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Resumo: 

 
      O objetivo da pesquisa é identificar a influência de um programa 
interventivo, fundamentado nos JICT, na iniciação esportiva de 
estudantes de onze a treze anos de idade. A amostra é formada por cerca 
de trinta e cinco alunos de ambos os sexos, do sexto ano do Ensino 
Fundamental, escolhidos por conveniência. Como instrumento será 
utilizado o TCTP:OE – Teste de Conhecimento Processual para Orientação 
Esportiva, que tem como objetivo avaliar o comportamento tático de 
crianças de oito a catorze anos. A intervenção ocorrerá através da 
utilização dos JICT como conteúdo das aulas de Educação Física como o 
objetivo de promover a aprendizagem de forma incidental, na qual o 
aluno aprende jogando, compreendendo o jogo de forma tática e criativa.  
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JUSTIFICATIVA 

 

 Ao completar trinta anos de magistério como professor de educação 

física escolar e também como técnico esportivo na área colegial, deparo-me 

com uma situação no mínimo angustiante, ao constatar que o esporte que foi 

tão importante na minha formação não só pessoal, como profissional, está 

cada vez mais longe da realidade e do cotidiano dos alunos.  

 Estudantes estão terminando o ensino médio e até mesmo chegando ao 

curso superior de educação física, apresentando enormes dificuldades em 

relação à execução de fundamentos básicos dos esportes e a sua forma de 

praticá-los, seja no lazer ou competições.  

 Segundo Digel (1993): 

“As creches esportivas eram em geral, a rua, os parques, as praças, 
os pátios das escolas, as praias, os campos, as várzeas etc. 
Habilidades como quicar a bola, receber, lançar, chutar e passar, 
eram parte da motricidade geral e diária das crianças, elas estavam 
unidas, faziam parte do mundo e da nossa vida cotidiana” (p. 13). 
 

 Tenho observado que com o passar dos anos, as crianças estão 

perdendo a cultura do jogo na rua por questões de comodismo, falta de 

segurança, falta de espaços públicos, ausência de políticas públicas sérias de 

incentivo à prática de esportes, novas tecnologias que ocupam cada vez maior 

lugar na vida dos jovens etc. 

 Paes (1992), exalta o papel fundamental da escola para que a prática 

esportiva volte a ser parte importante na vida dos alunos, quando afirma que: 

“O aprendizado do esporte na escola deverá ocorrer privilegiando seu 
caráter lúdico, proporcionando aos alunos a oportunidade de 
conhecer, aprender, tomar gosto, manter o interesse pela ação 
esportiva, e ainda contribuir para a consolidação da Educação Física 
como disciplina” (p.75).  

 

 Infelizmente, a pedagogia do esporte chama-nos atenção para as 

deficiências na Educação Física escolar do ensino fundamental e a forma como 

o conteúdo “esportes” estão sendo oferecido aos alunos até a sua formação no 

ensino médio.  

 Ocorre com grande frequência na Educação Física escolar, uma prática 

esportivizada, com ênfase na técnica e na repetição de gestos randômicos, 



sem comprometimento com a evolução dos alunos. Seu conteúdo é, de modo 

geral, fragmentado, sem planejamento, desorganizado e sem continuidade. 

Essa forma de aplicação da disciplina promove uma grande desmotivação nos 

alunos envolvidos no processo de aprendizagem esportiva.  

 Incarbone (1990) por sua vez, descreve: 

“O professor deve ter muito em conta que não deve modelar o 
menino à semelhança de..., e sim deve dar uma grande bagagem de 
experiências motoras, contribuindo para o armazenamento de seu 
acervo motor, que lhe permita se desenvolver no futuro, com grandes 
variedades de habilidades motoras, que não só apontariam para um 
esporte, mas também para a vida diária”.  
 
 

 O ensino do esporte deve preparar o aluno para o desenvolvimento de 

futuras habilidades que eventualmente ele necessite para executar funções 

pessoais, profissionais e mesmo esportivas. No momento em que este 

indivíduo precise seu organismo, através das atividades realizadas em sua vida 

escolar, deve ser capaz de responder, produzindo essas habilidades.   

