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Pre
P âm
mbu
ulo
Os referencciais de form
mação específica vão caraacterizar a se
egunda componente de formação do
os cursos dee
treinadoress, contemplaando as unidades de form
mação e os temas
t
associados às com
mpetências do
d treinadorr
diretamentee relacionad
das com os aspetos
a
partticulares da modalidade desportiva em causa, respeitando,
r
,
naturalmen
nte, o perfil de treinador estabeleciddo legalmen
nte para essa
a qualificaçãão e as nece
essidades daa
preparação dos pratican
ntes nas etap
pas em que eele pode inte
ervir.
ma estruturaa e uma apre
esentação id ênticas às uttilizadas nos referenciaiss de formação geral, estee
Seguindo um
documento
o estará na base
b
da hom
mologação ddos cursos de
d treinadores correspoondentes, realizados porr
qualquer en
ntidade form
madora devid
damente certtificada e em
m condições de
d organizarr este tipo de
e formação.
A autoria deeste documeento pertencce à Federaçção com Estaatuto de Utilidade Públicca Desportiva
a que regulaa
a modalidaade, corresp
pondendo, por
p isso, à oopção por si
s assumida relativamennte às necessidades dee
formação dos respetivo
os treinadore
es.
ece, para cada grau, um
ma carga horá
ária mínima,,
O Programaa Nacional de Formação de Treinadoores estabele
podendo, ccada federação de mod
dalidade ch egar a valo
ores superiores, em funnção das su
uas própriass
característiccas e necessidades.
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Unidades de Form
mação e Cargas H
Horárias – Karate Grau II
UN
NIDADES DE FO
ORMAÇÃO

HORAS

1. PEDAGOGIA DO KARATE
2. DIDÁTICA DO KARATE
3. TEORIA E M
METODOLOGIA
A DO TREINO DE
E KARATE
4. DESENVOLLVIMENTO INSTTITUCIONAL E GESTÃO
G
DO KARRATE
5. ELEMENTO
OS DE ARBITRA
AGEM NO KARATE

TTotal
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8
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8
4
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UNIDADE DE FO
ORMAÇÃO/

Pedaggogia do
o Karatte
GRAU DE FORM
MAÇÃO_II /

SUBUNIDA
ADES

HORAS

TEÓRICAS/PRÁTICAS
(H
H)

1. ANÁLISE DAA TAREFA E DOS EXERCÍCIOS
E
DE KA
ARATE

4

4/0

2. ENSINO E AAPRENDIZAGEM NO
N KARATE

4

4/0

8

8/
/0

Total
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PEDAGO
OGIA DO KARATE
K
SUBUNIDADE 11.

ANÁLI SE DA TA
AREFA E DOS
D EXER
RCÍCIOS DE
D KARATE
E
1.1. Gestãão Pedagógica da Tarefa e doss Exercícios de Karate
1.1.1.. Estrutura, din
nâmica e funcio
onalidade das taarefas motoras

.
.

Fundamento
os praxiológicoss das tarefas dee Karate
As dimensõees do Budo (Tokitsu) como esttruturantes do ato tático

1.1.2.. A gestão na tarefa no Karate
e

.
.
.

Fundamento
os neuromotore
es das tarefas dde alfabetização
o motora
Tarefas de fiinalização, tarefas de transiçãoo e tarefas de neutralização
n
Habilidades genéricas e habilidades especcíficas

1.1.3.. Variáveis de manipulação
m
da
as tarefas de Kaarate

.
.
.

Repetição e variabilidade
Técnica e táttica
Kihon, Kata, Kumite e Bunkkai

1.1.4.. Documentos de apoio: caratterísticas, funçõões e sua articu
ulação

.
.
.

Dossier de conteúdos/Fich
c
a de conteúdoss
Dossier de exercícios/Ficha
e
a de exercícios
Ficha de unidade de treino (plano de treinno)

COMPETÊN
NCIAS DE SAÍDA

CRIT
TÉRIOS DE EVIDÊ
ÊNCIA

. Descreveer e interpretarr os conceitos e implicações

. Iddentifica e reconhece as dimennsões de aplicação das

associad
dos à tarefa motora no âmbito
o específico de KKarate.

. Compreeender e adequaar os fundamenntos técnicos e táticos
nas tareffas de Karate.

. Identificar as variáveis e as possibilidades de manipuulação
d tarefas de Karate.
K
na gestãão e aplicação das

. Organizaar os documenttos de apoio à sua
s ação didáticco‐
pedagóggica em Karate.

. Identificar e utilizar os meios para prooceder à avaliaçção da
de treino de Karrate.
sessão d

taarefas motoras..

. Aplica os fundam
mentos técnicoss e táticos, e su
uas variáveis,
rate.
naa aplicação das tarefas de Kara

. Iddentifica e reconhece as variávveis e possibiliddades de
manipulação
m
dass tarefas de Karrate, aplicando‐as em função
do
os objetivos pre
etendidos.

