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Resumo: O Ensino da Educação Física nas 

Escolas Brasileiras apresenta tendências 

históricas negativas. As aulas 

dificilmente ultrapassam o ensino de 

esportes, com a finalidade de obter 

resultados em competições. Sendo 

assim, muitos grupos de alunos não se 

sentem motivados a participar das aulas. 

Surge a necessidade de que o Professor

que busca alternativas para motivar os 

educandos. Neste contexto, é 

apresentado o Tênis de Mesa como 

proposta pedagógica que abre muitas 

possibilidades. Mesmo diante de poucos 

recursos, o Tênis de Mesa poderá ser 

implementado nas aulas facilmente. 

Promove muitos benefícios pedagógicos, 



bem como na saúde e motivação dos 

discentes. Nesta produção são 

apresentados modelos de plano de aula, 

para que o professor de educação física 

possa, com atividades lúdicas, exercer 

sua prática docente, tornando-a eficaz, 

para que atinja os objetivos 

pedagógicos, estimulando a participação 

de todos os alunos. Por fim, são 

apresentados os termos técnicos, regras 

e jogadas de habilidade oriundas ao 

Tênis de Mesa.
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1. APRESENTAÇÃO

Prezados Professores!

A produção desta Unidade Didática levou em consideração o cotidiano em 

sala de aula, pensando especialmente em você professor, para que estimule a 

aprendizagem e interação dos sujeitos, através do Tênis de Mesa.

Este Material faz parte do Programa de Desenvolvimento da Educação, sendo 

resultado dos estudos realizados no mesmo, com a finalidade de superar as 

tendências negativas históricas, que estão impregnadas na Educação Física.

Divide-se em dois ciclos, o primeiro destinado a iniciar os alunos na pratica do 

Tênis de Mesa, explicitando as regras gerais e jogadas básicas, e o segundo visa 

o aprimoramento da técnica de jogo. 

Espero que a utilização deste material didático resulte em excelentes 

resultados.



2. INTRODUÇÃO

A Educação Física, segundo Daólio (1996), constitui-se na área de 

conhecimento que estuda e atua com um conjunto de práticas ligadas ao corpo e ao 

movimento, criado pelos homens ao longo da sua história: os jogos, as ginásticas, 

as lutas, as danças e os esportes”, consequentemente a Educação Física como 

matéria ou disciplina obrigatória, no ensino básico, deveria contribuir no ensino da 

cultura corporal e dos diversos saberes presentes no espaço escolar.

Numa perspectiva histórica, por alguns períodos, o ensino da Educação 

Física caracterizava-se como um fenômeno atrelado ao esporte de alto rendimento, 

ou seja, a prática durante as aulas concentrava-se para o ensino de esportes que 

visam apenas os resultados em competições (MARTINS, 2012). Muitos 

estabelecimentos de ensino, já possuem culturas educacionais estabelecidas, 

mesmo se contrapondo aos princípios da Educação Física, levando muitos 

professores a continuar o que foi pré-estabelecido (ALVES, 2007).

A Escola ao assumir a perspectiva unilateral de ensino do esporte em 

detrimento ao ensino da cultura corporal, os conteúdos desenvolvidos [nas escolas], 

segundo Betti (1999), raramente ultrapassa a esfera esportiva; mais do que isso, 

restringe-se ao voleibol, basquetebol e futebol, enquanto os educandos, na maioria, 

afirmaram que gostariam de aprender outros conteúdos. Nas aulas de Educação 

Física é facilmente observável a presença de grupos de alunos com diversas 

intenções na prática esportiva, como extravasar emoções ou buscar/manter a boa 

forma.

Por outro lado, o autor ressaltou que há grupos que não se sentem a vontade 

para praticar esportes durante as aulas, pois, segundo sua própria concepção, não 

possui coordenação motora adequada e sua situação física é um fator limitante para 

a prática desportiva. Esses grupos compostos por alunos, que devido às limitações 

motoras e físicas, como obesidade, paraplegia e surdez, na maioria das vezes se 

omitem durante as aulas práticas de Educação Física, pois as mesmas contemplam 

apenas duas ou três modalidades, que no ponto de vista destes, são 

desinteressantes (TORRES, 2007, p. 2).