 Além da importância para os processos cognitivos, a aprendizagem 

esportiva também é apresentada como de grande valor social. Suas práticas 

proporcionam disciplina, companheirismo, objetivos específicos e em comum, 

planejamento, estimula a capacidade de decisão etc. Esses pontos são 

primordiais para o ser humano e suas relações interpessoais, para o 

desenvolvimento de sua vida profissional e para que aprenda a viver em 

sociedade.  

 Para que o esporte escolar atinja todos os objetivos supracitados, é 

imperativo que esta disciplina seja aplicada de modo a despertar o interesse 

dos alunos, motivando-os a sua prática. Não é conveniente que sejam exigidas 

habilidades técnicas impossíveis de se produzir nos curtos espaços de tempo 

das aulas de Educação Física, devido à necessidade da abordagem de 

diversas modalidades nesses períodos, não sendo possível se deter a uma 

delas, apenas. Cobranças técnicas excessivas desestimulam os praticantes, o 

que gera o abandono da prática esportiva.  

 Uma alternativa para contornar essa situação são os Jogos de 

Inteligência e Criatividade Tática (JICT), que através de jogos coletivos com 

alterações de regras, mas sem a exigência da perfeição técnica, permite o 

aprendizado das habilidades de forma implícita. Há o despertamento do 



interesse do aluno sem que este mesmo perceba, que de forma inconsciente 

aprende a jogar, sem precisar de longas repetições prévias.  

 Baseado nessas argumentações, os JICT podem trazer inúmeros 

benefícios, mantendo uma concepção positiva do esporte, que esses alunos 

levarão para o resto de suas vidas.  

  

Objetivo Geral  

 

Investigar a influência de um programa interventivo baseado nos jogos para o 

desenvolvimento da inteligência e criatividade tática (JICT), no conhecimento 

tático processual de escolares de onze a treze anos de idade.  

  

Objetivos específicos:  

 Recuperar na literatura embasamentos teóricos sobre os JICT e a sua 

utilização nos jogos esportivos coletivos; 

 Aplicar os JICT, possibilitando aos alunos a compreensão dos mesmos e a 

transferência para a situação formal do jogo; 

 Analisar o desenvolvimento técnico-tático dos alunos a partir dos JICT.  

 Envolver os alunos no processo de compreensão e execução das atividades 

propostas e suas implicações nos aspectos físico, cognitivo, afetivo e social. 

 

Estratégia de ação 

Amostra 

A amostra será composta por aproximadamente 35 escolares, de ambos os 

sexos, matriculados no sexto ano do ensino fundamental.  

 

Instrumento de medida 

 A avaliação das capacidades táticas básicas foi realizada por meio do 

teste de Avaliação do Conhecimento Processual: uma orientação esportiva 

(GRECO et. al., 2014). Por se tratar de um procedimento para orientação 

esportiva o teste será realizado na forma de jogo (com mão e pé) de três contra 

três, por meio da troca de passes entre os colegas de equipe durante quatro 

minutos. A ordem é definida por sorteio, da mesma maneira a equipe que 

começa com a posse de bola.  



A área onde o teste deve ser aplicado deve ter 09 metros de largura por 09 

metros de profundidade. Em uma das extremidades da quadra (a 1,5 metros da 

linha) deve-se fixar uma câmera para filmagem as ações durante os 4 minutos 

do jogo. O objetivo é manter a posse de bola por mais tempo possível. O time 

sem posse de bola deve recuperá-la para assim imediatamente passar para o 

ataque e pela sua vez manter a posse de bola. Quando o jogo é realizado com 

a mão é permitido ao time na defesa procurar a retomada da bola semelhante 

ao basquetebol e ao handebol. Durante a realização do jogo com o pé a bola 

pode ser tomada sem falta considerando as regras do futsal ou do futebol. 