. Seeleciona as tareefas em funçãoo dos conteúdoss e dos
objetivos.

. Descreve e utiliza os meios paraa proceder à avvaliação da
essão de treino.
se

FORMAS DEE AVALIAÇÃO REECOMENDADAS

. Questionnamento escritto e/ou oral.
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SUBUNIDADE 22.

ENSINO E APREENDIZAGE
EM NO KA
ARATE
2.1. Discu
urso e Interatividade no Treino
o de Karate
2.1.1.. O triângulo didático treinado
or‐praticante‐cconteúdo (tareffa)
2.1.2.. A instrução co
omo fator pote
enciador da aprrendizagem no Karate

.
.

Estratégias discursivas
d
Estratégias de
d negociação de
d significados.. O feedback pe
edagógico

2.1.3.. A demonstraçção como fatorr potenciador d a aprendizagem
m no Karate

.
.

Estratégias de
d demonstraçã
ão
Agentes de demonstração
d

2.1.4.. Relação entree Conhecimento Declarativo e Conhecimento
o Procedimenta
al

.
.

Aprendizageem explícita e im
mplícita
Estratégias para
p
uma apren
ndizagem signifficativa

2.2. Orien
ntação Pedagóggica no Karate
2.2.1.. Estratégias dee adaptação da
as metodologiass de ensino aoss praticantes de
e acordo com o seu nível de de
esempenho
e/ou faixa etáária

.

Ação do treiinador relativam
mente aos prat icantes avançados e aos praticcantes principiaantes

2.2.2.. Metodologiass didáticas asso
ociadas à obtennção/avaliação das
d graduaçõess

.

As graduaçõ
ões como ferram
menta didática.. Diferentes perrspetivas

2.2.3.. Estilos de enssino e sua conte
extualização e eevolução

.

Diretividadee e não diretivid
dade no Karate.. A cedência do
o controlo no prrocesso de apreendizagem do treinador
t
para
o praticantee

2.2.4.. Dinâmica social da pirâmide
e hierárquica naa sessão de treino: do treinado
or, aos coadjuvaantes, aos grad
duados e aos
principiantes
COMPETÊN
NCIAS DE SAÍDA

CRIT
TÉRIOS DE EVIDÊ
ÊNCIA

. Identificar e compreender a relação trriangular entre o

. Iddentifica as caraaterísticas das rrelações entre os
o elementos

treinado
or, o praticante e o conteúdo (tarefa).
(

co
onstituintes do triângulo didáttico.

. Conheceer as estratégias associadas aoo processo de innstrução . Aplica as estratéégias discursivass, de negociaçãão e de
e demon
nstração.

. Conheceer as estratégias associadas aoo estabelecimennto de
uma aprrendizagem sign
nificativa e resp
petivas possibiliidades
no treino
o de Karate.

. Compreeender a dinâmica do processoo de ensino em função
da fase d
de aprendizageem dos pratican
ntes.

emonstração.
de

. Iddentifica as estrratégias associaadas ao estabelecimento de
uma aprendizage
em significativaa e as respetiva
as
ossibilidades no
o treino de Karaate.
po

. Aplica estratégiaas pedagógicas associadas à inntervenção de
d
fasess de aprendizaggem.
praticantes em diferentes

. Desenvoolver capacidadee de reflexão relaativamente ao ppotencial . Compreende a aquisição
a
de graaduações como
o um processo
didático das graduações e suas formas de
d avaliação.

. Adequarr os estilos de ensino
e
às circun
nstâncias da sesssão de
treino e às caraterísticaas dos praticanttes.

. Identificar as relações sociais
s
horizonttais e verticais ddos
agentes de treino no Kaarate e respetivvas responsabillidades.

pe
edagógico com caráter avaliattivo.

. Utiliza os estilos de ensino adeqquando‐o às cirrcunstâncias
daa sessão e às ca
araterísticas doos praticantes.

. Iddentifica a lógica social no treinno de Karate e potencia a sua
re
elação harmoniosa.

FORMAS DEE AVALIAÇÃO REECOMENDADAS

.

Questio
onamento escritto e/ou oral.
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UNIDADE DE FO
ORMAÇÃO/

Didática do Karate
K
GRAU DE FORM
MAÇÃO_II /

SUBUNIDA
ADES

HORAS

TEÓRICAS/PRÁTICAS
(H
H)

1. FUNDAMEN
NTOS TÉCNICOS DO
D KARATE

4

0/4

2. FUNDAMEN
NTOS TÁTICOS DO KARATE

2

0/2

3. KARATE PARRA PESSOAS PORTADORAS DE DEFFICIÊNCIA

2

2/0

8

2/
/6

Total
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DIDÁTICA DO KAR
RATE
SUBUNIDADE 11.