Neste contexto, tornou-se primordial que o Professor supere essas tendências 

negativas históricas, que estão impregnadas na Educação Física, para transformar o 



dia-a-dia da Escola, a saber, aproximando e motivando os alunos a prática 

esportiva. Além disso, com essas transformações, os alunos perceberão a 

importância da pratica esportiva para seu desenvolvimento sociocultural, 

acarretando em um rendimento superior, nas atividades escolares e atividades do 

cotidiano.

O professor de Educação Física deveria estimular algumas alternativas de 

prática esportiva como, por exemplo, os jogos de raquete, entre outras e a 

introdução de dinâmicas, que oportunizassem uma prática acessível, poderia

motivar o grupo de alunos que estão desmotivados a uma prática desportiva 

habitual, proporcionando transformações positivas no desempenho individual e na 

vida social do grupo em questão, capazes de refletir as palavras de Freire (1991) de 

que “devemos acreditar nas mudanças, nas transformações sociais, com 

oportunidades iguais para todos em busca de uma sociedade livre e para todos”.

Para a construção de um processo de ensino de Educação Física que 

produza cultura Chiminazzo (2008) indicou que a prática dos jogos de raquete 

poderia ampliar as possibilidades de desenvolvimento do conhecimento do aluno, 

bem como as possibilidades de atuação do professor. Os jogos de raquete clássicos 

como: tênis de mesa, tênis de campo, squash e badminton “são aliados importantes 

no processo de formação de escolares”.

Além disso, o autor ressaltou que as adversidades relacionadas ao desafio da 

falta de espaços físicos e material adequado, ou seja, a atitude de reclamar do 

espaço ou dos materiais não é produtiva. O professor, na responsabilidade de 

estimular seus alunos, poderá conduzi-los a construção de seus próprios materiais 

esportivos, munindo-se de materiais alternativos, facilmente encontrados na 

comunidade, sendo estes econômicos, e possibilitando a produção individual de 

cada educando. Ressalta ainda que o que mais falta são as atividades 

diferenciadas, e estas, quando bem planejadas, atingirão seus objetivos, na melhor 

forma possível. 

A prática do Tênis de Mesa poderia auxiliar o educador na conscientização 

dos educandos, explicitando os benefícios para a saúde, como qualidade de vida e 

desempenho corporal, que o beneficiará não somente nas aulas de Educação 

Física, mas sim em todos os campos da aprendizagem e da vida cotidiana.

Ao oportunizar as atividades pertinentes a prática do Tênis de Mesa de 

maneira lúdica pode influenciar positivamente os alunos, estimulando ao 



aperfeiçoamento diversos aspectos técnicos da modalidade, bem como motivá-los a 

uma prática esportiva cotidiana. Em relação autoestima dos alunos, à medida que se 

torne mais proficiente na modalidade, poderão mudar seus conceitos negativos 

sobre si e sobre seu desempenho na prática esportiva, estimulando o 

desenvolvimento de outras habilidades como agilidade, disciplina, raciocínio rápido, 

destreza, capacidades coordenativas, entre outras, assim como aspectos 

relacionados à capacidade cardiorrespiratória.

A prática do tênis de mesa devidamente orientada pode promover o 

desenvolvimento de fatores interpessoais e intrapessoais, que estão relacionados no 

processo de treinamento esportivo, à medida que a prática da modalidade ocorre 

mais efetivamente de forma individual poderia estimular o conhecimento de si 

mesmo, no entanto, sua versatilidade possibilita a prática da modalidade em duplas 

desenvolvendo respeito ao próximo e socialização.

O Tênis de Mesa por ser uma modalidade versátil e sua prática proporcionar 

com inúmeros benefícios poderia ser uma ferramenta indispensável ao Professor de 

Educação Física. Nesta perspectiva, será desenvolvido um programa de atividades 

práticas de Tênis de Mesa, como alternativa pedagógica, no processo ensino-

aprendizagem dos alunos do 6º ano do Colégio Estadual Nova Esperança Ensino 

Fundamental e Médio.

3. TÊNIS DE MESA: ORIGENS, E CARACTERÍSTICAS DO JOGO E 

APLICAÇÃO NA ESCOLA.