Durante todo o teste os participantes devem estar com coletes numerados para 

melhor identificação e análise. A análise do comportamento tático, por meio do 

TCTP-OE, é realizada a partir da situação do jogador no ataque sem bola 

(JSB), jogador no ataque com bola (JCB), jogador na defesa marcando ao 

jogador sem bola (MJSB) e jogador na defesa marcando ao jogador com bola 

(MJCB). Todas as ações dos participantes foram filmadas com uma câmera 

SONY® Handycam DCR-SR 68 e arquivadas para posterior análise dos 

critérios de observação (itens), apontados no quadro abaixo: 

 

TESTE DE CONHECIMENTO TÁTICO PROCESSUAL - ORIENTAÇÃO 

ESPORTIVA (TCTP:OE) 

1. AÇÕES TÉCNICO-TÁTICAS NO ATAQUE: JOGADOR SEM BOLA (JSB) 

1.1. *Movimenta-se procurando receber a bola 

2. AÇÕES TÉCNICO-TÁTICAS NO ATAQUE: JOGADOR COM BOLA (JCB) 

2.4. *Passa ao colega sem marcação e posiciona-se para receber 

3. 
AÇÕES TÉCNICO-TÁTICAS NA DEFESA: MARCAÇÃO AO JOGADOR 

SEM BOLA (MJSB) 

3.3. 
*Apóia aos colegas na defesa (cobertura) quando são superados pelo 

adversário 

3.4. 
*Apóia ao colega na defesa quando o jogador com bola tem dificuldade para 

dominá-la 

4 
AÇÕES TÉCNICO-TÁTICAS NA DEFESA: MARCAÇÃO AO JOGADOR 

COM BOLA (MJCB) 

4.2. Pressiona ao adversário e acompanha seus deslocamentos 

4.4. *Pressiona ao adversário levando-o para os cantos do campo de jogo 



Negrito: Itens validados no teste (TCTP:OE) realizado com a mão;   

* : Itens validados no teste (TCTP:OE) realizado com o pé. 

Quadro 1: Critérios de observação avaliados no TCTP – OE nos procedimento “ B” 

com a mão e com o pé. 

 

 

 

Exposição do professor:  

• Verbal: Explicação oral 

 • Demonstração: forma de representação da realidade;  

• Ilustração: demonstrar conteúdos em forma de imagens;  

• Exemplificação: é o momento em que relacionam os conteúdos expostos 

verbalmente com ações aplicadas. 

 

Procedimento da coleta/caracterização 

 A intervenção será executada no Colégio Estadual Bibiana Bitencourt no 

ano de 2015. O Colégio está localizado no bairro do Jordão. Seus alunos são 

previamente encaminhados de escolas municipais da região para cursar o 

sexto ano, apresentado como característica estudantes de variados níveis 

sócio-culturais. Há, inclusive, alunos provenientes da zona rural, sem nenhum 



tipo de acesso a escolinhas de iniciação esportiva, cujo único contato com uma 

quadra poliesportiva ocorre nas aulas de educação física do colégio.  

 O processo de intervenção terá a duração de trinta e duas sessões, 

divididas em 4 aulas de avaliação (pré e pós testes) e 28 aulas interventivas 

utilizando os JICT como conteúdo a ser desenvolvido. 

 

AULAS 1 e 2:  

APRESENTAÇÃO E TESTES INICIAIS 

 

Teste de Conhecimento Tático-Processual – Orientação Esportiva 

(TCTP-OP) 

                                             (ANEXO 1) 

 

AULAS 3 e 4  

Jogos que poderão ser jogados com o Pé 

 

Nome: Bola na linha. 

C.T: Tirar vantagem tática do jogo. 

Objetivo: Transportar a bola ao objetivo; tirar vantagem tática do jogo; superar 

o adversário; jogo coletivo. 

Materiais: Bolas. 

Descrição: Duas equipes procuram ter a posse de bola dentro do campo de 

jogo. A cada uma delas é entregue uma linha (setor) de fundo da quadra. O 

objetivo é que os jogadores passem a bola entre si e um destes consiga passar 

ao colega que terá que recebê-la (pará-la) através da linha de gol da equipe 

adversária. Assim se obtém o ponto. 

Observações/Dicas: 

 Quando há equipes muito numerosas, pode-se estabelecer mais linhas 

para fazer o gol; 

 Recomendar a marcação individual; 

 Para evitar que os mais habilidosos na driblagem se destaquem, 

estabelecer um número mínimo de passes; 



 A regra de três segundos de permanência na linha de fundo pode ser 

introduzida no jogo. 