FUNDA
AMENTOS TÉCNICOS DO KA
ARATE
1.1. As téécnicas de Karatte
1.1.1.. Identificação e análise das té
écnicas fundam
mentais do Karaate num contexto de combate sem armas

.
.
.
.
.
.

Batimentos
Blocagens/eesquivas/derivações
Projeções
Imobilizaçõees
Chaves
Estrangulam
mentos

1.2. Os tip
pos de técnicass de ataque e de defesa
1.2.1.. Identificação dos tipos de té
écnicas de ataquue, tendo em conta
c
a trajetória da zona de im
mpacto

.
.
.
.

Diretas
Circulares
Rotativas Diretas
Rotativas Cirrculares

1.2.2.. Identificação dos tipos de té
écnicas de defessa, tendo em co
onta a neutralizzação da trajetóória do ataque na zona de
impacto

.
.
.

Blocagem (aativas e passivass)
Derivação
Esquiva (parrciais/totais)

COMPETÊN
NCIAS DE SAÍDA

CRIT
TÉRIOS DE EVIDÊ
ÊNCIA

. Identificar e descrever os exercícios e comportamenttos

. Demonstra compreensão, aquissição e capaciddade de

o treino tendo em
e conta as téccnicas
motoress adequados no
fundameentais do Karate.

. Identificar e descrever os exercícios e comportamenttos
motoress adequados no
o treino tendo em
e conta os dife
ferentes
tipos de técnicas de ataaque e defesa.

ntervenção no contexto
c
de situuação de comb
bate sem
in
arrmas.

. Demonstra compreensão, aquissição e capaciddade de
in
ntervenção num
m contexto de cconfronto atravvés dos
diferentes tipos de ataques e d efesas.

FORMAS DEE AVALIAÇÃO REECOMENDADAS

. Questionnamento escritto e/ou oral.
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SUBUNIDADE 22.

FUNDA
AMENTOS TÁTICO
OS DO KAR
RATE
2.1. A intervenção inteleectual na resolu
ução prática dee um problema
2.1.1.. Os mecanism
mos de resposta motora em funnção da perceçção na análise de múltiplas situuações, em bussca da
resolução práática de um pro
oblema com vistta a atingir um objetivo determinado
2.1.2.. Objetivos do comportamentto tático
2.1.3.. Caraterísticass do comportam
mento tático
2.1.4.. Orientação do
o comportamento tático
2.1.5.. Elementos qu
ue influenciam o comportameento tático
2.1.6.. Condicionanttes do comportamento tático, em função dass ações motoras do oponente,, tais como: carraterísticas do
adversário, téécnica, distância, ritmo de exeecução, cálculoss ótico‐motoress, experiência, rreferenciais de memória,
automatismo
os e tempos de decisão

.
.
.

Perceber
Julgar
Decidir

COMPETÊN
NCIAS DE SAÍDA

CRIT
TÉRIOS DE EVIDÊ
ÊNCIA

. Identificar comportameentos adequadoos em função dda

. Reconhece a situuação e selecio na a resposta motora
m
de

tomada de decisão.

orma consciente e adequada ccom vista à reso
olução do
fo
problema.

FORMAS DEE AVALIAÇÃO REECOMENDADAS

. Questionnamento escritto e/ou oral.

SUBUNIDADE 33.

KARATTE PARA PESSOAS
P
PORTAD ORAS DE DEFICIÊN
NCIA
3.1. O Karate na Pessoa com Deficiênciia
3.1.1.. Tipos de prática
3.1.2.. Tipos de deficciência
3.1.3.. Caraterísticass parentais
3.2. Ajudaas técnicas
3.2.1.. Conceito de ajudas
a
técnicas
3.2.2.. Material
3.3. A práática competitivva
3.3.1.. Competições (WKF, Special Olimpics,
O
Deafllympics)
3.3.2.. Legislação e regulamentação
r
o

FEDERAÇÃO NACIONAL DE KARATE PORTUGAL
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COMPETÊN
NCIAS DE SAÍDA

CRIT
TÉRIOS DE EVIDÊ
ÊNCIA

. Enunciarr as diferenças entre prática de reabilitação,

. Planeia o treino, conhecendo a deficiência, beem como o

recreativva, competitivaa e de alto rendimento.

. Identificar as caraterístticas das diferenntes deficiênciaas:
auditiva,, visual, motoraa, cognitiva, síndromes, paralissia
cerebral e transplantad
dos.

. Compreeender as dificulldades socioecoonómicas e em ocionais
inerentees a ser pai de um
u jovem com deficiência.

. Aprendeer o conceito dee ajudas técnicaas, identifica‐la s e ser
capaz dee as utilizar.

. Enumeraar as diferentess provas existenntes para atletaas com

objetivo que o jo
ovem pretendee retirar da prática do Karate.