A provável origem do tênis de mesa data do século XIX na Inglaterra, 

imitando o jogo de tênis, utilizando materiais improvisados como equipamentos. 

Com crescente popularidade, o jogo despertou atenção das fábricas de brinquedo, 

que logo lançaram a marca comercial Ping-Pong, utilizada pela empresa inglesa J. 

Jaques, em 1901. Com esse advento, as empresas concorrentes passaram a utilizar 

a nomenclatura tênis de mesa, para seus produtos (WIKIPÉDIA, 2014).

A crescente popularidade do jogo, gradualmente proporcionou o 

desenvolvimento de novos equipamentos para o jogo, como bolas de celuloide e 

raquetes emborrachadas, com preço mais acessível, permitindo a pratica até mesmo 

das camadas sociais mais baixas. Com esse progresso, surgiram associações de 



tênis de mesa, abrindo possibilidade para a organização de torneios, difundindo-se 

pelo mundo. 

Em 1927, Londres sediou o primeiro Mundial, porém, o esporte tornou-se 

olímpico em 1988, na cidade de Seul. Esses eventos promoveram a pratica do jogo 

no Brasil, onde turistas ingleses iniciaram a pratica por volta de 1905, e em pouco 

mais de seis anos, ocorreu o primeiro campeonato por equipes, em São Paulo, 

abrindo espaço em solo brasileiro para a divulgação e pratica do esporte em todos 

os estados da Confederação (WIKIPÉDIA, 2014).

Certamente, diante de sua versatilidade e adaptabilidade, rapidamente o jogo 

difundiu-se por todo o mundo. Diante disso, necessitou-se o estabelecimento de 

regras, bem como a padronização dos equipamentos. Assim, segundo Da Costa 

(2013): “a prática da modalidade ocorre em uma mesa ou superfície compatível 

(oficialmente mede 2,74m X 1,45m elevada a 76 cm do solo) sendo ao centro da 

mesa fixada uma rede (15,25cm de altura oficialmente).”

Além disso, o autor ressaltou que a bola deve ser confeccionada em 

celulóide ou material plástico similar, deve ter 40 mm de diâmetro, enquanto, a 

raquete é fabricada com 85% de madeira, sendo coberta com revestimento de 

borracha, no local para contato com a bola. A prática efetiva do jogo, segundo Da 

Costa (2014), ocorre da seguinte forma:

Uma jogada é o período durante o qual a bola está em jogo; Uma bola 
nula é a jogada cujo resultado não altera a contagem; Um ponto
resulta de uma jogada cujo resultado altera a contagem; O batimento é 
o bater da bola com a raqueta segura na mão; O servidor é o jogador 
que tem direito ao primeiro batimento na bola; O recebedor/relançador
é o jogador que tem direito ao segundo batimento na bola numa 
jogada;

O autor descreveu que o jogo inicia com um serviço, ou seja, um jogador 

serve a bola para o adversário, está deve ser rebatida com a raquete, sendo que ao 

realizar esta ação é classificada como um serviço pode ser Bom, Mau ou Nulo. O 

serviço Bom cada atleta deve servir duas vezes consecutivo alternadamente.

Por sua vez, para dar continuidade ao jogo a bola deve ser rebatida, ou seja, 

a devolução que se caracteriza em rebater a bola diretamente para o campo 

adversário com objetivo de fazer o ponto do jogo, o aluno será declarado vencedor 

do set quando atingir onze pontos antes do adversário com diferença de dois pontos. 



Com essa dinâmica simples, o tênis de mesa abre possibilidades para o 

desenvolvimento de muitas habilidades. Segundo Junior e Nogueira (2013) pode 

promove a aquisição de muitos benefícios como o desenvolvimento da...

... percepção, equilíbrio, lateralidade, imagem do corpo (estrutura física 
de corpo e suas partes; os movimentos e funções do corpo e de suas 
partes; a posição do corpo e suas partes em relação umas a outras 
partes e aos outros objetos), autoimagem, associação visual motora, 
coordenação, coordenação motora grossa, coordenação motora fina, 
movimento de locomoção, movimentos uniformes, orientação espacial, 
direcionalidade (conhecimento das direções em relação à direita e 
esquerda, dentro e fora e para cima e para baixo; a projeção da 
pessoa no espaço; a avaliação das distâncias entre os objetos), 
coordenação entre os olhos e mãos, coordenação entre olhos e pés, 
mira ocular, cinestesia, habilidade de percepção motora, explosão do 
movimento e educação do movimento... (p.6-7).