Variações: 

 Um jogador sempre atrás da linha de fundo (Pé – complexidade I); 

 O jogador não pode andar com a bola e não pode tirá-la dele (Pé – 

complexidade III); 

 Jogos com a recepção e o lançamento e com a regra dos três passos 

(Mão – complexidade II). 

Duração: 50 minutos. 

Forma de Avaliação: Feedback ao final de cada aula com ênfase nos 

desempenhos cognitivos, afetivos-social e procedimental de acordo com os 

parâmetros táticos objetivados em cada jogo e suas variações.  

 

AULAS 5 e 6 

Jogos que podem ser jogados com a Mão 

 

Nome: Bola no gol/bola na gaveta. 

C.T: Acertar o alvo. 

Objetivo: Acertar o alvo; oferecer-se e orientar-se; tirar vantagem tática do 

jogo; reconhecer espaços. 

Materiais: cones ou bancos, plintos e bolas. 

Descrição: A equipe em posse da bola faz o gol quando consegue passá-la 

entre dois caixotes ou cones. Os gols são colocados no campo, de forma que a 

bola possa ser lançada a estes por diferentes lados. Em volta de cada gol é 

marcado um círculo com giz no qual nenhum jogador de ataque ou defesa 

pode invadir. Pontuação: passar a bola – dois pontos; acertar o caixote – um 

ponto. 

Observações/Dicas: 

 Delimitar previamente a linha de lançamento/chute; 

 Combinar as regras de invasão previamente; 

 Jogar sem delimitar a quantidade de passos com a bola; 

 Apresenta-se a alternativa de marcação individual. 

Variações: 



 Quatro equipes jogam simultaneamente (Mão – complexidade I); 

 Oferecer mais espaço com plintos ou caixotes para fazer o gol. O 

objetivo é fazer o gol de forma direta ou indireta (Mão – complexidade I). 

Duração: 50 minutos. 

Forma de Avaliação: Feedback ao final de cada aula com ênfase nos 

desempenhos cognitivos, afetivos-social e procedimental de acordo com os 

parâmetros táticos objetivados em cada jogo e suas variações. 

 

AULAS 7 e 8 

Jogos que poderão ser jogados com o Bastão 
 
 

Nome: Soma de passes. 

C.T: Jogo coletivo. 

Objetivo: Jogo coletivo; oferecer-se e orientar-se; tirar vantagem tática do jogo; 

superar o adversário. 

Materiais: Bolas e bastões. 

Descrição: Duas equipes tentam pegar a bola. Cada uma deve procurar 

passar a bola entre si a maior quantidade de vezes possível. O time adversário 

procura interceptar ou antecipar a bola e pegá-la. Cada passe é um ponto. 

Observações/Dicas: 

 No caso de um jogador ter a posse de bola muito tempo, ou der mais de 

dois passos com a bola na mão; no caso de contato pessoal, ou de segurar, 

empurrar etc., ou quando se ultrapassa as linhas do campo, deve-se dar a 

troca da posse da bola; 

 Determinar o tipo de passe (uma mão-duas mãos, direto/indireto); 

 Proibir a tabelinha (passe e devolução com o mesmo colega). 

Variações: 

 Após 10/20 passes, se não perder a bola obtém um “Big-point” (Mão – 

complexidade III); 

 Cada jogador de uma equipe tem um número. Se os passes vão em 

sequência, aumenta-se os pontos (Mão – complexidade III); 

 Passes com o pé ou bastão (Pé, bastão – complexidade III). 

Duração: 50 minutos. 



Forma de Avaliação: Feedback ao final de cada aula com ênfase nos 

desempenhos cognitivos, afetivos-social e procedimental de acordo com os 

parâmetros táticos objetivados em cada jogo e suas variações. 

 

AULAS 9 e 10 

Jogos que poderão ser jogados com o Pé 

 

Nome: Troca de campo. 

C.T: Oferecer-se e orientar-se. 

Objetivo: Tirar vantagem tática do jogo; oferecer-se e orientar-se; reconhecer 

espaços; superar o adversário. 

Materiais: Bolas. 