. Adapta a sua intervenção aos ddiferentes pais que
q encontra.
. Reconhece a utillidade das ajuddas técnicas e encontra
orrespondência
a entre as difereentes ajudas e as dificuldades
co
re
elativas à patolo
ogia.

. Iddentifica a regulamentação daas diversas competições para
attletas com deficciência.

. Ennquadra uma atleta na prova ccorreta, com base nas suas
caaraterísticas.

deficiênccia.

. Conheceer a legislação que
q as suporta bem como os ccritérios
de particcipação.
FORMAS DEE AVALIAÇÃO REECOMENDADAS

. Questionnamento escritto e/ou oral.
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UNIDADE DE FO
ORMAÇÃO/

Teoria
a e Metodolog
gia do TTreino de
d Kara
ate
GRAU DE FORM
MAÇÃO_II /

SUBUNIDA
ADES

HORAS

TEÓRICAS/PRÁTICAS
(H
H)

1. GESTÃO MU
ULTIFATORIAL DO
O TREINO DE KARATE

4

4/0

2. QUALIDADES MOTORAS NO
O KARATE

4

2/2

3. FUNDAMEN
NTOS DA TEORIA E METODOLOGIA
A DO TREINO DE KARATE

10

10
0/0

4. TREINO E EXXERCÍCIO DO KARRATE

16

0/
/16

34

16/
/18

Total
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TEORIA E METODO
OLOGIA DO
D TREIN
NO DE KAR
RATE
SUBUNIDADE 11.

GESTÃ
ÃO MULTIIFATORIA
AL DO TREEINO DE KARATE
K
3.1. Modelação multidim
mensional do Rendimento no Karate
3.2. Apliccação da Period
dização Multifattorial do Treinoo
1.2.1.. Bio (física‐téccnica‐tática)
1.2.2.. Psico (psicoló
ógica)
1.2.3.. Sócio (sociocu
ultural e filosóffica)
3.3. Apliccação da gestão
o da forma desp
portiva no Karatte utilizando a micro e meso estrutura
e
3.4. Modelação e quantificação da rela
ação treino‐des empenho no Karate
3.5. Avaliação multifatorial

COMPETÊN
NCIAS DE SAÍDA

CRIT
TÉRIOS DE EVIDÊ
ÊNCIA

. Elaborarr planos de treino, ao nível da micro, meso e

. Ellabora planos de
d treino, ao nívvel da micro, meso
m
e

macroesstrutra de acord
do com uma pe
erspetiva multiffatorial
adequad
da aos praticanttes e competidores de etapas de
Especialização.

macroestrutra
m
de acordo com uuma perspetiva
a multifatorial
ad
dequada aos prraticantes e com
mpetidores de etapas de
Esspecialização e Alto Rendimennto.

FORMAS DEE AVALIAÇÃO REECOMENDADAS

.

Questio
onamento escritto e/ou oral.

SUBUNIDADE 22.

QUALIIDADES MOTORAS
M
S NO KARA
ATE
2.1. Treino
o das qualidades motoras no Karate
K
2.1.1.. Fundamentoss metodológico
os de desenvolvvimento das qualidades físicas dos atletas na prática do Kara
ate
2.1.2.. Metodologiass de avaliação das
d qualidades físicas

COMPETÊN
NCIAS DE SAÍDA

CRIT
TÉRIOS DE EVIDÊ
ÊNCIA

. Planear exercícios de trreino das difereentes qualidadees físicas . Descreve os funddamentos relattivos ao planeamento das
ntextos de prep
paração variadoos,
perante objetivos e con
respeitando os princípios metodológiccos e adaptand o‐os às
carateríssticas dos atletaas e à especificidade do Karatee.

as, integrando‐aas num contextto específico.
qualidades física

. Iddentifica as prinncipais metodollogias de avaliaação das
qualidades física
as na prática doo Karate.

FORMAS DEE AVALIAÇÃO REECOMENDADAS

. Questionnamento escritto e/ou oral.
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SUBUNIDADE 33.

FUNDA
AMENTOS DA TEO
ORIA E MEETODOLO
OGIA DO TREINO
T
D E KARATE
E
3.1. Fund
damentos bioen
nergéticos do Karate
3.1.1.. Fundamentoss sobre a utiliza
ação das diferenntes fontes ene
ergéticas pela criança e pelo joovem atleta na prática do
Karate
3.1.2.. Fundamentoss sobre a utiliza
ação das diferenntes fontes ene
ergéticas pelo atleta
a
sénior na prática do Karate
3.1.3.. Metodologiass de avaliação do
d consumo ennergético
3.2. Fund
damentos biomecânicos do Karate
3.2.1.. Os princípios biomecânicos aplicados ao Kaarate
3.2.2.. A importânciaa da velocidade
e e respetiva m odificação na energia
e
cinética do Karateca coomo sistema arrticulado em
Kihon, Kata, Bunkai
B
e Kumite
e
3.2.3.. A importânciaa da massa e re
espetiva otimizaação segmentar na modificaçã
ão da energia c inética do Kara
ateca em
Kihon, Kata, Bunkai
B
e Kumite
e
3.2.4.. Os impactos gerais
g
(projeções) e precisos ( atemis) como colisões
c
3.2.5.. As pegas geraais (para desequilíbrios e projeeções) e precisaas (para chaves, estrangulameentos e imobilizzações) como
impulsos
3.3. Fund
damentos bioinfformacionais do Karate
3.3.1.. O processo de tomada de de
ecisão no Karatte

.