Em contrapartida, no âmbito das Escolas a ausência ou precariedades de 

condições do material para a prática do Tênis de Mesa, muitas vezes, impedem a 

implementação de projetos que envolvessem alunos nesta modalidade, 

consequentemente, mais uma alternativa de prática esportiva que beneficiaria os 

alunos não é ofertada. Neste contexto, Júnior e Nogueira (2013) alertaram que a 

pratica estimula vários campos necessários para o pleno desenvolvimento motor dos 

educandos adolescentes. 

Além disso, os autores ressaltaram o desfrute de possíveis benefícios sócios 

psicológicos, entre eles “organizar-se socialmente e psicologicamente para que 

possa competir de forma madura, e aprender a respeitar o adversário como um 

companheiro e não um inimigo, pois sem ele não há competição esportiva”.

Por estimular tal desenvolvimento, na esfera fisico-social-psicologico, a 

modalide de Tênis de Mesa torna-se uma ferramente fundamental no atendimento 

dos grupos de jovens que não se consideram aptos para a prática esportiva. Há 

ainda o grupo de jovens que possui algum tipo de deficiencia, e que não sentem-se 

preparados para praticar esportes. 

Neste caso, utilizando-se do Tênis de Mesa, o professor de educação física 

pode obter resultados positivos. Para que tal praxis alcance seus objetivos, quando 

se trata de alunos deficientes, se faz necessárias algumas adaptações, entre elas, 

segundo PEDRINELLI (2002):



O aluno portador de deficiência física precisa de mais espaço 
individual para a atividade, considerando o uso de cadeiras de rodas 
ou muletas, por ex.. O tempo de execução de movimentos pode ser 
bem mais demorado do que os demais. Qualidade e quantidade 
requerem ajustes. Vários implementos, modificações de regras, 
adaptações invariavelmente podem ser sugeridas pela criança 
portadora de deficiência. Orientações e novidades podem ser 
introduzidas pelos profissionais. Planeje atividades de forma que a 
criança possa participar o máximo possível (p.3).

De maneira organizada, o Professor de Educação Física poderá ser agente 

transformador da realidade, transformando conceitos negativos dos próprios alunos 

em motivação. Assim os mesmo apresentaram melhoras físicas, bem como nos 

campos sociais e psicológicos. Todos os benefícios que a prática esportiva do Tênis 

de Mesa traz, são fundamentais para toda a vida do educando. 

Lamentavelmente, o sistema educacional atual muitas vezes desconsidera as 

singularidades educacionais dos alunos, gerando inúmeros prejuízos. Segundo 

VIEIRA (2012):

Porém foi possível analisar alguns alunos, que, na simplicidade de 
suas falas, demonstraram sua frustração. Assim se concluiu que os 
objetivos da educação física variam conforme a necessidade de cada 
período, por isso é preciso que ela respeite cada momento histórico, 
pelo qual passa a sociedade e as pessoas que a compõem. Contudo, 
a grande falha da educação está na irresponsabilidade e 
descompromisso com que os estudantes realmente aprendem. O que 
se espera é que as escolas de educação física forneçam subsídios 
que ensinem aos alunos a viver mais plenamente nas diversas 
dimensões (intelectual, sensorial, afetiva, gestual e expressiva), para 
que assim o profissional de educação física possa penetrar na 
realidade, sendo capaz de elevar conscientemente o homem, a níveis 
mais altos de vida (p. 177).

A intervenção do Professor de Educação Física é indispensável. Após analise 

criteriosa da realidade social que os alunos vivem, deverá utilizar-se de metodologia 

que realmente supra as necessidades da realidade na qual os educando vivem. 

“Elevar conscientemente o homem” significa mobilizá-los, tirando-os de um estado 

inerte e de comodismo, e levá-los ao desenvolvimento físico, mental e intelectual. 

