
 

 

 

ANDEBOL 

Nível Não 
Introdutório 

Nível Introdutório Nível Elementar 

Com posse de bola: 
 Desmarca-se, oferecendo linha de 
passe. 
 Opta por passe, ou por drible em 
progressão para finalizar. 
 Finaliza em remate em salto. 
 
Perde a posse de bola, assume 
atitude defensiva e procura recuperar 
a posse de bola:  
 Interceta a bola. 
 Impede ou dificulta a progressão 
em drible, o passe e o remate. 

Após recuperação da bola: 
 Inicia o contra-ataque. 
 Desmarca-se rapidamente, oferecendo linhas de passe ofensivas. 
 Opta por um passe ou por drible em progressão para permitir a finalização em vantagem numérica. 
 Finaliza em remate em salto, utilizando fintas e mudanças de direção. 
 
Quando a equipa não tem condições que permita a finalização rápida, continua as ações ofensivas, 
garantindo a posse de bola (colaborando na circulação da bola): 
 Desmarca-se, procurando criar linhas de passe mais ofensivas ou de apoio ao jogador com bola. 
 Ultrapassa o seu adversário direto (1x1): 

 Em drible ou aproveitando a regra dos apoios, para finalizar; 
 Após passe, para se desmarcar; 
 “Fixando” a ação do seu adversário direto. 
 Para passar a um companheiro em posição mais ofensiva ou rematar em suspensão ou apoiado. 

 
Perde a posse da bola: 
 Recua rapidamente para o seu meio-campo procurando recuperar a posse da bola; 
 Marcação individual na proximidade e à distância.  
 Desloca-se, acompanhando a circulação da bola. 
 Na marcação individual faz “marcação de controlo” ao jogador com bola, procurando desarmá-lo e 
impedir a finalização. 

   



BADMINTON 

Nível Não 
Introdutório 

Nível Introdutório Nível Elementar 

 Mantém a atitude básica defensiva. 
 Executa os batimentos lob ou clear, 
colocando o volante ao alcance do colega 
 Executa a pega da raquete de acordo com a 
trajetória do volante. 

 Serviço, curto e comprido, para o lado esquerdo e direito, colocando 
corretamente os apoios e dando continuidade ao movimento do braço após o 
batimento. 
 Em clear, batendo o volante num movimento contínuo, por cima da cabeça e à 
frente do corpo, com rotação do tronco. 
 Em lob, batendo o volante num movimento contínuo, avançando a perna do 
lado da raquete (em afundo), utilizando em conformidade os diferentes tipos de 
pegas de raquete (de esquerda ou de direita). 
 Em amorti (à direita e à esquerda), controlando a força do batimento de forma a 
colocar o volante junto à rede. 
 Em drive (à direita e à esquerda), executando o batimento à frente do corpo, 
com a "cabeça" da raquete paralela à rede e imprimindo ao volante uma trajetória 
tensa. 

   

 

 



BASQUETEBOL 

Nível Não 
Introdutório 

Nível Introdutório Nível Elementar 

 Recebe a bola com as duas mãos e enquadra-se 
ofensivamente; 
 Lança na passada ou parado a curta distância; 
 Passa a um colega desmarcado; 
 Desmarca-se, criando linhas de passe ofensiva e 
ocupando oportunamente o espaço; 
 Quando a sua equipa perde a posse de bola, 
assume uma atitude defensiva; 
 Participa no ressalto 

 Na transição defesa-ataque: desmarca-se e corta para 
o cesto; oferece primeira linha de passe; 
 Na progressão para o cesto: passa a um colega em 
melhor posição; 
 Quando entra na posse de bola: enquadra-se em 
atitude ofensiva básica optando por: lançar na passada ou 
parado de acordo com a ação do defesa; libertar-se do 
defensor para lançar ou passar a um colega em 
segurança; passar a um colega desmarcando-se de 
seguida na direção do cesto e repondo o equilíbrio 
ofensivo se não receber a bola; 
 Se não tem a bola no ataque: desmarca-se em 
movimentos para o cesto e para a bola; aclara o corte 
para o cesto; participa no ressalto ofensivo; 
 Logo que perde a posse de bola: assume de imediato a 
atitude defensiva; dificulta o passe e o lançamento; 
dificulta a abertura de linhas de passe; participa no 
ressalto defensivo 
 