Constrangim
mentos da tareffa

3.3.2.. Organização e estrutura do treino
t
percetiv o em Karate
3.3.3.. Especificidadees do Kata e do
o Kumite
3.4. Fund
damentos Afetivvoemocionais do
d Karate
3.4.1.. Gestão de ob
bjetivos em Kara
ate

.
.
.
.

Princípios daa gestão por ob
bjetivos
Caraterísticaas dos objetivoss
Objetivos dee tarefa e de resultado
Avaliação e controlo dos ob
bjetivos

3.4.2.. As emoções e a prática de Karate

.
.
.

As emoções positivas e neggativas
Autoconfian
nça
Stress e a an
nsiedade compe
etitiva

3.4.3.. Coesão e o am
mbiente de grupo

.

Dinâmica grupal

3.5. Fund
damentos Sócio
oculturais do Ka
arate
3.5.1.. O Karate‐Do como
c
modalida
ade fundada enntre os Budo e o Olimpismo co
onstituintes de uuma filosofia de vida
coerente com
m o primeiro priincípio fundam ental do olimpismo
3.5.2.. As normas, vaalores e símbolos do Karate à luz das principaais teorias ética
as mais utilizadaas no desporto
o
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NCIAS DE SAÍDA
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CRIT
TÉRIOS DE EVIDÊ
ÊNCIA

. Identificar as diferentess fontes de connsumo energético e sua . Descreve os funddamentos relattivos às principaais fontes de
relação ccom o treino e prática do Kara
ate em diferenttes
grupos eetários.

. Conheceer as diferentess metodologias de avaliação daas
fontes energéticas utilizadas na práticca de Karate.

. Interpretar as técnicas de Karate usanndo variáveis
biomecâânicas.

. Compreeender os princípios biomecâniicos fundamenttais
aplicado
os na interpretaação técnica em
m Kihon, Kata, BBunkai e
Kumite.

. Reconheecer a dinâmicaa do processo de tomada de deecisão
em Karate, identificand
do os constranggimentos da tarrefa
como fattor potenciador da sua qualidade.

. Organizaar e estruturar o treino de Karate com vista aao
desenvo
olvimento das qualidades
q
percetivas que se
manifesttam na prática de Kata e Kumite.

. Conheceer e compreendder os princípios da utilização dde
objetivos na gestão do comportamentto e do rendimeento.

. Distinguir os diferentess tipos de emoçções.
. Identificar os fatores quue influenciam as emoções.
. Conceitoos associados à dinâmica do grrupo.
. Compreeender os principais valores éticos característiicos do
Karate.

. Compreeender a necessidade da sua trreinabilidade paara

uttilização e conssumo energéticco na prática do
o Karate pelos
diferentes grupo
os etários.

. Iddentifica as difeerentes metodoologias de avaliaação das
fo
ontes energéticas utilizadas naa prática do Karrate.

. Exxplica posturas, deslocamentoos e gestos técnnicos no Karate
ussando os conce
eitos de massa, velocidade, aceleração e
fo
orça de forma coerente.
c

. Iddentifica e aplica constrangimeentos da tarefa de Karate
po
otenciando a qualidade do proocesso de toma
ada de decisão
no
o Karate.

. Organiza
O
e estrutura o treino dee Karate com vista
v
ao
de
esenvolvimento
o das qualidadees percetivas que se
manifestam
m
na prática
p
de Kata e Kumite.

. Esstabelece um programa
p
de obbjetivos de acorrdo com
princípios técnicos.

. Iddentifica as emooções dos atlettas.
. Demonstra a gesstão dos fatoress que influenciaam as
emoções dos atletas.

. Relaciona a dinâmica do grupo desportivo e os
co
omportamentos individuais.

. Exxplica as variáveis socioculturaais mais relevanntes com
de
estaque para os valores éticoss nas diversas situações
caaracterísticas da modalidade: treino/dojo,
exxame/graduaçã
ão, classificaçãoo/competição.

mpensação a lo
supercom
ongo prazo.

FORMAS DEE AVALIAÇÃO REECOMENDADAS

. Questionnamento escritto e/ou oral.

SUBUNIDADE 44.