Portando, é essa visão mudança positiva, por meio da prática do tênis de mesa, que 

esse projeto se encaminhará.

Muitas são as possibilidades pedagógicas do Tênis de mesa, sendo elas 

dinâmicas, eficientes e adaptáveis a qualquer situação (MARTINS, 1996). Promove 



valores pedagógicos essenciais a crianças e jovens, bem como o desenvolvimento 

de muitas competências. No plano motor, desenvolve destreza, coordenação, 

precisão gestual e velocidade de execução e reação. Já no domínio cognitivo, 

desenvolve a tomada de decisões, apreciação das trajetórias, analise do jogo e 

elaboração de uma estratégia. 

Em relação às questões intrapessoais, promove o respeito pelas regras e por 

todos os intervenientes, valoriza o trabalho individual e coletivo e, por fim, integra e 

inclui todo o corpo discente.

Portanto, o Tênis de Mesa trata-se de uma possibilidade de real 

implementação dentro do espaço educativo, mostrando-se uma ferramenta eficaz e 

versátil, para o desenvolvimento da pratica pedagógica dinâmica e eficaz, que 

fomenta uma prática pedagógica eficiente e que contempla educação integral.

4. ATIVIDADES SUGERIDAS PARA INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA

A intervenção pedagógica será implementada na prática de iniciação do tênis 

de mesa para os alunos do 6º ano do Colégio Estadual Nova Esperança Ensino 

Fundamental e Médio por meio de aplicação de um programa da prática de Tênis de 

mesa em 20 horas aulas, adequadamente dividido em dois ciclos, que oportunizarão 

a vivência prática da modalidade apresentando os parâmetros do jogo, bem como as 

ações sobre a bola e técnica de base.

A intervenção, inicialmente ocorrerá com a aplicação de 8 horas-aula, nas 

quais serão oportunizadas atividades será realizada a iniciação dos discentes no 

Tênis de Mesa, para promover noções básicas dos equipamentos, regras e jogadas 

básicas. Neste ciclo, inicia-se também a socialização dos alunos, por meio de jogos 

com parceiros e jogos coletivos. 

Nesta perspectiva, foi elaborado um material teórico sobre a modalidade na 

expectativa de promover a possibilidade de aquisição de conhecimento mais 

aprofundado sobre a modalidade, segue descrito no anexo 1 com os principais 

termos utilizados na prática do jogo, técnicas e dinâmica do jogo.

Nas 8 aulas iniciais será promovida a familiarização com o Tênis de Mesa por 

meio de atividades que exijam dos alunos o desenvolvimento das habilidades 

necessárias ao tênis de mesa, conforme destaca os três modelos de aula propostos 

abaixo.



Aula 01 – Noções Básicas do Trabalho com Bola e Raqueta

Objetivo: Explicitar Tênis de Mesa e Noções Básicas

Atividade Introdutória (5min): Jogo Coletivo “Mãe Cola em Cadeia”

- O professor delimita uma área;

- Escolhe um aluno para ser o apanhador;

- Iniciado o jogo, o apanhador deverá tentar tocar os demais jogadores;

- Sendo tocado, o jogador dá a mão para o apanhador, e juntos tentam agrupar mais 
jogadores ao apanhador. Somente os apanhadores das extremidades podem tocar 
nos demais jogadores;

- O jogo se encerra quando todos os jogadores são apanhados;

Desenvolvimento: 

5 min - Pega da Raqueta

Professor apresenta a raquete e como deve ser empunhada (item2. 14).

5 min – Jogo do Balão com a raqueta

Em pares, os alunos lançam o balão um para o outro utilizando a raqueta. O 
professor deverá verificar se todos estão empunhando de maneira correta.

15 min – Jogo do Balão com divisória

Seguindo a dinâmica da atividade anterior, agora separados por uma 
divisória, devendo lançar o balão para o outro lado da mesma. Após um tempo, o 
solicita-se que joguem apenas com a mão esquerda ou somente com a direta.

15 min – Jogo do Balão com divisória em dupla

Ainda na dinâmica anterior, diferenciando-se que agora serão duas duplas, 
lançando o balão através da divisória, para a dupla adversária.

5 min – Finalização da Aula

Retorno a calma com alongamentos.



