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ANO:2018/1        PERÍODO: 5º BACHARELADO 
DISCIPLINA: FUNDAMENTOS DE HANDEBOL  
PROFESSORES RESPONSÁVEIS: Esp. Frederico Schutz Rabelo 
CARGA HORÁRIA TOTAL: 80 h.  TEÓRICA: 60h    PRÁTICA: 20h 
PRÉ REQUISITO: NÃO CONSTA 
  

 
PLANO DE APRENDIZAGEM 

 
EMENTA: 
Estudo dos movimentos, aplicados ao Handebol. Seus fundamentos histórico–culturais, pedagógicos e 
técnicos, organizados e sistematizados para utilização dentro do sistema educacional. 
 
OBJETIVOS GERAIS: 
 

• Ensinar e motivar o aluno sobre o valor do Handebol no meio social e cultural. 
• Capacitar e conscientizar o aluno de suas responsabilidades como educador e da complexidade das 

atividades que terá que enfrentar. 
• Desenvolver um trabalho pedagógico na área do handebol, onde o aluno sinta-se confiante, capaz, 

tenha firmeza e eficiência necessária para ensinar e transmitir os fundamentos corretos aos seus 
educandos. 

• Dar oportunidade ao aluno de desenvolver sua criatividade, valorizar a vocação, a aptidão pessoal, o 
preparo técnico e as relações interpessoais como requisitos indispensáveis para o bom desempenho 
do ensino. 

• Conscientizar o aluno a importância de ser um profissional crítico e ético. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
Apresentar o histórico e a evolução do Handebol Origem e Evolução 
Esclarecer aos alunos as diferentes formas de 
esporte e como devem ser aplicadas. 

Concepção de esporte: Rendimento e Participativo 

Familiarizar os alunos com o meio onde irão 
conviver: quadras, material e outros. 
 

Apresentação da quadra e seus componentes 
(adaptações) 

Ensinar e conscientizar sobre a importância da 
empunhadura, passe e recepções 

Empunhadura e recepções: alta, média e baixa.  

Realizar Passes diversos Passes diversos 
Exercitar os dribles alto e baixo dando ênfase ao 
trabalho muscular de braços, pernas e tronco 

Dribles 

Executar os arremessos visando o equilíbrio, 
concentração, visão, flexão de pernas e tronco. 

Arremessos diversos 

Realizar Passos tríplices Passos tríplices  
Saber os fundamentos básicos da marcação Fundamentos básicos da marcação: zona e individual 
Conhecer as Vantagens e Desvantagens Vantagens e Desvantagens 
Exemplificar através da prática vários tipos de 
jogos. 

Jogos coletivos recreativos e competitivos 
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Ensinar e interpretar as regras Noções gerais das regras 
Conhecer os fundamentos básicos de ataque Fundamentos básicos de ataque  
Ensinar o preenchimento de súmulas Preenchimento de súmula 
- Incentivar a participação em eventos Participação em eventos 

 
 
METODOLOGIA: 
 
Aulas Expositivas; 
Aulas práticas e teóricas; 
Prática de ensino, reflexões e discussões; 
Trabalhos de leitura; 
Ênfase no trabalho em grupo e individual; 
Experiências teóricas – práticas – Prática como Componente Curricular (P.C.C.). 
 
RECURSOS 
 
Data show. 
Quadro e giz; 
Televisão, vídeo, apostilas, livros, artigos, etc. 
Quadra e bola. 
 
AVALIAÇÃO: 
 
A avaliação seguirá as especificações do Projeto Pedagógico do Curso de Educação Física da 
UniEVANGÉLICA, que contempla um mínimo de dois instrumentos avaliativos por VA, o acúmulo de conteúdo 
ao longo do semestre, a devolutiva da avaliação na semana seguinte ao exame e acontecerá em três VAs 
assim caracterizadas e marcadas: 
 
 1ª VA: - Avaliação teórica valendo 50 pontos (22/03) com questões objetivas de múltipla escolha e/ou 
questões discursivas e/ou questões de respostas curtas, sendo o conteúdo referente à matéria ministrada até o 
dia que antecede a prova; prova prática dia (23/03) 50 pontos.  
 