TREINO
O E EXERC
CÍCIO DO
O KARATE
4.1. Exerccícios gerais e alfabetização
a
multifatorial
m
no KKarate
4.1.1.. Desenvolvimeento de exercíccios gerais integgrados com caraterísticas físicas e técnicas dee exercícios esp
pecíficos
simples (elevação do rendim
mento desportivvo)
4.1.2.. Construção de exercícios que privilegiem a s transições po
osicionais de base no Kata e Kuumite no plano sagital e
transverso
4.1.3.. Orientação seegmentar e dire
ecional dos me mbros inferiore
es, membros su
uperiores, cabeeça e tronco em
m ações de
ludo‐Kihon, lu
udo‐Kata e ludo
o‐Kumite
4.1.4.. Inteligência neurocognitivom
n
motora atravéss da estimulação
o da função deccisional e da fu nção executiva
a de base II
4.1.5.. Exercícios gerrais e específico
os de controlo m
motor integrad
do (aparelho vestibular, sistem
ma visual, sistem
ma muscular,
sistema articu
ular e barorecetores plantaress) em exercícioss de forma e de
e precisão em ccooperação e/o
ou oposição
controlada
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4.1.6.. A estimulação
o da tomada de
e decisão em exxercícios geraiss e específicos de
d base (ludo‐KKihon, ludo‐Kata
a, ludo‐Kumite
e ludo‐Bunkai)
4.1.7.. Desenvolvimeento das habilid
dades sociais e culturais de baase II (comporta
amento motor eenquanto elem
mento
educativo e comportamento
c
o desportivo ennquanto elemen
nto de rendime
ento)
4.1.8.. Desenvolvimeento de competências físicas dde base em coo
operação e/ou oposição (compportamento agonístico)
4.1.9.. Adequação do
d sistema de avaliação aos coonteúdos de ap
prendizagem e etapas
e
de desennvolvimento (in
niciação,
orientação e especialização))
4.2. Kumiite
4.2.1.. Análise do co
ontexto na realização das técniicas/táticas de Kumite
4.2.2.. Caraterísticass dos sistemas ofensivos
o
e deffensivos no Kum
mite
4.2.3.. Caraterísticass técnicas referentes aos sistem
mas atacante e defensivo nas ações de Kumiite
4.2.4.. Caraterísticass táticas referen
ntes aos sistem
mas atacante e defensivo
d
nas ações de Kumitee
4.2.5.. A tomada de decisão na situ
uação de Kumitee
4.3. Kata
4.1.1.. Utilização de um Kata de cad
da escola – Shooto; Shito; Goju e Wado – da lista oficial da W
World Karate Federation
(WKF), como exemplo de problematização pedagógica e metodológica
m
no
n desenvolvim
mento de compe
etências no
ensino do Katta

.
.
.
.

Kata Shoto: Kanku‐dai
Kata Shito: Seienchin
S
Kata Goju: Seipai
S
Kata Wado: Chinto

4.4. Kihon
n
4.4.1.. Análise do traansfer de apren
ndizagem no exxercício e treino
o de Kihon como elemento connstitutivo da orrganização
técnica do Kaarate nas dimen
nsões tradicionaais

.
.
.
.

Kihon‐Kumitte
Kihon‐Yakussoku‐Kumite
Kihon‐Jiyu‐K
Kumite
Kihon‐Shiai‐kumite

4.4.2.. Kihon‐Kata

.
.

Kihon‐Bunkaai
Análise do transfer de apre
endizagem no eexercício e trein
no de Kihon com
mo elemento coonstitutivo da organização
o
K
numa dim
mensão lúdica bbaseada em exercícios de corrreção postural, equilíbrio, coo
ordenação e
técnica do Karate
desenvolvim
mento multilateral do jovem prraticante

4.5. Bunkkai
4.5.1.. Análise, interrpretação, aplicação e exercitaação das sequências técnicas dos
d Kata da listaa oficial da World Karate
Federation (W
WKF)
4.5.2.. Promoção e desenvolviment
d
to das competêências através exercitação
e
a pares, dos segui ntes Katas

.
.
.
.

Shoto: Kanku‐Dai
Shito: Seiencchin
Goju: Seipai
Wado: Chintto
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COMPETÊN
NCIAS DE SAÍDA

CRIT
TÉRIOS DE EVIDÊ
ÊNCIA

. Utilizar eexercícios geraiis com carateríssticas de alfabeetização

. Utiliza e identificca exercícios geerais com carateerísticas de

multifato
orial nas sessõees de treino pla
aneadas perant e
objetivos e recursos dissponíveis, respe
eitando os prin cípios
metodollógicos da organização da sesssão e adaptanddo às
carateríssticas dos praticcantes em etap
pas de iniciaçãoo,
orientaçção e especializaação.

. Identificar e utilizar os exercícios e com
mportamentos
o contexto da situação.
motoress adequados ao

. Produzirr comportamenntos motores deemonstrativos dda
tomada de decisão de acordo
a
com as caraterísticas ddo
sistema e da situação.