Aula 02 – Atividades com bola e raquete

Objetivo: Manter a bola em jogo e dirigi-la para locais determinados.

Atividade Introdutória (10min): Jogo Coletivo “Dança da Raquete”.

- Organizam-se cadeiras, uma a menos do que o número de alunos, pelo espaço 
disponível para a atividade.

- Cada aluno, com uma bola e uma raqueta, circula pelo espaço, equilibrando a 
bola com raqueta, assim que a musica começar;

- Quando a musica para, todos devem sentar-se. O aluno que ficar sem cadeira é 
eliminado;

- Retira-se mais uma cadeira, e a atividade continua. Sempre ficará uma cadeira 
a menos que o numero de alunos. 

Desenvolvimento: 

15 min – Jogo com bancos

Delimita-se uma área, onde dois alunos são colocados frente a frente. Entre 
eles haverão dois bancos. A bola deverá passar por cima dos dois bancos, 
tocando o campo do adversário, o mesmo deverá rebatê-la.

15 min – Jogo com bancos II

Com dinâmica semelhante à anterior. Difere-se quando os jogadores deverão 
fazer a bola tocar o solo entre os bancos e, em seguida, o campo do adversário.

5 min – Finalização da Aula

Retorno a calma com alongamentos.

Aula 03 – Explorando a mesa

Objetivo: Jogar com utilizando a mesa.

10 min – Atividade Introdutória “Saque Longínquo”



Os alunos são organizados em duas equipes adversárias, em fila, a certa 

distancia da mesa. O aluno deverá efetuar o serviço, fazendo a bola tocar o campo 

do servidor, passando sobre a rede e por fim tocando o campo do recebedor. O 

recebedor apanha a bola com a mão e, afastando-se da mesa, efetuará a jogada 

conforme as instruções acima. Terminado o serviço, o aluno vai para o fim da fila.

Desenvolvimento:

15 min – Todos contra todos

- Dividem-se os alunos em um numero par de grupos. O professor organizará dois 
grupos, de modo que fique de lados opostos da mesa, em fila indiana, a certa 
distancia da mesa. 

- Cada jogador deverá tocar a bola com a raquete, segundo as regras do tênis de 
mesa, apenas uma vez, retornando a fila. O próximo jogador da fila efetuará a 
próxima jogada, sucessivamente.

- A equipe ganhará um ponto, quando o jogador falhar.

- Vencerá a equipe que completar cinco pontos primeiro.

15 min – Jogos Individuais

- O professor organizará os alunos, conforme o número de mesas disponíveis.

- Cada aluno disputará o melhor de três, segundo as regras do tênis de mesa.

5 min – Retorno a calma.

Em seguida, no ciclo 2 será oportunizadas 12 aulas, com proposta de 

desenvolvimento das habilidades básicas, estimulando as ações de efeito que a 

modalidade proporciona, como por exemplo, saque Feint Motion enganar o 

adversário através na aplicação do golpe Spin, ensinando jogadas de habilidade. 

Além disso, serão oportunizadas vivências dos aspectos relacionados à defesa, 

deslocamentos, cortes, bem como aprofundamento teórico nas regras do jogo, para 

tanto serão disponibilizadas em 12 horas-aula para realização deste ciclo.

Durante a realização das atividades pertinentes ao ciclo 2 também serão 

organizados campeonatos na perspectiva de vivência competitiva da modalidade, 

sendo que adequações de níveis de competitividade, colocando todos em caráter de 

igualdade independente das limitações físicas ou habilidade, para tanto as regras 



sofrerão alterações conforme as limitações dos alunos, conforme destaca os 

modelos de aulas abaixo. 

Aula 1 – Rotação para trás e corte

Objetivo: Treinar as jogadas de habilidade rotação para trás e corte.

Atividade introdutória 10 min – Quem vence o campeão

Os alunos são organizados em grupos. Cada grupo escolherá um arbitro e 

dois jogadores iniciais. Os demais jogadores ficarão atrás do arbitro esperando sua 

vez. Os jogadores disputarão o melhor de três. O jogador que perder, retornará para 

o fim da fila. 