 

  

 

 



FUTEBOL 

Nível Não 
Introdutório 

Nível Introdutório Nível Elementar 

 Recebe a bola e enquadra-se ofensivamente; 
 Remata, se tem a baliza ao seu alcance; 
 Passa a um companheiro desmarcado; 
 Com espaço, conduz a bola na direção da baliza; 
 Desmarca-se após o passe, procurando o espaço livre. 
Aclara o espaço de penetração do jogador com bola; 
 Marca o adversário escolhido; 
 Como guarda-redes, enquadra-se com a bola. 
 

 Simula e ou finta, se necessário, para se libertar da 
marcação, optando conforme a leitura de jogo: 
 Remata, se tem a baliza ao seu alcance; 
 Passa a um companheiro em desmarcação para a baliza, ou 
em apoio, combinando o passe com a sua desmarcação; 
 Conduz a bola em progressão ou penetração para rematar 
ou passar; 
 Desmarca-se utilizando fintas ou mudanças de direção, 
garantindo a largura e a profundidade; 
 Logo que perde a posse de bola, marca o seu atacante, 
procurando dificultar a ação ofensiva. 

 

  

 

 

 

 



PATINAGEM 

Nível Não 
Introdutório 

Nível Introdutório Nível Elementar 

 Arranca para a frente, para a esquerda e para a direita; 
 Desliza sobre um apoio, fletindo a perna livre (“Quatro”); 
 Desliza para trás com os patins paralelos, após impulso 
inicial de um colega ou na parede; 
 Desliza de “cócoras” (carrinho); 
 “oitos” de frente e de costas; 
 Curva com os pés paralelos, à esquerda e à direita; 
 Trava em “T” após deslize para a frente; 
 Meia volta, em deslocamento para a frente, invertendo a 
orientação corporal e continuando o deslize. 

 Patina para a frente;  
 Desliza para a frente e para trás sobre um e outro patim, 
(“Quatro”); 
 Desliza para a frente sobre um patim, fletindo a perna 
portadora, com a perna livre em extensão, podendo apoiar as 
rodas posteriores do patim no solo; 
 Desliza para trás cruzando uma das pernas à retaguarda, 
realizando o apoio da perna que cruza atrás e por dentro do 
outro apoio;  
 “oitos” para a frente e também para trás; 
 Curva com cruzamento de pernas;  
 Curva com os pés paralelos; 
 Trava em deslize para trás, apoiando o travão no solo;  
 “águia” (deslize com os calcanhares unidos um ao outro); 
 Inverte o sentido do deslize, a partir da posição de “águia”;  
 Meia volta ou volta; 
 Saltos a um e dois pés. 

 

  

 

 



VOLEIBOL 

Nível Não 
Introdutório 

Nível Introdutório Nível Elementar 

 Em jogo reduzido 2x2, num campo de dimensões 
reduzidas e bola afável, jogando em cooperação consegue 
manter a bola no ar executando toque com as mãos por cima 
ou por baixo com os antebraços, com um número limitado de 
toque de cada lado. 
 Em exercício critério executa serviço por baixo. 
 
 

 Serve por baixo ou por cima; 
 Recebe o serviço em manchete ou com as duas mãos por 
cima; 
 Na sequência da receção do serviço, posiciona-se correta e 
oportunamente para passar a bola; 
 Coloca a bola em passe ou em remate em apoio para o 
campo contrário.  
 Na defesa, e se é o jogador mais próximo da zona da queda 
da bola, posiciona-se para, de acordo com a sua trajetória, 
executar um passe alto, favorecendo a continuidade das ações 
da sua equipa. 

 

  

 

 

 

 

 



BARREIRAS 

Nível Não 

Introdutório 

Nível Introdutório Nível Elementar 

 Transpõe pequenos obstáculos, 
de forma fluída 

 Ataca a barreira sem 
desaceleração, colocando o último 
apoio longe desta. 
 Transpõe a barreira com trajetória 
rasante. 