. Revelar ccompetências no
n ensino dos Kata
K selecionaddos da
lista da W
WKF.

. Identificar e interpretar a dinâmica multiconstituitivaa da
dimensãão do Kihon na organização téccnica do praticaante nas
diferentees fases de inicciação e aperfeiçoamento do ttreino

. Identificar, utilizar e applicar de forma adequada a

allfabetização mu
ultifatorial nas ssessões de treino de Karate
planeadas peran
nte objetivos e rrecursos dispon
níveis,
re
espeitando os princípios
p
metoodológicos da organização da
se
essão e adaptan
ndo às carateríssticas dos praticantes em
ettapas de iniciaçção, orientaçãoo e especializaçã
ão.

. Operacionaliza
O
ações
a
e exercíciios específicos propostos.
. Seeleciona os exeercícios adequaddos, as sequências técnicas
(ffrases) de acord
do com o modeelo anunciado, respeitando
r
os
princípios pedag
gógicos e metoddológicos transmitidos.

. Seeleciona a exercitação em fun ção da dimensãão do Kihon e
do
os seus objetivo
os.

. Descreve e utiliza os meios paraa proceder à avvaliação da
essão de treino.
se

. Demonstra domínio na análise e interpretaçãoo das
se
equências técniicas dos Kata e suas aplicações.

exercitaçção das sequên
ncias técnicas dos Kata referennciados.

FORMAS DEE AVALIAÇÃO REECOMENDADAS

.

Questio
onamento escritto e/ou oral.
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UNIDADE DE FO
ORMAÇÃO/

Desen
nvolvim
mento Instituccional e Gestã
ão do K
Karate
GRAU DE FORM
MAÇÃO_II /

SUBUNIDA
ADES

HORAS

TEÓRICAS/PRÁTICAS
(H
H)

1. HISTÓRIA E ORGANIZAÇÃO DO
D KARATE

6

6/0

2. DIÁRIO ELEETRÓNICO DO TREINADOR DE KAR
RATE

2

2/0

8

8/
/0

Total
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DESENVO
OLVIMENTO INSTIT
TUCIONA
AL E GESTÃO DO KA
ARATE
SUBUNIDADE 11.

HISTÓ
ÓRIA E ORG
GANIZAÇ
ÇÃO DO K
KARATE
1.1. Enqu
uadramento hisstórico do Karatte
1.1.1.. A Proto‐Geoggrafia do Karate
e (Japão e Léqu ios)
1.1.2.. Narrativas e Proto‐Cultura
P
do
d Karate (Shaoolin e Budo)
1.1.3.. O Karate em Okinawa e Japã
ão
1.1.4.. A Emergênciaa do Karate na Europa
E
1.1.5.. A Emergênciaa do Karate em Portugal
1.2. Análiise institucional do Karate
1.2.1.. Institucionalizzação em Okina
awa e Japão
1.2.2.. Institucionalizzação em Portu
ugal e na Europpa
1.2.3.. O Karate e o Olimpismo
O
1.3. Gestãão organizacion
nal
1.3.1.. O Desenvolvimento federatiivo do Karate eem Portugal

.

Dados de Paarticipação Desp
portiva no Karaate e suas persp
petivas de evolu
ução. O Planeam
mento Estratéggico

1.3.2.. A Liderança e Criatividade Estratégica
1.3.3.. Participação desportiva
d
e eixxos de evoluçãoo

COMPETÊN
NCIAS DE SAÍDA

CRIT
TÉRIOS DE EVIDÊ
ÊNCIA

. Descreveer as operaçõess históricas mais relevantes naa

. Iddentifica os fatoos históricos rellevantes na formação da

construçção da modalidade Karate‐Do em Okinawa, nno
Japão, na Europa, em Portugal
P
e no Mundo.
M

. Diferencciar as instituiçõões mais relevantes para o Karrate a

modalidade,
m
datando‐os e desccrevendo as sua
as
co
onsequências na
n organização Nacional e Inte
ernacional.

. Iddentifica e relacciona as instituiições mais relevvantes para o

nível Nacional e Internaacional.

. Identificar o modelo orrganizativo da FNK‐P
F
face a ou tras

Kaarate a nível Na
acional e Internnacional.

. Iddentifica o quaddro organizativoo da FNK‐P, relaacionando‐o

ões.
Federaçõ

. Identificar os fundamenntos do Planeamento Estratéggico e da .
Criatividade Estratégicaa.

co
om outras Fede
erações.
Id
dentifica os fun
ndamentos do PPlaneamento Estratégico e da
Criatividade Estrratégica.

FORMAS DEE AVALIAÇÃO REECOMENDADAS

. Questionnamento escritto e/ou oral.
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SUBUNIDADE 22.