       2ª VA: Provão multidisciplinar valendo 40 pontos (05/05) contendo questões objetivas de múltipla escolha, 
com conteúdo apresentado no edital da avaliação; prova prática (04/05) 60 pontos. 
 
 3ª VA: Prova teórica valendo 50 pontos (21/06) com questões objetivas de múltipla escolha e/ou questões 
discursivas e/ou questões de respostas curtas, prova prática dia (22/06) 50 pontos. 
 
 
AVALIAÇÃO SUBSTITUTIVA: O acadêmico que, por motivo justo, perder qualquer atividade avaliativa, 
poderá requerer na Secretaria Geral, mediante pagamento da taxa devida e dentro do prazo de três dias úteis 
da realização da avaliação, uma Avaliação Substitutiva que, se deferida pelo Diretor do Curso, será realizada 
na data fixada previamente pela direção, e será discursiva*. *Salvo em casos especiais identificados pela 
direção. 
        São considerados motivos justos: doenças infectocontagiosas, comprovadas por atestado médico; 
limitação temporária da capacidade física por doença ou acidente, comprovada por atestado médico; 
convocação para manobra militar; licença maternidade; morte de um familiar de primeiro grau; participação em 
Jornadas ou Congressos da área de formação, comprovada por certificado; participação em Projeto de 
extensão da instituição; e atletas representando a instituição ou município/estado/país.  
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REVISÃO DE NOTAS: Será permitida a revisão de nota ao aluno que a solicitar no prazo de três dias úteis 
após a divulgação da nota. 
A solicitação de revisão da nota deverá ser feita na Secretaria Geral e deverá constar de: 

1. Prova a ser revisada. 
2. Argumentação da solicitação, baseada em bibliografia atualizada, ou documento comprobatório. 
Não serão aceitas bibliografias desatualizadas (com mais de cinco anos). 
3. Cópia da bibliografia utilizada como argumentação. 
4. Citação de onde foi extraída a bibliografia (nome do livro / revista / manual; ano de publicação; 
editora). 

        O pedido de revisão somente poderá versar sobre erro material ou de interpretação pelo professor da 
disciplina, por ocasião do julgamento ou análise da prova, ou de lançamento indevido. 
 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
 
FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE HANDEBOL. Regras oficiais de Handebol, São Paulo 2006-2009. 
SIMÕES, Antônio Carlos. Handebol defensivo: conceitos técnicos e táticos. Rio de Janeiro: Phorte, 2002. 
EHRET, Arno; SPÄTE, Dietrich; SCHUBERT, Renate, ROTH, Klaus. Manual de Handebol – treinamento de 
base para crianças e adolescentes. São Paulo: Phorte, 2002.  
 
 
Bibliografia complementar: 
 
GRECO Pablo Juan, Caderno do goleiro de handebol, Belo Horizonte : [s. n.], , 2002.  
HORST Kasler. Handebol do aprendizado ao jogo disputado. 5 ed. Rio de Janeiro,1994. 
SANTOS, Lúcio Rogério Gomes dos. 1000 Exercícios para Handebol.  Rio de Janeiro: Sprint, 1997. 
ZAMBERLAN, Eloi. Handebol – Escolar e de Iniciação. Rio de Janeiro: Ed. Treinamento Desportivo, 1999. 
 
 
ASSINATURA DO PROFESSOR RESPONSÁVEL: 

 
_________________________________ 

 
DATA:_____/_____  /_____ 

 
 
 
 
 
 

Plano de Aprendizagem Aprovado pelo NDE do 
Curso de Educação Física no dia 25/01/2018. 

 

Profº. Dr. Iransé Oliveira Silva 
Diretor do Curso de Educação Física 

 