   

 

 

 

 

 

SALTO EM ALTURA 

Nível Não Nível Introdutório Nível Elementar 



Introdutório 

 Realiza técnica de tesoura com 
as pernas em extensão e receção 
em equilíbrio.  

 Corrida de balanço em J; 
 Elevação da coxa da perna livre 
(com rotação da bacia); 
 Fica de costas para a fasquia e 
arqueia o corpo no momento da 
transposição; 
 Cai no colchão de costas 

   

 

 

  



VELOCIDADE 

Nível Não 

Introdutório 

Nível Introdutório Nível Elementar 

 Corrida de 40m: apoia 
ativamente a parte anterior do pé e 
termina sem desaceleração nítida. 

 Corrida de 40 a 60m; 
 Partida a 4 apoios; 
 Inclinação do tronco à frente nas 
duas últimas passadas. 

   

 

 

 

 

SALTO EM COMPRIMENTO 

Nível Não 

Introdutório 

Nível Introdutório Nível Elementar 

 Realiza impulsão numa zona de 
chamada; 
 Eleva energicamente a coxa da 
perna livre durante o voo; 
 Cai a pés juntos. 

 Realiza impulsão na tábua de 
chamada; 
 Puxa a perna de impulsão para 
junto da perna livre na fase 
descendente do voo; 



 Toca o solo o mais distante possível 
com flexão do tronco à frente. 

   

 

 

 

  



ESTAFETAS 

Nível Não 

Introdutório 

Nível Introdutório Nível Elementar 

 Corrida de 4x50m; 
 Recebe o testemunho em 
movimento na zona de 
transmissão, com controlo visual; 
 Entrega-o com segurança e sem 
acentuada desaceleração. 

 Corrida de 4x60m 
 Recebe o testemunho, em 
movimento, na zona de transmissão, 
sem controlo visual; 
 Entrega-o, após sinal sonoro, com 
segurança e sem acentuada 
desaceleração. 

   

 

 

 

 

LANÇAMENTO DO PESO 

Nível Não Nível Introdutório Nível Elementar 



Introdutório  Com a pega correta, lança o peso 
de lado; 
 Empurra o peso para a frente e 
para cima com a extensão total das 
pernas e braço de lançamento; 
 Mantém o cotovelo afastado do 
tronco. 

 Realiza o lançamento de costas 
sem balanço; 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GINÁSTICA DE SOLO 

Nível Não 

Introdutório 

Nível Introdutório Nível Elementar 

 Cambalhota à frente terminando a 
pés juntos; 
 Cambalhota à frente no plano 
inclinado, terminando com as pernas 
afastadas e em extensão; 
 Cambalhota à retaguarda, saída 
com as pernas unidas engrupadas; 
 Passagem por pino partindo da 
posição de deitado ventral no plinto, 
seguido de cambalhota à frente; 
 Roda na cabeça do plinto (passa 
as pernas e mais alto possível e 
receção equilibrada apoiando os pés 
alternadamente no chão); 
 Posições de flexibilidade 
(afastamento lateral e frontal das 
pernas em pé e no chão). 

 Cambalhota à frente, terminando 
em equilíbrio com as pernas 
estendidas, afastadas ou unidas; 
 Cambalhota à frente saltada; 
 Cambalhota à retaguarda, 
terminando em equilíbrio com as 
pernas unidas e estendidas; 
 Pino de braços seguido de 
cambalhote à frente; 
 Roda; 
 Avião; 
 Posições de flexibilidade (ponte); 
 Rodada; 
 Cambalhota à retaguarda com 
passagem por pino 

   

 

 



MINITRAMPOLIM 

Nível Não 

Introdutório 

Nível Introdutório Nível Elementar 

 Salto em extensão (vela) 
 Salto engrupado; 
 Pirueta vertical; 
 Carpa de pernas afastadas 

   

 

BOQUE / PLINTO 

Nível Não 

Introdutório 

Nível Introdutório Nível Elementar 

 Salto ao eixo no boque; 
 Salto entre mãos no boque ou 
no plinto transversal; 
 Cambalhota à frente no plinto 
longitudinal 

 Sato ao eixo no plinto transversal; 
 Salto ao eixo no plinto longitudinal; 
 Salto entre mãos no plinto 
longitudinal 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


