
 

Professor: César Silva Ano Lectivo: 2009/10 

Ano: 8º Turma: A Nº Alunos: 20 

Aula Nº: 47 Aula U.D. Nº: 6 Instalações: Pavilhão 

Data: 05-02-2010 Hora: 9h15 Duração: 45 minutos 

Unidade Didáctica: Tag Rugby 

Sumário: Exercitação passe lateral; recepção; deslocamento lateral da bola; apoio. 

Material: 3 conjuntos de coletes (2 conjuntos de 7 coletes e um de 6 coletes); 10 bolas de Rugby; 20 conjuntos fitas Tag Rugby; 3 barreiras; cones; apito. 

 

Fase Preparatória 

Objectivos 

Operacionais 
Estratégias / Organização 

Objectivos comportamentais / 

Componentes críticas 

Tempo 

P T 

Chamada e instrução 

sobre os exercícios a 

realizar na aula. 

 

Instrução dos objectivos 

da aula, jogo colectivo. 

Alunos sentados na bancada do pavilhão. 

 

Alunos em silêncio ouvem 

atentamente a informação 

transmitida pelo professor; 

 

Alunos colocam dúvidas; 

5’ 

 

 

 

 

 

 

 

5´ 

Mobilização geral; 

Aquecimento especifico; 

 

Passe lateral; 

 

Recepção; 

 

Deslocamentos laterais; 

Corrida em volta do campo com rotação à frente e atrás dos membros superiores; 

skipings altos; elevação dos 

calcanhares às nádegas. 

 

Turma dividida em 5 grupos de 

4. 3 grupos formam uma fila 

horizontal com uma bola cada 

grupo do lado esquerdo, e o 

outro grupo forma uma fila no 

lado oposto á bola. 

Inicia a bola do lado esquerdo, 

posição (1) e realiza passe para 

Alunos realizam os exercicios com 

empenho; 

 

Alunos realizam os exercicios 

demonstrando concentração e bom 

comportamento; 

 

Passe lateral a); 

 

Recepção a); 

 

Deslocamento com bola sem bola 

10’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15’ 



quem está imediatamente à sua direita, realizando depois o apoio atrás, chegando 

a bola a um lado realiza o movimento de bola inverso. Jogador com bola só pode 

dar 3 passos. 

Um dos grupos que estão na posição (2) realiza 3 saltos verticais e sprint até à 

posição (3) a partir da qual poderá realizar oposição tentando retirar fitas ao 

portador da bola. 

Quem defendeu passa para trás da fila que ataca (1) e quem atacou passa para a 

posição de quem defende (2). 

Ganha a equipa com maior número de fitas. 

Variante: 

Cada equipa escolhe um defesa para fazer oposição, podendo apenas interceptar a 

bola na trajectória aérea, tentando retardar a progressão da equipa com bola 

ganhando tempo para a sua equipa se reposicionar. 

Instrução/Organização/Transição exercício/Alongamentos 3’ 18’ 

Fase principal 

Objectivos Operacionais Estratégias / Organização 
Objectivos comportamentais / 

Componentes críticas 

Tempo 

P T 

Jogo Tag Rugby por 

vagas; 

 

Passe lateral; 

 

Recepção; 

 

Deslocamento lateral da 

bola; 

 

 

Turma dividida em 3 equipas, 2 de 7 alunos e uma de 6. 

Duas equipas em cada linha lateral do campo, sai uma equipa de cada vez 

tentando marcar ensaio enquanto outra defende. Quem defendeu passa a atacar 

e quem atacou ocupa posição para defender em seguida. 

Regras de Tag Rugby. 

Empenho dos alunos; 

Respeito pelas regras de 

funcionamento da aula e do jogo; 

Passe lateral a); 

Recepção a); 

Deslocamentos laterais da bola; 

Velocidade de deslocamentos; 

Velocidade de passe da bola; 

Cumprimento das regras do jogo; 

 

12’  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30’ 

  



Fase Final 

Objectivos Operacionais Estratégias / Organização Objectivos comportamentais / 

Componentes críticas 

Tempo 

P T 

- Arrumação material; 

- Alongamentos; 

- Balanço da aula 

esclarecimento de dúvidas; 

- Balanço comportamento 

dos alunos. 

Alongamentos; 

 

Feedback por parte do professor; 

 

Feedback alunos; 

 

Alunos dispostos em xadrez em frente do professor. 

Questionamento dos alunos; 

Alunos ouvem com atenção o 

professor; 

Alunos alongam com empenho; 

5’  

 

 

 

 

 

35’ 

Anexos: 

a) Critérios de êxito: 

Passe lateral: 

- Pegar na bola com ambas as mãos; 

- Rotação do tronco na direcção do passe; 

- Movimento continua de extensão dos braços à altura do peito; 

- Acompanhar a bola o mais longe possível, até os braços estarem esticados; 

- Olhar para o colega que vai receber a bola e direccionar os ombros na sua direcção; 

- Antes do passe, e se possível, deslocar-se no sentido contrário ao passe no sentido de fixar o defesa; 

- Depois do passe travar um pouco a corrida e realizar cobertura ofensiva ou apoio; 

Recepção passe lateral: 

- Enquadrar-se correctamente com o colega com bola quer lateralmente quer em profundidade (mais ou menos recuado) em função dos restantes colegas e 

adversários; 

- Esticar os braços para receber a bola, funcionando estes como alvo para o colega; 

- Mãos bem abertas no sentido de amortecer a recepção da bola; 

- Acelerar a corrida imediatamente após a saída da bola das mãos do colega; 


