquadrando a modalidade na formação em cadeia, primeiro dos
professores e logo dos alunos, de acordo com o definido para uma adequada formação e educação a longo prazo.
É intenção desta ação formativa proporcionar formação aos professores de Educação Física do 1º,2º, e 3º Ciclo do
Ensino Básico e Secundário, que os apoie na implementação de unidades dedicadas ao Hóquei em Campo, na sua
atividade curricular e/ou dinamizar atividades ligadas ao Desporto Escolar.

Objectivos a atingir
Consciencializar das características e potencialidades do hóquei;
Determinar os gestos técnicos específicos da modalidade;
Domínio dos conhecimentos básicos técnico-táticos da modalidade;
Conhecimento das regras básicas do hóquei;
Comportamento em campo, resiliência e hábitos/metas de trabalho.
Desenvolver estratégias e metodologias de implementação da atividade nas aulas de hóquei no desporto escolar ou
de educação física;

Conteúdos da acção
Módulo 1 - Hóquei na Escola (2 h teóricas)
O jogo de Hóquei em geral;
Evolução do Jogo de Hóquei;
O Hóquei em Portugal;
Comportamento em campo, resiliência e hábitos/metas de trabalho.
Descrever como se joga Hóquei em Campo e Hóquei de Sala; Identificar e descrever as características básicas do
Hóquei em Campo e Hóquei de Sala, nomeadamente, a composição das equipas, o equipamento, o recinto, o objetivo
do jogo e as regras principais;
Identificar o equipamento de proteção necessário para o jogo; Perspetivar a aplicação das regras básica do jogo e das
atitudes e objetivos de trabalho.
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Processo

Data de recepção 25-09-2017    Nº processo 100131    Registo de acreditação CCPFC/ACC-92975/17

Data do despacho 25-09-2017    Nº oficio 7055    Data de validade 22-06-2020

Estado do Processo C/ Despacho - Acreditado

Módulo 2 - Aprender a Jogar (10h práticas)
Identificar o tipo de pega de stick adequada a um determinado gesto técnico;
Adotar o posicionamento do corpo adequado ao gesto técnico a executar;
Identificar e diferenciar as técnicas básicas de passe/receção, condução de bola, fintas, desarmes e remate;
Identificar as principais estratégias e exercícios de trabalho de pés e posicionamento corporal;
Identificar as principais estratégias e exercícios de desenvolvimento das técnicas básicas de passe/receção, condução
de bola, fintas, desarmes e remate;

Módulo 3 – Tática (4h práticas)
Identificar os princípios básicos do treino de guarda-redes; Identificar o equipamento de guarda-redes e sua
funcionalidade no jogo; Identificar os regulamentos específicos referentes à posição de guarda-redes; Identificar as
diferentes etapas de desenvolvimento no âmbito de treino de guarda-redes.

Metodologias de realização da acção
As sessões presenciais serão caracterizadas pela realização de atividades teórico/praticas a realizar pelos formandos,
num total de 16 horas. As sessões serão de caráter predominantemente prático, com alguns momentos
expositivos/demonstrativos. As atividades serão planeadas de modo a introduzir novos conceitos que serão
explorados pelos formandos, proporcionando uma metodologia de aprendizagem por execução de tarefas. Os
exemplos apresentados serão sempre relacionados com situações reais do jogo de hóquei. As atividades realizadas
serão orientadas no sentido de explorar situações em contexto de treino e de jogo. A apresentação de resultados
consistirá na realização de exercícios práticos.
A exposição e exemplificação dos temas serão feitas com recurso a modelos práticos, de modo a que os formandos
visualizem situações reais de aprendizagem.

Regime de avaliação dos formandos
Obrigatoriedade de frequência de 2/3 das horas presenciais.
A avaliação será contínua e participada por todos os intervenientes.
A avaliação dos formandos é quantitativa e expressa numa escala de 1 a 10, com a correspondente menção
qualitativa, conforme referencial constante da legislação em vigor, que seguidamente se explicita:
Escala de Avaliação:
Insuficiente (1,0 – 4,9)
Regular (5,0 – 6,4)
Bom (6,5 – 7,9)
Muito Bom (8,0 – 8,9)
Excelente 9,0 – 10)

A avaliação será contínua e os pesos da classificação final serão os seguintes em virtude de se tratar de uma
formação com um alto teor prático:
Nível de participação 60%
Teste Final Individual 40%

Forma de avaliação da acção
Inquéritos de satisfação aos docentes
Relatório crítico apresentado pelo Formador
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