Desenvolvimento:

10 min – Rotação para trás

Com a raquete, o professor exemplifica a ação para que a bola, quando 

lançada ao chão, retorne em sua direção. Após a demonstração, os alunos deverão 

tentar imprimir rotações para trás. Deverão treinar durante cinco minutos com a mão 

direita e mais cinco com a esquerda.

20 min – Corte

Em primeiro momento com a direita. Em pares, os alunos manterão a bola em 

jogo, realizando cortes para o lado direito da mesa. Deverão realizar bolas curtas 

(5min) e bolas longas (5min). Após, deverão alterar para a esquerda, efetuando 

cortes para o lado esquerdo da mesa. Vencerá a dupla que conseguir o maior 

número de rebatimentos dentro do tempo determinado.

5 min – Retorno a calma e alongamentos

Aula 02 - Ataque e Defesa e Jogo em Dupla

Objetivo: Desenvolver habilidade de atacar e defender, bem como jogar em 

dupla.

Atividade Introdutória: 15 min – Tiro ao alvo



No campo adversário, são colocados dez copos plásticos. Em equipes de quatro 

jogadores, um será o “atirador” e os demais apanhadores. O aluno deverá fazer a 

bola tocar seu campo e após acertar os alvos. Terá dez tentativas. Após isso, 

alternará com os colegas até que todos tenham jogado. Vencerá quem atingir mais 

alvos.

Desenvolvimento:

10 min – Ataque e Defesa de Esquerda e Direita 

O professor demonstra como deverá ser executado o ataque e defesa. Após 

isso, cada dupla treinará o ataque e defesa por cinco minutos, sendo um atacante e 

um defensor, alternando-se após o termino do período. 

20 min – Quem vence o campeão, em dupla.

Após as devidas orientações, organizam-se duas duplas a mesa, para 

disputarem o melhor de cinco, retornando a dupla perdedora, para o fim da fila. 

Aula 03 – Campeonato

Objetivo: Verificar a aprendizagem das regras e jogadas, permitindo que os 

educando se familiarizem com competições.

Atividade Introdutória: 5 min – Aquecimento Físico

O professor orienta os movimentos de alongamento.

Desenvolvimento:

10 min – Competição

O formato de competição dependerá do material disponível e número de 

alunos. Para manter os alunos envolvidos durante toda a competição, poderão ser 

exercer papel de arbitro. 



4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O tênis de mesa abre muitas possibilidades para a prática docente. Trata-se 

de uma modalidade versátil, que permite adaptações diante da escassez de 

materiais e recursos. Com essa versatilidade, torna-se uma ferramenta de real 

importância para o contemporâneo professor de educação, na superação das atuais

limitações do sistema educacional brasileiro. 

Utilizar esse material em sua pratica docente, permitirá o ensino da prática 

desportiva de maneira lúdica, tornando-a uma eficiente ferramenta metodológica. 

Adequará assim o ensino da técnica as necessidades reais dos educandos. Isso 

potencializará os resultados de aprendizagem. 
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ANEXO 1



6. DO TÊNIS DE MESA

6.1Termos Oficiais

I – Jogada: Período no qual a bola está em jogo;

II – Bola Nula: Quando uma jogada não altera a pontuação;

III – Ponto: Resultará quando uma jogada altera a pontuação;

IV– Batimento: Com a raquete segura em sua mão, o jogar toca a bola com a 

raquete;

V – Servidor: Jogador que tem o direito de efetuar o primeiro batimento na bola;

VI – Recebedor: Aquele que tem o direito de efetuar o segundo batimento na bola;

6.2O Serviço

Trata-se do momento em que o jogador serve a bola para o adversário, está 

deve ser rebatida com a raquete, o serviço pode ser Bom, Mau ou Nulo, cada atleta 

deve servir duas vezes consecutiva alternadamente.

Com a palma da mão livre e aberta, ao nível da mesa e em sua linha de fundo, 

lança a bola na vertical. Ao cair, sem tocar em nada antes, deve ser rebatida com a 

raquete, tocando primeiramente no campo do servidor, passar por cima ou em torno 

da rede e tocar no campo do recebedor.

Cada atleta deve servir duas vezes consecutiva, passando o serviço para o 

recebedor, intercalando-se até os onze pontos. Havendo empate em dez pontos, 

cada servidor efetuará apenas um serviço, alternadamente, até que um dos atletas 

obtenha a vantagem de dois pontos.

