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JOGOS DESPORTIVOS COLECTIVOS 

 

  

 

 

Condições de realização: 2 grupos de 2/4 alunos. Campo reduzido de voleibol, bola de voleibol 

Situação: 2x2 / 4x4 
NI: 

 O aluno não se encontra 

em condições de jogar; 

 Realiza com dificuldade 

passe para o colega; 

 Realiza toques de 

sustentação para manter 

a bola no ar. 

INTRODUÇÃO: 

  Serve por baixo; 

  Recebe o serviço em 

manchete ou toque de 

dedos; 

  Passa a um colega; 

  Finaliza em passe; 

  Na defesa utiliza toque 

de dedos ou manchete. 

ELEMENTAR:  

 Serve por baixo ou por 

cima tipo ténis; 

 Recebe o serviço em 

manchete; 

 Passa para finalizar; 

 Remata ou faz amorti; 

 Protege o ataque; 

 Na defesa posiciona-se 

para executar toque de dedos 

ou manchete. 

AVANÇADO:  

  Serve por baixo ou 

por cima tipo ténis; 

 Coloca a bola em 

zona difícil de recepção; 

  Desloca-se em 

atitude defensiva; 

  Realiza bloco 

individual. 

 

 

 

 

 

 

Condições de realização: 2 grupos de 3 alunos; meio campo de basquetebol com uma tabela, bola de basquetebol e 

coletes 

Situação: Jogo 3x3 

NI: 

 O aluno não 

se encontra em 

condições de 

jogar; 

  Realiza com 

dificuldade 

condução da 

bola em drible e 

passe para o 

colega; 

 

INTRODUÇÃO: 

 Marcação individual; 

 Desmarca-se em direcção ao cesto 

quando a equipa tem posse de bola; 

 Progride em drible; 

 Recebe a bola com as duas mãos; 

 Lança na passada ou parado de curta 

distância 

  Assume atitude defensiva 

colocando-se entre o seu atacante e o 

cesto; 

ELEMENTAR: 

 Desmarca-se criando linhas de 

passe; 

 Marcação individual; 

 Passe e corte; 

 Em situação de posse de bola, opta 

por lançamento, passe ou drible (tripla 

ameaça); 

 Realiza ressalto ofensivo; 

 Enquadramento defensivo; 

 Dificulta acção do adversário, 

interceptando linhas de passe. 

AVANÇADO: 

 Desmarca-se finalizando 

rapidamente; 

 Cria linhas de passe que 

aproxime a bola do cesto; 

 Ultrapassa adversário 

directo, criando inferioridade 

numérica; 

 Mal perde posse de bola 

assume uma atitude defensiva; 

 Utiliza fintas para 

ultrapassar o adversário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

BASQUETEBOL 

VOLEIBOL 
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Condições de realização: 2 grupos de 5 alunos, mais um Guarda Redes. Meio campo de futebol com 

2 balizas, bola de futebol e coletes. 

Situação: GR+5x5 

Nível Introdutório Nível Elementar Nível Avançado 

O aluno não se encontra em 

condições de jogar. Não 

realiza com correcção e 

oportunidade a condução da 

bola; passe; recepção e 

remate. 

- O aluno encontra-se em condições de 

jogar. Recebe a bola e controla-a; passa 

ao companheiro; conduz a bola e 

remata. 

- Desmarca-se oferecendo linhas de 

passe 

- Marca o seu adversário. 

O aluno, conforme a leitura 

que faz do jogo, toma a 

melhor opção, favorecendo a 

sua equipa (quer no ataque, 

quer na defesa). 

 

 

 

Condições de realização: 2 grupos de 5 alunos, mais um Guarda Redes. Campo de andebol bola de 

andebol e coletes. 

Situação: GR+5x5 

Nível Introdutório Nível Elementar Nível Avançado 

O aluno não se encontra 

em condições de jogar. 

Não realiza com 

correcção e 

oportunidade o drible; o 

passe, a recepção e o 

remate. 

- O aluno encontra-se em condições 

de jogar. Recebe a bola, dribla, 

realiza passes dirigidos e 

consistentes e realiza o remate em 

salto. 

- Desmarca-se . 

