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Enfoque

SMARTRUGBY
UNIDADE 2 | RESILIÊNCIA

Avaliação

LITERACIA: vocabulário específico da área e exprimir-se 
adequadamente.

LITERACIA FÍSICA: conhecimento do corpo e das suas 
capacidades motoras, adquirir o hábito de praticar actividade 
física, higiene e cuidados corporais.
.
APRENDIZAGEM PARA APRENDIZAGEM: conhecer-se a si próprio, 
as suas possibilidades e deficiências através de actividades físicas 
e expressivas, utilizando os conhecimentos adquiridos em 
diferentes situações.

Duração desta unidade de aprendizagem: 50‘

KM

Permitir que as crianças desenvolvam mecanismos de protecção 
contra experiências que possam ser exorbitantes.

A resiliência é a capacidade de recuperar rapidamente das 
dificuldades; dureza. Compreender quais são os recursos internos 
e externos de uma pessoa, bem como os factores de protecção e 
saber como reforçar a resiliência das crianças de forma prática. A D

TOTAL

Notas

SMARTRUGBY
UNIDADE 2 | RESILIÊNCIA

Actividade 2.1 | Controlo de bola - Aprendizagem

Recursos & Planeamento

Pelo menos 10 jogad.

15 min

1 treinador 1 bola / jog.

Ajustar as competências de acordo com a idade e o nível 
de competência.

KP

Tips

SMARTRUGBY
UNIDADE 2 | RESILIÊNCIA

Actividade 2.1 | Controlo de bola - Aprendizagem

Procedimiento | Ten presentes los KM de la unidad

O melhor pessoal

Todas as crianças seguram uma bola. O treinador diz às crianças para 
fazerem uma habilidade de movimento combinada com uma habilidade de 
bola. As crianças identificam as competências em que se sentem mais 
confiantes, e aquelas em que estão menos confiantes. Devem registar as suas 
respostas. Depois disso, o treinador pede às crianças que escolham uma 
habilidade em que as crianças tenham confiança, e diz-lhes que a executem 
durante um período de tempo (pode ser de 5 segundos até 30 segundos - 
estejam conscientes de que algumas habilidades são mais exigentes 
fisicamente do que outras, pelo que devem ser executadas por menos 
tempo).

As crianças registarão o número de movimentos que foram capazes de fazer. 
Posteriormente, voltarão a fazê-lo e tentarão obter um resultado melhor do 
que da última vez. Repetir o mesmo processo com as competências com as 
quais estão menos confiantes. Faça pelo menos 4-6 conjuntos cada um 
(ajuste de acordo com o seu grupo).

A capacidade de resiliência ajuda a adaptar-se às circunstâncias. 

Todas as pessoas têm necessidades básicas
que, se satisfeitas, constituem um uma boa base para a resiliência.

A auto-estima é estabelecida por ter bases seguras.

O formador/professor pode representar uma base segura 
para as crianças.

As crianças registam as suas pontuações e veri�cam o seuprogresso.

As crianças identi�cam possíveis áreas de melhoria, por
isso serão activos na suaaprendizagem.

As crianças expressam-se sobre o que sentem quando não 
conseguematingir o seu objectivo, e sobre aquilo em que se devem 

concentrar para tentarem melhorar. 

As crianças adaptam-se para aumentar gradualmente a di�culdade. 

As crianças mantêm-se concentradas no processo,em vez de o resultado

Sem espaço 
delimitado

Manter o controlo da bola

Olhar em frente

Mãos e pés activos

Habilidades de movimento: correr, saltar 
sobre um pé (para a direita e depois para a 
esquerda), saltar com ambos os pés, saltar 
com scotch (saltar de 1 pé para 2 pés, e 
depois novamente para 1, e assim por 
diante), saltar (joelhos altos), levantar 
(calcanhares para baixar as bochechas) 
movendo-se de lado (olhar em frente e 
mover-se para o lado), andar de 
calcanhares, ponta dos pés, passos 
gigantes (levantar joelhos e dar um longo 
passo), passos de pinguim (andar sem 
dobrar joelhos), sprinting, rastejar como 
um urso, deslizar como uma cobra, saltar 
como um canguru, etc. .. 

