
 

Professor: César Silva Ano Lectivo: 2009/10 

Ano: 8º Turma: A Nº Alunos: 20 

Aula Nº: 42 e 43 Aula U.D. Nº: 1 e 2 Instalações: Pavilhão 

Data: 26-01-2010 Hora: 10h20 Duração: 90 minutos 

Unidade Didáctica: Rugby / Tag Rugby 

Sumário: Iniciação da Unidade Didáctica Rugby / Tag Rugby. Diagnóstico das técnicas de passe lateral e recepção. 

Material: 10 bolas de rugby; 4 bolas de pilates; 15 coletes de 3 cores diferentes; 15 cones; apito. 

 

Fase Preparatória 

Objectivos Operacionais Estratégias / Organização 
Objectivos comportamentais / 

Componentes críticas 

Tempo 

P T 

Introdução à Unidade Didáctica. 

Chamada de atenção para 

comportamentos violentos e para 

as impossibilidades de choques. 

Instrução sobre os exercícios a 

realizar na aula. 

Alunos sentados na bancada do pavilhão. 

 

Alunos em silêncio ouvem 

atentamente a informação 

transmitida pelo professor; 

 

Alunos colocam dúvidas; 

5’ 

 

 

 

 

 

 

 

5´ 

Jogo “5 passes / ensaio” 

Aquecimento geral e específico. 

 

Instrução: 

Regras: Ensaio; “passa para a 

frente”; 

Passe; 

Recepção; 

Alunos divididos em 4 equipas de 5 alunos em dois campos distintos. 

Alunos passam a bola entre si em qualquer direcção, tentando passar a 

bola por todos os colegas de equipa, marcam ponto sempre que o 

conseguirem. 

Sempre que na posse de bola poderá ser-lhe retirada uma fita e sempre 

que lhes for retirada uma fita têm que parar e passar a bola. 

Perdem a posse de bola 

sempre que um aluno não 

tiver nenhuma fita e quando 

todos os alunos de uma 

equipa só tiverem uma fita. 

 

 

Conhecimento das regras ensaio, 

“passe para a frente”; 

Respeito pelas decisões de 

arbitragem; 

 

Passe a) 

Recepção a) 

20’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25’ 

 

Zona de ensaio 

Zona de ensaio 

Zona de ensaio 



Variantes: 

1. Ao sinal do professor podem tentar marcar ensaio numa das linhas. 

2. Cada equipa defende e ataca apenas uma linha e pode marcar ensaio 

sempre que tenham sido realizados 5 passes. 

3. Introdução da falta “passe para a frente”. 

 

 

 

25’ 

Instrução/Organização/Transição exercício/Alongamentos 3’ 28’ 

Fase principal 

Objectivos Operacionais Estratégias / Organização 
Objectivos comportamentais / 

Componentes críticas 

Tempo 

P T 

Situação estafetas 

 

Instrução: 

Finta; 

Passe lateral; 

Recepção; 

Alunos divididos em 4 equipas de 5 e em 5 filas no meio do campo. 

Realizam corrida com bola passando-a através do passe lateral ao colega 

que realiza o mesmo percurso. 

Ganha a equipa que realize o percurso com todos os elementos mais 

rápido. 

 

Variantes: 

1. Cada equipa coloca um elemento a 

dificultar o cumprimento do percurso 

à outra equipa pela introdução de uma bola de pilates no percurso que 

poderá ser projectada contra o adversário a uma distancia mínima de 4m e 

fazendo-a ressaltar primeiro no solo. 

2. Cada equipa coloca um elemento a tentar, num espaço delimitado entre 

dois cones, retirar fitas à equipa adversária. Ganha dois pontos a equipa 

que tiver mais fitas; perde 1 ponto a equipa com menos fitas; ganha 3 

pontos a equipa que fizer o percurso em menos tempo. 

3. Percurso é realizado 2 a 2 em que só podem dar 5 passos com bola na 

mão tendo depois de fazer o passe lateral para trás mantendo-se as regras 

do ponto 2. 

Velocidade de deslocamento; 

Fintas; 

Passe a); 

Recepção a); 

Mudança de direcção; 

15’  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43’ 

Instrução/Organização/Transição exercício/Alongamentos 3’ 46’ 

Situação corredor passe/ 

recepção 

 

- Passe e recepção em 

deslocamento. 

Alunos divididos em 2 grupos de 10. 

Em cada grupo de 10 formam um 

corredor com 3 alunos de cada lado 

com um dos lados com bola e uma fila 

de 4 alunos em frente ao corredor. 

Quem tem bola passa-a para quem entra no corredor que deve passa-la 

para o outro lado, realizando-se a mesma coisa para as 2 outras bolas. 

Velocidade do deslocamento; 

Número de recepções correctas; 

Número de passes correctos; 

Passe a) 

Recepção) 

10’  

 

 

 

 

 

 



56’ 

Situação de jogo 3 X 1 e 3 X 2 

 

Instrução: 

Regras: “passa para a frente”; 

ensaio. 

Alunos divididos em 2 grupos de 10 e dentro de cada grupo divididos em 

3 filas de 3 alunos e um defensor na linha oposta. 

Alunos saem em vagas 3 atacantes com bola, 1 de cada fila e um 

defensor. 

Os atacantes deverão marcar ensaio e a bola só poderá ser passada para 

trás. 

O defesa poderá interromper a jogada retirando uma fita a 2 atacantes. 

Um dos atacantes fica a defesa no final da jogada. 

Velocidade de deslocamento; 

Fintas; 

Mudança de direcção; 

Passe a); 

Recepção a); 

Apoio; 

Ocupação de espaços; 

15’  

 

 

 

 

 

 

71’ 

Fase Final 

Objectivos Operacionais Estratégias / Organização Objectivos comportamentais / 

Componentes críticas 

Tempo 

P T 

- Arrumação material; 

- Alongamentos; 

- Balanço da aula esclarecimento 

de dúvidas; 

- Funcionamento e objectivos 

próxima aula. 

Alongamentos; 

 

Feedback por parte do professor; 

 

Alunos dispostos em xadrez em frente do professor. 

Questionamento dos alunos; 

Alunos ouvem com atenção o 

professor; 

Alunos alongam com empenho; 

4’  

 

 

 

 

 

75’ 

 

  



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; 

 

 