Descrição: Duas equipes jogam entre si com uma bola, lutando pela sua 

posse. O objetivo do jogo é fazer com que a bola seja recepcionada por um 

colega do outro lado do campo. Os passes dentro do próprio campo não 

contam. Se o adversário pegar a bola ou encostar nela, não vale ponto. Qual 

equipe consegue mais pontos? 

Observações/Dicas: 

 Cones ou marcações no chão podem dar variabilidade ao corpo do jogo; 

 Campos pequenos aumentam a exigência do jogo; 

 A opção de marcação individual pode ser combinada; 

 Determinar um mínimo e um máximo de passes em cada setor antes de 

passar a bola para o outro campo. 

Variações:  

 Passar e receber (Mão – complexidade I); 

 Duas bolas (Mão, pé – complexidade II); 

 Três ou quatro campos de jogo: cada passe (ou após uma determinada 

sequência) vale um ponto (Mão, pé – complexidade III). 

Duração: 50 minutos. 

Forma de Avaliação: Feedback ao final de cada aula com ênfase nos 

desempenhos cognitivos, afetivos-social e procedimental de acordo com os 

parâmetros táticos objetivados em cada jogo e suas variações. 

 



AULAS 11 e 12 

Jogos que podem ser jogados com a Mão 

Nome: Bola de costas. 

C.T: Acertar o alvo. 

Objetivo: Acertar o alvo; tirar vantagem tática do jogo; oferecer-se e orientar-

se; reconhecer espaços. 

Materiais: Colchões ou giz e bolas. 

Descrição: Cada equipe deve acertar em um colchão (ou espaço delimitado 

previamente) e deve defender, do adversário, o próprio espaço. Os jogadores 

de uma equipe só podem passar a bola, entre si, de costas para o colega e 

passando esta por entre as pernas ou sobre a cabeça. Quem tem a bola não 

pode correr com ela. 

Observações/Dicas: 

 Proibir que a defesa faça contato pelas costas do jogador em posse de 

bola; 

 Pode-se ter zonas proibidas de invasão perto dos gols; 

 Estabelecer regras de saque lateral e de tiros livres; 

 Elevada exigência na percepção. 

Variações: 

 Ter um “coringa” por equipe que possa jogar em todas as direções, 

porém, não pode fazer gol (Mão – complexidade III). 

 Passes na direção do próprio gol também devem ser feitos de costas 

(Mão – complexidade III). 

Duração: 50 minutos. 

Forma de Avaliação: Feedback ao final de cada aula com ênfase nos 

desempenhos cognitivos, afetivos-social e procedimental de acordo com os 

parâmetros táticos objetivados em cada jogo e suas variações. 

 

 

AULAS 13 e 14 

Jogos que poderão ser jogados com o Bastão 

 

Nome: Gol largo. 



C.T: Reconhecer espaços. 

Objetivo: Tirar vantagem tática do jogo; oferecer-se e orientar-se; reconhecer 

espaços; acertar o alvo. 

Materiais: Madeira/raquete, bastão de hockey ou tênis. 

Descrição: O campo de jogo é dividido em um espaço de ataque e outro de 

defesa. Na região de defesa se encontra um gol, muito grande (de preferência 

de lado a lado da quadra), que será defendido por dois a quatro goleiros. Os 

jogadores que não estão no gol podem ser defensores e jogar também no 

ataque. A equipe B pode jogar no ataque (região da defesa adversária), mas 

não pode entrar na área dos goleiros. O objetivo é que os que estão em posse 

de bola consigam passá-la e deixar um colega em clara posição de tiro ao gol. 

Conforme a quantidade de chances de gol que se dá para uma equipe, pode-

se revezar a cada vinte ataques ou vinte tiros ao gol. 

Observações/Dicas: 

 Já que o time em defesa tem mais de um goleiro, a equipe em ataque 

estará em superioridade numérica; 

 A bola poderá ser rolada com as mãos, com uma madeira/raquete, com 

o tênis ou até com um bastão de hockey. 

Variações: 

 Colocar o gol no meio de campo de forma a ter ambos os lados para 

fazer gol (Raquete/bastão – complexidade II). 

Duração: 50 minutos. 

