AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ALVES REDOL
Escola sede: ESCOLA SECUNDÁRIA DE ALVES REDOL
Curso Profissional de Técnico de Apoio à Gestão Desportiva - 1º ano – Turma PA
Disciplina:Organização e Gestão do Desporto – Módulo 1 - 2015/2016

Actividade 5- Revisão da matéria dada através da resolução de questões.
Esta actividade serve de preparação para o teste de avaliação a realizar no
dia 29 de Outubro de 2015 (quinta-feira).
Questões:
1- Para além da Lei de Bases da Actividade Física e do Desporto (Lei nº 5/2007,
de 16 de Janeiro) existe ainda legislação complementar a esta Lei. Indique o nome
de três legislações complementares.
2- Mencione os três objectivos da Carta Europeia do Desporto.
3- O desporto na Europa está organizado em Federações Regionais, Federações
Europeias, Clubes e Federações Nacionais. Insira, na pirâmide em baixo, por ordem
de importância, as quatro designações.

4- Mencione o que têm de comum a Carta Internacional da Educação Física e do
Desporto da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
(UNESCO) e o Código de Ética Desportiva.
5- A quem compete administração pública desportiva local? Mencione as suas
competências.
6- O desenvolvimento da alta competição é objecto de medidas de apoio
específicas. Explique porquê?
7- Refira a missão do Instituto de Desporto de Portugal (IDP).
8- Defina desporto.
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9- Atente nas seguintes modalidades de desporto: Desportos atléticos; Desportos
com

bola;

Desportos

de

excursão;

Desportos

de

pontaria;Desportos

ginásticos;Desportos de combate.Coloque, antes de cada alínea em baixo, nos
espaços ………, a respectiva modalidade desportiva de modo a obter afirmações
verdadeiras.
a) ……………………………………………. - Desportos praticados normalmente
com a ajuda das mãos e pés.
b) ………………………………………………………… - Desportos praticados normalmente em
grupo.
c) ………………………………………………………… - Corridas; marchas; lançamentos; saltos;
etc.
d) ………………………………………………………… - Desportos praticados com as mãos, os
pés, raquetas e outros objectos usando uma bola.
e) …………………………………………………………… - Desportos praticados com o corpo
usando ou não aparelhos com o objectivo de controlar a estrutura física do
corpo.
f) …………………………………………………………… - Desportos praticados normalmente
com a ajuda das mãos e um objecto.
10- Reflicta sobre o objectivo de cada um dos tipos de desporto:
a) Desporto profissão
b) Desporto escolar/educação
c) Desporto terapêutico
d) Desporto ciência
11- Defina Mecenato Desportivo. Em que consiste o incentivo fiscal?
12- Quais são as vantagens para os mecenas?
13- Qual é a designação dada às entidades privadas que prosseguem interesses de
diferentes

naturezas:

culturais,

políticos,

empresariais, de apenas alguns cidadãos?
14- Relacione:
a) Educação e desporto.
b) Saúde e desporto.
c) Turismo e desporto.
d) Ordenamento do território e desporto
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