6.3Devolução

Uma “Boa Devolução” caracteriza-se em rebater a bola diretamente para o 

campo adversário com objetivo de fazer o ponto do jogo, o aluno será declarado 

vencedor do set quando atingir onze pontos antes do adversário com diferença de 

dois pontos.



6.4Pontuação

O atleta recebera um ponto se:

 O adversário falhar a execução do serviço;

 O adversário falhar a execução de uma boa devolução;

 O adversário bater na bola duas vezes consecutiva;

 O adversário mover a superfície de jogo, tocar a rede ou os seus suportes;

 A mão livre do adversário tocar a superfície de jogo;

 Em pares, os adversários baterem na bola, fora da sequência certa;

6.5Objetivo do Jogo

Obter onze pontos antes do adversário. Em caso de empate em dez pontos, 

vencerá o atleta que conquistar dois pontos de vantagem primeiro.

6.6Partida

É a disputa, em numero impar de jogos, ao melhor, sendo em norma de três ou 

cinco. No caso de cinco jogos, ganhará quem conquistar primeiro três jogos. Quando 

se tratar de três jogos, vence quem conquistar dois jogos primeiro. 

6.7Numero de Jogadores

Há grande flexibilidade no que tange ao número de jogadores, podendo ser 

jogado individualmente ou pares, sendo comum nas competições equipes com dois 

a quatro jogadores.  

6.8Partida em dupla

Em primeiro momento, a dupla com direito ao serviço decide qual jogador 

efetuará o saque. A dupla recebedora decidirá qual dos jogadores receberá primeiro. 

Será ordem no primeiro jogo: B serve e C recebe; C serve e A recebe; A serve e D 

recebe; D serve e B recebe; Segundo Jogo: C serve e B recebe; B serve e D recebe; 

D serve e A recebe; A serve e C recebe (DA COSTA, 2013).



Figura 1 – Dinâmica do jogo em dupla.

Fonte: Da Costa, Daniela Gomes, et al. 2013. p. 6.

6.9Espaço de Jogo

Oficialmente, recomenda-se que a área de jogo possua 14m de comprimento, 7m 

de largura e 5m de altura. Essa área deve ser iluminada artificialmente e não conter 

objetos brilhantes, que possam ofuscar a visão dos jogadores.

Quando tratamos do espaço escolar, deverão ser consideradas possíveis 

adaptações necessárias. Por exemplo, em ausência de mesa especifica para tênis 

de mesa, qualquer outra mesa da escola poderá ser utilizada, ou até mesmo o chão 

marcado com giz. Caberá ao professor avaliar as possibilidades, segundo a 

realidade do estabelecimento de ensino.

6.10 Parâmetros do Jogo

Permitem, através de sua mudança, evoluir os exercícios de prática.

São parâmetros:

I – Direção: A bola pode ser jogada em paralelo, diagonal, ao centro ou a ponta da 

mesa em relação à linha central;

II – Velocidade: Refere-se ao número de batimentos, em um determinado período;

III – Trajetória: Em relação à rede, refere-se à altura da bola;

IV – Rotação: Natureza e intensidade do efeito sobre a bola;

V – Colocação: Local onde a bola toca a mesa, podendo ser perto da rede, no meio 

da mesa ou no fundo da mesma;



6.11 Ações sobre a bola

Figura 2 – Ações sobre a bola de tênis de mesa.

Fonte: Da Costa, Daniela Gomes, et al. 2013. p. 8 e 9.



6.12 Posição da Raqueta

I – Posição Aberta: Raqueta na posição horizontal em relação à mesa;

Figura 3 – Posição Aberta.

Fonte: Da Costa, Daniela Gomes, et al. 2013. p. 13.

II – Posição Neutra: Raqueta na posição vertical em relação à mesa;

Figura 4 – Posição Aberta.

Fonte: Da Costa, Daniela Gomes, et al. 2013. p. 13.

III – Posição Fechada: Raqueta na posição horizontal em relação à mesa;

Figura 5 – Posição Aberta.

Fonte: Da Costa, Daniela Gomes, et al. 2013. p. 13.


