
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS  
Faculdade de Educação Física - Coordenação de Graduação  

Cidade Universitária, Barão Geraldo, Campinas/SP CEP 13083-851  
Telefone: (19) 3521-6606  FAX: (19) 3521-6751 

 

 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 
 
DISCIPLINA:  

EF447 HANDEBOL 

PROFESSOR RESPONSÁVEL:  
 

EMENTA: 
Estudo teórico-prático do Handebol. Procedimentos pedagógicos para o seu ensino. 

OBJETIVOS: 
Contribuir para a formação da competência geral do profissional de Educação Física enquanto educador em 

ambientes não formais de ensino, com os conteúdos iniciais do handebol principalmente os seus aspectos 

técnico-táticos nas fases de orientação e direção. 

PROGRAMA:  
1. O handebol como um esporte moderno. 

2. O handebol brasileiro no cenário mundial.  

3. O handebol e os conceitos do Esporte Coletivo. 

4. Conhecimento básico de regras de handebol. 

5. Conceitos básicos do jogo de handebol: objetivo do jogo; linha de passe e desmarque. 

6. Habilidades Específicas de handebol (Fundamentos). 

7. Capacidades técnicas de goleiro e pivô. 

8. Meios técnico-táticos defensivos: flutuação e marcação. 

9. Meios técnico-táticos ofensivos: desmarque, fixação par. 

10. Marcação individual. 

11. Sistemas defensivos: 1:5; 3:3. 

12. Noções básicas de sistema ofensivo 3:3. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: Re 
Realização de um seminário em grupo e de uma prova escrita. 

A nota semestral será obtida a partir da soma de até três pontos referente a apresentação em grupo de um 

artigo científico (escolhido a partir de uma lista de artigos proposta pela professora) em forma de seminário; 

até sete pontos obtidos com uma prova. Caso algum(a) estudante precise fazer exame a nota final será a 

média entre a nota do exame e a nota obtida no semestre (antes do exame). 

 