Forma de Avaliação: Feedback ao final de cada aula com ênfase nos 

desempenhos cognitivos, afetivos-social e procedimental de acordo com os 

parâmetros táticos objetivados em cada jogo e suas variações. 

 

AULAS 15 e 16 

Jogos que poderão ser jogados com o Pé 

 

Nome: Quatro gols. 

C.T: Oferecer-se e orientar-se. 

Objetivo: Tirar vantagem tática do jogo; oferecer-se e orientar-se; jogo 

coletivo; reconhecer espaços. 

Materiais: Bolas, cones ou postes. 



Descrição: Em um campo de jogo são colocados quatro gols (por exemplo, 

com cones ou postes), e cada equipe em posse de bola deve procurar passá-la 

por entre os gols. Assim, cada lado dos gols deve ter um jogador (um jogador e 

um receptor); cada vez que a equipe consegue passar a bola sem que o 

adversário a pegue, ganha um ponto. 

Observações/Dicas: 

 Quanto maior o campo, menor os gols e vice-versa; 

 Finta de corrida deve ser enfatizada para se poder sair da marcação; 

 Passes entre os postes somente até a altura dos cones; 

 Prestar atenção ao jogo para se evitar contato visual. 

Variações: 

 Quando a bola é jogada entre todos os componentes da equipe, pode-se 

partir para fazer gol ou pode se dar dois pontos (Pé – complexidade II); 

 Variações de passes no jogo somente com as mãos (Mão – 

complexidade I). 

Duração: 50 minutos. 

Forma de Avaliação: Feedback ao final de cada aula com ênfase nos 

desempenhos cognitivos, afetivos-social e procedimental de acordo com os 

parâmetros táticos objetivados em cada jogo e suas variações. 

 

AULAS 17 e 18 

Jogos que podem ser jogados com a Mão 

 

Nome: Bola no aro. 

C.T: Acertar o alvo. 

Objetivo: Acertar o alvo; tirar vantagem tática no jogo; oferecer-se e orientar-

se; reconhecer espaços. 

Materiais: Bolas e aros/bambolês. 

Descrição: Cada equipe na sua linha de fundo pode se ordenar na forma que 

desejar. À uma distância de três metros, aproximadamente, atrás da linha de 

fundo encontram-se jogadores da equipe adversária, cada um com um aro na 

mão. A ideia do jogo é que cada equipe procure passar entre si a bola, 

avançando para o setor adversário de forma a colocar um jogador em posse de 



bola com condição de lançar (seja com a mão ou batendo a bola com um 

bastão), acertando o bambolê ou aro que o colega tem na mão.  

Observações/Dicas: 

 Combinar a quantidade de passos que podem ser dados com a bola na 

mão; 

 Os jogadores atrás da linha de fundo com os aros podem se 

movimentar; 

 Defesa da bola atrás da linha de fundo será castigada com a bola dada 

para outra equipe. 

Variações: 

 Os jogadores que sustentam os aros poderão estar em cima de um 

banco sueco e o jogo pode ser jogado com disco de freesbe (Mão – 

complexidade III); 

 Em vez de lançar a bola por meio do aro, a pontaria poderá ser feita 

chutando a bola (Pé – complexidade III). 

Duração: 50 minutos. 

Forma de Avaliação: Feedback ao final de cada aula com ênfase nos 

desempenhos cognitivos, afetivos-social e procedimental de acordo com os 

parâmetros táticos objetivados em cada jogo e suas variações. 

 

AULAS 19 e 20 

Jogos que poderão ser jogados com o Bastão 

 

Nome: Passe pelo meio. 

C.T: Tirar vantagem tática do jogo. 

Objetivo: Reconhecer espaços; tirar vantagem tática do jogo; oferecer-se e 

orientar-se. 

Materiais: Bastões, raquetes e bolas. 

Descrição: O campo de jogo é dividido em quatro setores. Cada equipe deve 

dividir-se em dois grupos. Os grupos se distribuem no campo de forma 

alternada (em cada setor há somente jogadores de uma equipe). A ideia do 

jogo é passar a bola para os colegas no outro campo, sem que os adversários 

interceptem a bola. A bola pode ser passada pelo jogador dentro do setor até 



que haja uma posição favorável para passá-la, pelo meio dos adversários, aos 

colegas de outro setor. Se a equipe adversária intercepta, procura-se passar a 

bola aos colegas pelo meio dos jogadores de outra equipe – no outro setor. A 

cada dez pontos, troca-se de setor. Vence o time que conseguir primeiro os 

pontos. 