- Marcação individual. 

- O aluno, conforme a leitura que faz 

do jogo, toma a melhor opção, 

favorecendo a sua equipa (quer no 

ataque, quer na defesa). 

- Realiza com correcção e 

oportunidade o remate em suspensão. 

- Realiza mudanças de direcção em 

drible 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUTEBOL 

ANDEBOL 
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GINÁSTICA 
 

 

 

 

 

 

Condições de realização: Colchões 

Situação: Realização de uma Sequência Gímnica 

Avião; Rolamento à Frente engrupado; Salto em Extensão; Roda; Pino de Braços; ½ Pirueta; Rolamento 

à Retaguarda engrupado; Ponte.                                  

Nível Introdutório Nível Elementar Nível Avançado 

O aluno realiza a sequência 

com ajuda na maioria dos 

elementos e sem fluidez. 

O aluno realiza a sequência 

com alguma fluidez e com 

ajuda nos elementos roda e 

pino de braços. 

O aluno executa os elementos 

gímnicos dinâmicos de forma fluida, e 

realiza os elementos gímnicos 

estáticos com alinhamento dos 

segmentos corporais. 
 

  
 

 

 

Condições de realização: Minitrampolim e Boque 

Situação: Realização das habilidades gímnicas de cada aparelho 

Nível Introdutório Nível Elementar Nível Avançado 

Minitrampolom: O aluno 

realiza o Salto em 

Extensão e Engrupado, com 

pouca amplitude e em 

desequilíbrio. 

Boque: O aluno tem 

dificuldades, e realiza com 

ajuda o salto ao eixo. 

 

Minitrampolim: O aluno realiza, após corrida 

de balanço, e chamada a pés juntos: 

- Salto em Extensão e engrupado com uma 

boa elevação e amplitude; recepção 

equilibrada; 

- Pirueta vertical para um dos lados (com 

algum desequilíbrio); 

- Salto de Carpa com alguma dificuldade. 

Boque: O aluno realiza Salto ao Eixo sem 

ajuda, com alguma fluidez e com chamada a 

pés juntos no reuther; recepção 

desequilibrada. 

Minitrampolim:  

- Salto Encarpado com 

recepção equilibrada; 

- Pirueta vertical para os 

dois lados com um bom 

alinhamento postural na 

fase aérea. 

Boque: O aluno realiza 

Salto entre Mãos com o 

plinto transversal. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GINÁSTICA DE SOLO 

GINÁSTICA DE APARELHOS 
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ATLETISMO 

 
 

 

 

Condições de realização: Testemunhos e pinos 

Situação 
Após sinal do professor, o aluno corre com máxima velocidade uma distância de 30 m. Últimos 10 m, 

transmissão/recepção do testemunho – com blocos 

Nível Introdutório Nível Elementar Nível Avançado 

- O aluno não apresenta v. 

reacção nem amplitude de 

movimento. 

- O aluno desacelera no 

momento de entrega do 

testemunho. 

- O aluno fica parado à espera 

da recepção do testemunho. 

 

 

 

- O aluno acelera até à velocidade 

máxima com boa amplitude e 

frequência de movimento. Realiza os 

apoios com o terço anterior do pé. 

- O aluno entrega o testemunho sem 

desacelarar a corrida. 

- O aluno recebe o testemunho em 

aceleração, mas com contacto visual. 

- O aluno realiza apoios com o 

terço anterior do pé e extensão 

da perna de impulsão. 

- O aluno entrega o testemunho 

na zona de transmissão em 

movimento e sem desaceleração 

nítida. 

- O aluno  recebe o testemunho 

na zona de transmissão, em 

aceleração e sem controlo 

visual. 

 

  

 

Condições de realização: Fasquia e colchão de quedas 

Situação 
Corrida de balanço, com cerca de 8 passadas de balanço, sendo as últimas 3 /4 em curva, com impulsão 

numa zona de chamada. A fasquia  encontra-se a 85/95m do chão. 

Nível Introdutório Nível Elementar Nível Avançado 

- O aluno realiza a impulsão 

com os dois pés ou pé 

contrário. 

- Realiza um salto 

descoordenado. 

 

 

- O aluno realiza corrida de balanço em 

curva. 

