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Ficha da Ação

Título O Karaté Tradicional: uma ferramenta pedagógica na escola atual.
Área de Formação A - Área da docência
Modalidade Oficina de Formação
Regime de Frequência Presencial

Cód. Área   Descrição

Reg. de acreditação (ant.)

Formadores

Formadores com certificado de registo
B.I. 10379779    Nome José Carlos Alves Marques    Reg. Acr. CCPFC/RFO-28887/11
Componentes do programa    Nº de horas 15

Formadores sem certificado de registo

Estrutura da Ação

Razões justificativas da ação e a sua inserção no plano de atividades da entidade proponente
As Artes Marciais e os Desportos de Combate estão cada vez mais na moda, sendo modalidades que entusiasmam os
jovens e lhes conferem segurança e sentimento de equilíbrio e bem-estar. A escola, acompanhando o ‘ritmo social’,
precisa de diversificar ofertas educativas, apresentando modalidades desportivas com potencial lúdico, criativo e
pedagógico. O Karaté Tradicional responde a esse desígnio, pelo que, com esta ação pretende-se transmitir/aplicar
conhecimentos de defesa e ataque, de forma segura, ao mesmo tempo que se transmitem regras e valores imperativos
aos alunos, como nos convocam os preceitos da ENEC e do Perfil do Aluno. Os professores ficarão com as ferramentas
necessárias para que possam explorar esta vertente desportiva, motivando os alunos, desenvolvendo-lhes competências
pessoais, de autonomia, de domínio do corpo.
Objetivos a atingir
Com esta oficina pretende-se levar os formandos a:
Apreender/experimentar movimentos de base que passarão à construção de movimentos mais complexos; 
Desenhar e operacionalizar exercícios de defesa pessoal a aplicar em pares ou três a três;
Implementar, nas aulas, uma modalidade apelativa, saudável, lúdica e educativa, aplicando as técnicas experimentadas
por pares;
Conhecer procedimentos práticos para aplicar técnicas específicas da modalidade;
Experimentar de combinações técnicas mais avançadas, de defesa e contra ataque.
Analisar criticamente os exercícios praticados em contexto de sala/pavilhão;
Ajuizar sobre as atitudes e valores a convocar na prática desta modalidade.
Conteúdos da ação
Esta oficina de formação pretende capacitar os professores para uma abordagem multidimensional das várias práticas
desportivas em contexto de pavilhão desportivo de uma escola, sem necessidade a outro tipo de recursos. Assim, os
conteúdos da ação serão os seguintes:
1. Breve apresentação dos conteúdos e metodologia da Oficina de Formação e explicitação dos critérios de avaliação dos
formandos (30 minutos);
2. Orientações curriculares para a introdução das Artes Marciais e Desportos de Combate na área da Educação Física (30
minutos);
3. As TIC no processo do ensino de técnicas de Artes Marciais e Desportos de Combate - apresentação de diversas
ferramentas para explorar os diversos domínios (1h);
4. Apresentação e treino prático de técnicas simples de defesa e de ataque, bem como de noções básicas sobre a

Duração
Horas presenciais: 15 
Nº de horas acreditadas: 30

   Horas de trabalho autónomo: 15

Duração
Entre 1 e 12    Nº Anos letivos: 1

Cód. Dest. 99   Descrição Professores dos grupos 260 e 620
DCP 99   Descrição Professores dos grupos 260 e 620

Nº de formandos por cada realização da ação
Mínimo 5    Máximo 20
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modalidade, metodologias de ensino e execução individual e em grupo (3h);
5. Sugestão de atividades na preparação destes exercícios e atitudes a desenvolver na sua aplicação prática e respetiva
análise de resultados obtidos (3h);
6. Introdução de combinações técnicas mais avançadas, de defesa e contra ataque, com posterior aplicação prática e
respetiva criação de situações reais (3h30);
7. Criação e aplicação de situações em contexto de aula, com o desenvolvimento de trabalhos com os alunos, que
ponham em prática os conteúdos lecionados, privilegiando a multidisciplinaridade e a articulação entre outros conteúdos
apreendidos (3h);
8. Avaliação da Oficina de Formação (30 minutos).
Metodologias de realização da ação

Regime de avaliação dos formandos
De acordo com o RJFC – DL 22/2014, de 11 de fevereiro - e nos termos dos nºs 5 e 6, do artigo 4.º do Despacho
4595/2015, de 6 de maio, a avaliação dos formandos é expressa numa classificação quantitativa na escala de 1 a 10
valores, de acordo com as menções definidas no ponto 6 do mesmo diploma e é atribuída com base nos indicadores
abaixo apresentados e respetiva ponderação:
- Envolvimento e qualidade nas atividades/tarefas das sessões presenciais – 25% 
- Qualidade do trabalho desenvolvido autonomamente – 60%
- Relatório crítico individual (escrito) – 15%

Nota: As faltas dos participantes são limitadas a um terço das horas de formação
Bibliografia fundamental
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e Tecnologias - Faculdade de Educação Física e Desporto.
HIGAONNA, Morio (1985). Karate-Do Tradicional Okinawa Goju-Ryu- Técnicas básicas (versão espanhola). Barcelona,
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HIGAONNA, Morio (1995). The history of Karate. USA, Dragon Books.
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Presencial   Trabalho autónomo

Nestas sessões, exclusivamente presenciais, serão explorados os conteúdos da ação,
recorrendo a metodologias participativas onde cada formando tem um papel central de promoção
das várias práticas. Constituem-se grupos de trabalho para aplicação dos conhecimentos
adquiridos, apresentação e discussão dos trabalhos desenvolvidos, assim como partilha de
experiências. A primeira sessão será destinada à apresentação dos formandos, dos formadores
e da ação. As duas últimas sessões serão dedicadas à apresentação e partilha final da atividade
implementada e reflexão final. Nas restantes sessões de trabalho conjunto serão abordados os
conteúdos da formação, fazendo a ponte entre a componente presencial e o contexto profissional
de cada formando.

  

Na componente de
trabalho autónomo,
os formandos,
individualmente, e
com a supervisão do
formador deverão:
- planificar atividades
e construir recursos,
tendo em vista a sua
aplicação com os
alunos em contexto
curricular e
educativo, utilizando
as ferramentas
exploradas nas
sessões conjuntas; 
- experimentar no seu
contexto educativo
algumas das
atividades
planificadas e
recursos construídos;
− refletir criticamente
sobre a aplicação
prática e interesse
educativo das
possibilidades do
desenvolvimento da
aprendizagem ativa
com os seus alunos.