Variações: 

 Os pontos podem ser diferenciados conforme o tipo de passe. Por 

exemplo: direto-um ponto ou indireto-dois pontos (Bastão/raquete – 

complexidade III); 

 De acordo com o ritmo de jogo, a quantidade de jogadores de uma zona 

pode ser delimitada (Bastão/raquete – complexidade III); 

 Jogar com duas ou mais bolas (Bastão/raquete – complexidade III); 

 Passes com a mão ou pé (Mão, pé – complexidade II). 

Duração: 50 minutos. 

Forma de Avaliação: Feedback ao final de cada aula com ênfase nos 

desempenhos cognitivos, afetivos-social e procedimental de acordo com os 

parâmetros táticos objetivados em cada jogo e suas variações. 

 

AULAS 21 e 22 

Jogos que poderão ser jogados com o Pé 

 

Nome: Os goleiros. 

C.T: Reconhecer espaços. 

Objetivo: Jogo coletivo; reconhecer espaços; oferecer-se e orientar-se. 

Materiais: Bolas. 

Descrição: O campo de jogo será dividido em três zonas. Estas serão 

ocupadas, na mesma quantidade, por jogadores. Os jogadores dos setores 

extremos devem procurar passar a bola para o outro lado sem que os goleiros 

do meio consigam pegá-la. Os chutes só podem ser até a altura do joelho. Os 

goleiros que pegam a bola devem colocá-la ao lado da linha lateral. O jogo 

finaliza quando não há mais bolas para jogar. Qual equipe de goleiros pegou as 

bolas no menor espaço de tempo? 

Variações: 



 As bolas que são pegas pelos goleiros devem ser colocadas no meio do 

campo. Se um jogador chutar e acertar em uma delas, esta estará em jogo 

novamente (Pé – complexidade III); 

 Os goleiros só podem pegar as bolas com os pés (Pé – complexidade 

III); 

 Lançar com as duas mãos; lançamento quicado (Mão – complexidade 

III). 

Duração: 50 minutos. 

Forma de Avaliação: Feedback ao final de cada aula com ênfase nos 

desempenhos cognitivos, afetivos-social e procedimental de acordo com os 

parâmetros táticos objetivados em cada jogo e suas variações. 

 

AULAS 23 e 24 

Jogos que poderão ser jogados com a Mão 

 

Nome: A caça da “pantera”. 

C.T: Transportar a bola ao objetivo. 

Objetivo: Alcançar o objetivo; tirar vantagem tática do jogo; oferecer-se e 

orientar-se; reconhecer espaços. 

Materiais: Bolas. 

Descrição: Cada equipe tem um espaço de jogo delimitado e envia, a cada 

espaço de tempo, um jogador para o campo contrário (“pantera”). Ao sinal, os 

jogadores passam a bola entre si, de forma que o receptor esteja o mais 

próximo possível da “pantera”. Não se pode correr com a bola na mão. Quando 

uma equipe consegue encostar com a bola na “pantera”, acaba o jogo. Os 

passes se iniciam simultaneamente nos dois campos. 

Observações/Dicas: 

 Adaptar o campo de jogo; 

 As “panteras” sinalizam o toque; 

 As “panteras” não podem sair do campo de jogo; 

 Fintas de corpo e direção (fintas de corrida) podem ser úteis para a 

“pantera”. 

Variações: 



 Jogar com duas bolas que devem ser passadas entre os jogadores da 

equipe (Mão – complexidade III). 

Duração: 50 minutos. 

Forma de Avaliação: Feedback ao final de cada aula com ênfase nos 

desempenhos cognitivos, afetivos-social e procedimental de acordo com os 

parâmetros táticos objetivados em cada jogo e suas variações. 

 

AULAS 25 e 26 

Jogos que poderão ser jogados com o Bastão 

 

Nome: Gol a gol. 