- Realiza a chamada com a ajuda da 

elevação anterior dos braços. 

- O aluno realiza salto em altura com a 

técnica de tesoura. 

- O aluno realiza a corrida de 

balanço em curva. 

- Realiza a chamada com apoio 

activo e elevação enérgica da 

coxa da perna livre. 

- O aluno realiza salto em altura 

com a técnica Fosbury Flop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTAFETAS 

SALTO EM ALTURA 
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Condições de realização: Pista de balanço com caixa de saltos; tábua de chamada. 

Situação 
Corrida de balanço de 8 a 12 passadas, impulsão na zona de chamada e salto. 

Nível Introdutório Nível Elementar Nível Avançado 

- O aluno realiza a 

impulsão a pés juntos 

ou não realiza. 

- Realiza um salto 

descoordenado e 

desequilibrado. 

- O aluno realiza corrida de balanço, 

aumentando a cadência nas últimas passadas. 

- Realiza impulsão na zona de chamada. 

- Na fase de suspensão, a perna de impulsão 

junta à perna livre, fazendo a recepção ao 

solo – Técnica de Suspensão. 

- O aluno realiza corrida de 

balanço em aceleração. 

- Impulsão na zona de chamada. 

- Salto em comprimento com a 

Técnica de Voo na passada 

(elevação da perna livre). 

 

  

 

 

Condições de realização: Pista e barreiras 

Situação 
Corrida de balanço, passagem de 4 obstáculos e corrida de aceleração 

Nível Introdutório Nível Elementar Nível Avançado 

O aluno tem dificuldade em 

encadear a corrida com a 

passagem das barreiras, e 

demonstra desequilíbrio 

nas recepções ao solo. 

- O aluno encadeia a corrida com a 

passagem das barreiras. 

- Realiza a elevação da perna de ataque 

no momento da passagem da barreira. 

- Mantém o equilíbrio nas recepções ao 

solo 

- Mantém o ritmo de 3 passadas 

entre as barreiras durante toda 

a corrida. 

- Passa as barreiras com 

trajectória rasante, mantendo 

o equilíbrio sem desaceleração 

nítida. 
 

 

 

 

Condições de realização: Patins, Pinos e Cordas 

Situação: Circuito 
Slalom; curva; transposição de obstáculos; curva a pés juntos; deslize para trás; apoio/impulso 

alternado e deslize para a frente; travagem em T. 

Nível Introdutório Nível Elementar Nível Avançado 

O aluno tem dificuldade na 

realização do circuito. Tende 

a desequilibrar-se e a 

apoiar-se. 

O aluno realiza o apoio/impulso 

alternado; deslize para a frente e 

para trás, mas travando sempre que 

necessário. 

O aluno realiza o circuito com 

alguma fluidez nos movimentos. 

 

 

 

 

 

 

SALTO EM COMPRIMENTO 

CORRIDA DE BARREIRAS 

PATINAGEM 
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Condições de realização: Rede de badminton; raquetas e volante. 

Situação: Jogo 1x1 

NI:  

 O aluno tem 

dificuldades 

em sustentar 

o volante no 

ar. 

INTRODUÇÃO: 

 O aluno 

sustenta o 

volante no ar, 

sem variar o 

tipo de 

batimentos 

ELEMENTAR:  

  Faz serviço curto e/ou comprido 

   DDeessllooccaa--ssee  ee  ppoossiicciioonnaa--ssee  

ccoorrrreeccttaammeennttee  ppaarraa  ddeevvoollvveerr  oo  vvoollaannttee;; 

  Bate o vola;nte nos três níveis de 

acção; 

  Utiliza com oportunidade e correcção 

o Clear, o Lob,  o Amorti e o Drive; 

  Remata na sequência de serviço alto. 

AVANÇADO: 

 Faz serviço curto e/ou comprido; 

  Utiliza com oportunidade e 

correcção o Clear, o Lob, o Amorti e 

o Drive; 

 Criar dificuldades ao adversário; 

 Arma o braço no remate, para 

realizar um movimento contínuo e 

amplo, dando uma trajectória 

descendente e rápida no remate. 
 

BADMINTON 