Habilidades com a bola: atirar e apanhar 
com 2 mãos (ou com a mesma mão, ou 
com uma mão e apanhar com a outra), 
atirar a bola para cima e bater palmas (ou 
bater palmas muitas vezes, ou bater 
palmas atrás das costas, ou bater palmas 
com as calças,.... ), movendo a bola em 
torno de partes do corpo (tais como 
joelhos, cintura, barriga, peito, cabeça, etc. 
), movendo a bola entre as pernas, 
"saltando a bola" de uma mão para a outra, 
fazendo círculos com a bola em frente da 
área central do corpo, atirando a bola ao 
chão e apanhando-a dali (em movimento 
ou estática), etc
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* Classificações Definidas: 5 a 7 Pontos - Insatisfatório | 8 a 14 Pontos - Necessita de Melhoria 
15 a 19 Pontos - Satisfaz as Expectativas | 20 Pontos - Excede a Expectativa

Avalie 1 a 4 pontos* cada um dos seguintes indicadores sobre o grupo antes (B) e depois
(A) a sessão e comparar. No caso do grupo ser novo para si, preencha apenas a coluna A.

 



SMARTRUGBY
UNIDADE 2 | RESILIÊNCIA

Actividade 2.2 | Passe e mudança de direcção - Aprendizagem

Recursos & Planeamento

15 min

1 treinador 5 bolas 10 cones

SMARTRUGBY
UNIDADE 2 | RESILIÊNCIA

Actividade 2.2 | Passe e mudança de direcção - Aprendizagem

Procedimento | Tenha em mente os KMs da unidade

Estafetas

1) Montar uma estafeta de corrida (vão e regressam uma distância de 10- 
15 metros - total: 20/30 metros).

2) Certificar-se de que existem tantas pistas quanto possível para permitir 
que as crianças tenham mais actividade (mais tempo activo a praticar).

3) Pedir às crianças que executem com rapidez uma determinada 
habilidade.

4) Cronometre-o.

5) Após uma pausa de 10-20 segundos, peça-lhes para irem de novo.

6) Fazer 3-6 conjuntos de cada habilidade. Utilizar as capacidades da 
actividade 1. Ajustar as aptidões de acordo com a idade e nível de 
competência.

7) As crianças identificarão aqueles em que se sentem mais confiantes, e 
aqueles em que estão menos confiantes e registarão as suas respostas.

Aumentar a dificuldade acrescentando competências/ novas 
competências, ou estabelecer um objectivo (por exemplo, 
atingir um certo número de lances, ou saltos, ou ambos; etc.)
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Tips

SMARTRUGBY
UNIDADE 2 | RESILIÊNCIA

Actividade 2.3 | Passe e Recepção - Aprendizagem

Recursos & Planeamento

20 min

SMARTRUGBY
UNIDADE 2 | RESILIÊNCIA

Actividade 2.3 | Passe e Recepção - Aprendizagem

Procedimento | Tenha em mente os KMs da unidade

Curso de obstáculos

1) Estabelecer um percurso de obstáculos onde as crianças terão de 
executar habilidades diferentes em cada parte do percurso (em cada 
secção do percurso, as crianças executarão uma habilidade/conjunto de 
habilidades diferente.

2) Pedir às crianças que executem as competências com rapidez.

3) Cronometre-o.

4) Após uma pausa de 30-40 segundos, pedir-lhes que repitam.

5) Fazer 3-6 conjuntos de cada habilidade. Utilizar as capacidades da 
actividade 1. Ajustar as aptidões de acordo com a idade e nível de 
competência.

6) As crianças identificarão aqueles em quem se sentem mais confiantes, 
e aqueles em quem estão menos confiantes, e registarão as suas 
respostas.

7) As crianças registarão o número de movimentos que foram capazes 
de fazer. Posteriormente, voltarão a fazê-lo e tentarão obter um 
resultado melhor do que da última vez. Repetir o mesmo processo com 
as competências com as quais estão menos confiantes.

8) Faça pelo menos 4-6 conjuntos cada um (ajuste de acordo com o seu 
grupo).

Certificar-se de que há o maior número possível de secções
para permitir às crianças mais actividade (mais tempo 
activo a praticar).

KP

Tips

20 jogadores

10-15 m

Hab. A Hab. B

Hab. E Hab.D

Hab. F Hab. C

5 m

3
 m

20 jogadores 1 treinador 20 bolas 24 cones

Dê sempre o seu melhor

Controle as suas acções

Melhore o seu melhor pessoal.
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