
 

Professor: César Silva Ano Lectivo: 2009/10 

Ano: 8º Turma: A Nº Alunos: 20 

Aula Nº: 45 e 46 Aula U.D. Nº: 4 e 5 Instalações: Pavilhão 

Data: 02-02-2010 Hora: 10h20 Duração: 90 minutos 

Unidade Didáctica: Rugby / Tag Rugby 

Sumário: Consolidação do passe lateral; recepção e progressão com bola no Tag Rugby. 

Material: 3 conjuntos de 7 coletes de cores diferentes; 10 bolas de Rugby; 20 conjuntos de fitas Tag Rugby; 3 bolas de pilates; cones; apito; 

 

Fase Preparatória 

Objectivos 

Operacionais 
Estratégias / Organização 

Objectivos 

comportamentais / 

Componentes críticas 

Tempo 

P T 

Chamada. 

 

Questionamento 

sobre componentes 

críticas do passe 

lateral e recepção. 

Alunos sentados na bancada do pavilhão. 

 

Alunos em silêncio ouvem 

atentamente a informação 

transmitida pelo professor; 

 

Alunos colocam dúvidas; 

5’ 

 

 

 

 

 

 

 

5´ 

Jogo das “Fitas” 

 

Mobilização geral e 

especifica. 

 

Exercitação: 

Passe Lateral; 

Recepção; 

Progressão com 

bola; 

Finta; 

Turma dividida em 4 equipas de 5 alunos cada equipa com uma bola. 

O objectivo das equipas será retirar as fitas do Tag Rugby às outras equipas, só podendo retirar 

as fitas ao portador da bola. O jogo termina ao fim de 5 minutos ou quando uma equipa ficar 

sem fitas, ganhando a equipa que no final do jogo tiver mais fitas em seu poder. 

Será falta quando algum jogador: 

- placar um elemento da equipa contrária; 

- realizar hand off ou proteger as fitas de qualquer forma; 

- realizar um passe e a bola tocar no solo; 

- agarrar outro jogador ou impedir a sua progressão de 

qualquer forma. 

 

Sempre que se registar uma falta a equipa perde uma fita. 

Alunos empenham-se nos 

exercicios propostos 

respeitando o professor e 

os colegas; 

 

Passe lateral a) 

Recepção a) 

Progressão com bola; 

Finta 

15’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20’ 



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

Fase principal 

Objectivos 

Operacionais 
Estratégias / Organização 

Objectivos 

comportamentais / 

Componentes críticas 

Tempo 

P T 

3 x 3 

 

Exercitação: 

Passe Lateral; 

Recepção; 

Progressão com 

bola; 

Finta; 

Cruzamento. 

Turma dividida em 2 grupos de 10, formando 3 filas cada grupo e colocando 3 defesas entre os 

cones. 

Com o objectivo de marcar ensaio na linha final, os atacantes deverão realizar passes entre si 

para ultrapassar a oposição dos defesas. 

 

1 – Atacantes com oposição definida. Os defesas encontram-se posicionados espaçados entre si 

em profundidade e só poderão deslocar-se lateralmente. 

2 – Atacantes com obrigatoriedade de cruzamento após passe. Mesma situação que o ponto 1, 

no entanto após cada passe deverá existir cruzamento, ou seja passar 

pelas costas do jogador para o qual passou a bola. 

3 - Sem restrições. Os defesas e os atacantes deixam de ter qualquer 

das restrições anteriores. 

 

Nos 3 pontos anteriores após cada jogada, quem atacou passa a 

defender. 

 

Alunos empenham-se nos 

exercicios propostos 

respeitando o professor e 

os colegas; 

 

Passe lateral a) 

Recepção a) 

Progressão com bola; 

Finta; 

Cruzamento. 

15’  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43’ 

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

1 - Situação de jogo  

7 X 7 

2 - Situações de 

preparação para 

Ruck/Maul 

 

Exercitação: 

Passe Lateral; 

Recepção; 

Progressão com 

bola; 

Finta; 

Cruzamento. 

1 - Situação de jogo 7 X 7 com as regras de jogo Tag Rugby. 

Jogam até aos 3 ensaios ou durante 6 minutos. 

 

2.1 - Alunos que estão em espera do jogo agrupam-se em pares e com as pernas flectidas e 

segurando uma bola na mão tentam desequilibrar o adversário tocando-lhe nos ombros ou 

pernas de forma a que este tenha que colocar uma mão no chão; solte a bola ou caia. 

2.2 – Alunos que estão em espera do jogo agrupam-se em pares e com uma bola de pilates entre 

eles realizam forças em direcções opostas tentando fazer com que o opositor se desloque até um 

dos cones. 

 

Velocidade de 

deslocamento; 

Passe a) 

Recepção) 

Fintas; 

Mudança de direcção; 

Passe a); 

Recepção a); 

Apoio; 

Ocupação de espaços; 

25’  

 

 

 

 

 

 

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; 

 