DIÁRIO
O ELETRÓ
ÓNICO DO
O TREINAD
DOR DE KARATE
K
2.1. Utilizzação do Diário Eletrónico do Treinador
T
(DETT)
2.1.1.. Identificação de dados sobre
e os praticantess – Ciclo de vida do praticante
e e processos
2.1.2.. Desenvolvimeento da Estrutu
ura do DET
2.1.3.. Utilização parra o DET – Gesttão da Informaçção

COMPETÊN
NCIAS DE SAÍDA

CRIT
TÉRIOS DE EVIDÊ
ÊNCIA

. Adotar o DET para orgaanização e trataamento e dos ddados

. Em
mprega o DET para
p a organizaação e tratamen
nto dos dados

dos pratticantes e comp
petidores.

. Identificar indicadores relevantes e reealizar relatórioos de
fases/prrocessos de treiino.

. Colocaçãão de informaçãão e distribuiçãão de atualizaçõões.

do
os praticantes e competidoress.

. Concebe e realizza relatórios de acordo com ass necessidades
esspecíficas do prraticante/treinaador/outro age
ente desportivo
o
co
om a utilização do DET.

. Coloca informação de suporte aao treino no DEET e realiza
attualizações à informação/moddelos existentess.

FORMAS DEE AVALIAÇÃO REECOMENDADAS

. Questionnamento escritto e/ou oral.
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FORMAÇÃO KARATE GRAU II

UNIDADE DE FO
ORMAÇÃO/

Eleme
entos de Arbittragem
m no Ka
arate
GRAU DE FORM
MAÇÃO_II /

SUBUNIDA
ADES

HORAS

TEÓRICAS/PRÁTICAS
(H
H)

1. REGRAS E RREGULAMENTOS NO
N KARATE

2

0/2

2. DIREITOS E DEVERES DO TREINADOR

2

2/0

4

2/
/2

Total
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ELEMENTTOS DE ARBITRAG
A
EM NO KA
ARATE
SUBUNIDADE 11.

REGRA
AS E REGU
ULAMENT
TOS NO K
KARATE
1.1. Regraas e Regulamen
ntos internacionais no Karate
1.1.1.. Nas competiçções desportiva
as

.
.
.

Regras de Kaata
Regras de Ku
umite
Regulamenttos de Provas a nível Europeu e Mundial

1.1.2.. No reconheciimento de graduações

.
.

Diferentes perspetivas
p
e Re
egulamentos dee Graduações
Discussão dee critérios técnicos e normativvos

COMPETÊN
NCIAS DE SAÍDA

CRIT
TÉRIOS DE EVIDÊ
ÊNCIA

. Identificar o Treinador de Grau I no quuadro de

. Iddentifica e aplica os critérios d e pontuação e de

mais no âmbito do Karate.
responsaabilidades form

pe
enalização para
a as provas de KKumite e de Kata.

. Identificar as regras relativas à pontuaação e penaliza ção das . Iddentifica os reguulamentos de pprovas da FNK‐PP e as
de Kata e Kumitte.
provas d

po
ossibilidades de
e representaçãoo Europeia e Mundial.
M

. Identificar os regulameentos internacioonais de provass de Kata . Iddentifica as persspetivas e critéérios internacionais de
e Kumitee.

re
econhecimento
o das graduaçõees.

. Conheceer as perspetivaas e critérios intternacionais dee
reconhecimento das grraduações.
FORMAS DEE AVALIAÇÃO REECOMENDADAS

. Questionnamento escritto e/ou oral.

SUBUNIDADE 22.

DIREITTOS E DEV
VERES DO
O TREINAD
DOR
2.1. Certificação do Treinador
2.2. Resp
ponsabilidades legais
l
e formaiss do Treinador dde Karate de Grau II
2.3. Códiggo ético e norm
mas de conduta
2.4. Relaçção com outross agentes despo
ortivos
2.5. Interrvenções necesssárias e possíve
eis
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COMPETÊN
NCIAS DE SAÍDA

CRIT
TÉRIOS DE EVIDÊ
ÊNCIA

. Identificar o Treinador de Grau II no quadro de

. Iddentifica o Treinnador de Grau III no quadro dee

responsaabilidades form
mais no âmbito do Karate.

. Identificar os principaiss deveres e direeitos do Treinaddor.
. Identificar o papel do Treinador
T
de Karate na relaçãoo com
outros agentes desporttivos.

. Identificar os processoss normativos dee gestão do Treeinador
responsáável por outross Treinadores.

re
esponsabilidade
es formais no ââmbito do Karatte.

. Iddentifica os prinncipais deveres e direitos do Treinador.
T
. Iddentifica o papeel do Treinador de Karate na relação com
outros agentes desportivos.
d

. Iddentifica os processos normatiivos de gestão do Treinador
re
esponsável por outros Treinaddores.

FORMAS DEE AVALIAÇÃO REECOMENDADAS

. Questionnamento escritto e/ou oral.

FEDERAÇÃO NACIONAL DE KARATE PORTUGAL

26
26