C.T: Tirar vantagem tática do jogo. 

Objetivo: Reconhecer espaços; tirar vantagem tática do jogo; oferecer-se e 

orientar-se; acertar o alvo. 

Materiais: Bastões ou raquetes e bolas. 

Descrição: No campo de jogo, na linha de fundo de cada lado, é colocado um 

gol de tamanho grande. A três metros da linha de fundo marca-se, cada lado, 

uma outra linha que serve para delimitar os espaços e o setor onde se 

distribuem os jogadores de cada equipe. No gol se posicionam dois a três 

jogadores que devem evitar que a bola lançada pelo adversário entre no gol.  

Variações: 

 Jogar com duas ou três bolas (Bastão/raquete – complexidade III); 

 As bolas batidas pelo adversário só podem ser paradas de costas 

(Bastão/raquete – complexidade III); 

 Jogar boliche com as mãos ou com os pés (Mão, pé – complexidade I). 

Duração: 50 minutos. 

Forma de Avaliação: Feedback ao final de cada aula com ênfase nos 

desempenhos cognitivos, afetivos-social e procedimental de acordo com os 

parâmetros táticos objetivados em cada jogo e suas variações. 

 

AULAS 27 e 28 

Jogos que poderão ser jogados com o Pé 

 

Nome: Passar pelo meio. 



C.T: Transportar a bola ao objetivo. 

Objetivo: Transportar a bola ao objetivo; jogo coletivo; tirar vantagem tática do 

jogo; oferecer-se e orientar-se. 

Materiais: Bolas. 

Descrição: Duas equipes com seis jogadores cada, distribuem-se em dois 

campos que estão divididos em três zonas (duas extremas e uma no meio). Na 

zona do meio só pode haver dois jogadores de uma equipe; em outra metade 

do campo, dois jogadores da outra equipe. No lado A há quatro de uma equipe 

e dois da outra no meio. No lado B são ocupados os restantes dos setores. Os 

jogadores das zonas extremas têm a tarefa de passar a bola entre si, e os do 

meio tentam evitar. A bola roubada se consegue um ponto. 

Variações: 

 Diferentes tipos de passes (uma mão-duas mãos, direto-indireto etc.) 

com chute e recepção/parada da bola variável (Mão, pé – complexidade II). 

Duração: 50 minutos. 

Forma de Avaliação: Feedback ao final de cada aula com ênfase nos 

desempenhos cognitivos, afetivos-social e procedimental de acordo com os 

parâmetros táticos objetivados em cada jogo e suas variações. 

 
 

AULAS 29 e 30 

Jogos que podem ser jogados com a Mão 

 

Nome: Ponte aérea. 

C.T: Transportar a bola ao objetivo. 

Objetivo: Transportar a bola ao objetivo; jogo coletivo; reconhecer espaços; 

oferecer-se e orientar-se. 

Materiais: Colchões ou giz e bola. 

Descrição: Cada equipe recebe um espaço delimitado por duas áreas: uma de 

gol e outra de proteção. O objetivo é que os jogadores passem a bola entre si 

de forma que um deles possa recebê-la no ar – pulando fora da zona de 

proteção e caindo, com a bola nas mãos, no setor de gol. Não se pode correr 

com a bola na mão. 

Observações/Dicas: 



 O tamanho do campo de jogo deve ser escolhido de forma variável, 

adaptando-o às condições do grupo. Variada organização dos setores de gol; 

 Impreterivelmente insistir na proibição de contato pessoal 

(principalmente no momento da ponte aérea). 

 É interessante como joga na grama. 

Variações:  

 No início, pode-se prescindir da zona de proteção do voo da bola (Mão – 

complexidade II): 

 Jogar com duas bolas (Mão – complexidade III). 

Duração: 50 minutos. 

Forma de Avaliação: Feedback ao final de cada aula com ênfase nos 

desempenhos cognitivos, afetivos-social e procedimental de acordo com os 

parâmetros táticos objetivados em cada jogo e suas variações. 

 

AULAS 31 e 32 

PÓS-TESTES – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Teste de Conhecimento Tático-Processual – Orientação Esportiva 

(TCTP-OP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


