
TOOLKIT
SMARTRUGBY

O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui uma aprovação do conteúdo que 
reflecte apenas a opinião dos autores, e a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer utilização que 

possa ser feita das informações nela contidas.2
0

2
2

Referência do Projecto: 623070-EPP-1-2020-1-ES-SPO-SSCP

www.smartrugby.eu





SMARTRUGBY

Introdução

SMARTRUGBY é um projecto desenvolvido pela 

associação da Federación Galega de Rugby (Espanha), 

Associação de Rugby do Norte (Portugal), ASC Rugby 

Cluj Junior (Roménia), RFC Sumi XV (Espanha) e 

Muralla RC (Espanha).

O principal objectivo deste projecto é a preparação, 

desenvolvimento e implementação de instrumentos 

educativos e de formação através do rugby como 

desporto de base para o desenvolvimento pessoal, 

social e profissional de crianças com menos de 12 

anos.

Criar uma nova rede de colaboração europeia e construir uma forte relação de longo prazo entre 

parceiros para um impacto duradouro

Identificar e trocar pelo menos 10 boas práticas, confrontar ideias e métodos para ensinar às 

crianças capacidades físicas, psicológicas, sociais e cognitivas através do desporto.

Mobilizar pelo menos 100 intervenientes, envolvendo-os directamente no trabalho conjunto 

para a promoção do desporto e da actividade física

Elaborar um conjunto de ferramentas com pelo menos 9 Unidades de Aprendizagem para 

professores, treinadores e pais para apoiar o desenvolvimento das capacidades físicas, 

psicológicas, sociais e cognitivas das crianças através do râguebi. Estamos convencidos de que, 

enquanto a curto prazo, os benefícios para as crianças parecem ser a maior realização deste 

projecto, a longo prazo, este esforço levar-nos-á a um impacto ainda maior na comunidade.

Fomos seleccionados para co-financiamento pelo programa Erasmus+ Sport, a Agência Executiva da 

Educação, Audiovisual e Cultura (EACEA) recebeu 1107 candidaturas elegíveis para este convite 315 

foram seleccionadas para financiamento (121 Parcerias Colaborativas, 180 Pequenas Parcerias 

Colaborativas e 14 Eventos Desportivos Europeus sem fins lucrativos).

Escolhemos o râguebi como veículo de transferência de competências, pois este é o campo de 

especialização de todas as instituições envolvidas neste projecto. Esta iniciativa apoia o objectivo da 

Comissão Europeia de promover o desporto e a actividade física em toda a Europa, à luz do declínio 

dos níveis de participação, através da educação das crianças com a ajuda de valores desportivos.

Os nossos objectivos específicos são:

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/623070-EPP-1-2020-1-ES-SPO-SSCP



Conteúdos

Lenda

SMARTRUGBY

KM KP

Tips

Enfoque das Unidades

Mensagens-chave da Unidade

Competências-chave 

Duração da Unidad

Pontos-chave da Actividade

Dicas e conselhos para a Actividade

Unidade de aprendizagem  1: DISCIPLINA

Aprendizagem:
Aprendizagem:
Aprendizagem:
Aprendizagem:

VAMOS CONHECER A BOLA DE RÂGUEBI
CONTROLO DE BOLA
PLACAGEM
PREPARAR PARA O JOGO

Unidade de aprendizagem 2: RESILIÊNCIA
Aprendizagem:
Aprendizagem:
Aprendizagem:

CONTROLO DE BOLA
PASSE E MUDANÇA DE DIRECÇÃO
PASSE E APANHA

Unidade de aprendizagem 3: PERCEPÇÃO E EMPATIA
Aprendizagem:
Aprendizagem:
Aprendizagem:

CONTACTO COM PARCEIRO E SOLO 
PLACAGEM LATERAL
PLACAGEM FRONTAL

U. aprend. 4: TRABALHO DE EQUIPA E SOLIDARIEDADE
Aprendizagem:
Aprendizagem:
Consolidação:

EVISÃO E CORRIDA 
EVISÃO E APOIO
CONTROLO DE BOLA

U. de aprendizagem 5: COMUNICAÇÃO & RESPEITO
Consolidação:
Consolidação:
Consolidação:

PASSE E RECEPÇÃO
CONTACTO COM PARCEIRO
CONTACT COM O SOLO

U. de aprendizagem 6: RESOLUÇÃO DE CONFLITOS
Consolidação:
Consolidação:
Consolidação:

PLACAGEM
PLACAGEM
RUGBY MATCH

U. de aprendizagem 7: ASSERTIVIDADE & ATITUDE
Consolidação:
Consolidação:
Consolidação:

EVISÃO E CORRIDA 
EVISÃO E APOIO
PASSE E MUDANÇA DE DIRECÇÃO

Unidade de aprendizagem 8: MOTIVAÇÃO
Consolidação:
Consolidação:
Consolidação:

PASS & KICKING 
TACKLE
CONTACT & SUPPORT

U. de aprendizagem 9: LIDERANÇA E INTEGRIDADE
Consolidação:
Consolidação:

Jogo:

GENERAL MOVEMENT 
GERERAL MOVEMENT 
JOGO DE RÂGUEBI 
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SMARTRUGBY
UNIDADE 1 | DISCIPLINA

Enfoque

SMARTRUGBY
UNIDADE 1 | DISCIPLINA

Avaliação

Duração desta unidade de aprendizagem:  3h 20’

KM

Ajudar a desenvolver e a manter o autocontrolo, o 
respeito pelos outros e o comportamento socialmente 
aceitável.

A disciplina é a capacidade de agir de forma ordeira e 
perseverante para alcançar um bom resultado. Requer ordem 
para alcançar os objectivos desejados mais rapidamente, 
suportando os inconvenientes que isso causa. As crianças prestam atenção a coisas novas e

conceitos 

As crianças ouvem as instruções do treinador 

As crianças executam as instruções do treinador

As crianças mantêm as posições e alinhamentos
definido pelo treinador

As crianças cumprem as tarefas indicadas para o
prevenção de acidentes

B A

* 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

TOTAL

Notas

SMARTRUGBY
UNIDADE 1 | DISCIPLINA

Actividade 1.1 | Vamos conhecer a bola de râguebi - Aprender

Recursos & Planeamento

20 jogadores

15 min

1 treinador 20 bolas 16 Cones

Todas as instruções para categorias menores + novas 
instruções pode ser aplicado aos grupos etários mais velhos.

KP

Tips

SMARTRUGBY
UNIDADE 1 | DISCIPLINA

Actividade 1.1 | Vamos conhecer a bola de râguebi - Aprender

Procedimento | Tenha em mente os KMs da unidade

1) Estabelecer uma área de jogo de 10x10 metros.

2) Cada participante segura uma bola de râguebi. Ao sinal do treinador, 
todas as crianças correrão dentro da zona delimitada.

3) Começamos a dar-lhes novas instruções que têm de executar 
enquanto correm.

· U6-Rotar bolas à volta do tronco ao sinal nas costas e levantar o mais 
rápido possível para continuar a correr, ao sinal fazer um salto, lançar a 
bola ligeiramente para cima para que a possam apanhar

· U8-At o sinal faz uma dobra do joelho. Ao sinal, fazer uma contracção 
abdominal.

· U10-Passeia com a bola entre as pernas atirando a bola com uma mão 
para cima e apanhando-a com a outra.

· U12-Try para roubar a bola de outros colegas, ao sinal fazer uma flexão, 
ao sinal chutar a bola e apanhá-la, ao sinal mudar a bola com um dos 
colegas

Tente bater-se a si próprio, e não aos outros.

Por vezes não se deve fazer o que se quer num determinado
momento para obter o que realmente se quer a longo prazo.

Ouça o treinador/treinador e os colegas, evite distracções.

10x10 m

Atenção aos sinais sonoros e visuais.

Habilidade em bola.

Alta velocidade de reacção.

Evitar os colegas da área delimitada.

  

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.

CIDADANIA ACTIVA: Utilizar a actividade física para facilitar as 
relações, a integração e o respeito pelas regras acordadas. 
Cooperação e responsabilidade no trabalho em equipa.

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.
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SMARTRUGBY
UNIDADE 1 | DISCIPLINA

Activity 1.2 | Let’s meet the rugby ball - Learning

Recursos & Planeamento

15 min

SMARTRUGBY
UNIDADE 1 | DISCIPLINA

Activity 1.2 | Let’s meet the rugby ball - Learning

Procedimento | Tenha em mente os KMs da unidade

Aranhas e Formigas

1) Criar uma área de jogo de 10 x 10 m.

2) Cada participante segura uma bola de râguebi. Ao sinal do treinador, 
todos os jogadores entram na zona delimitada.

3) No centro do campo, um jogador que será a aranha. O resto dos 
jogadores serão formigas.

4) Ao sinal, todas as formigas devem atravessar o solo sem serem 
apanhadas pela aranha.

5) Quando as formigas são apanhadas por aranhas, também se tornam 
aranhas e ajudarão a apanhar formigas.

U10 e U12: Também pode ser jogado em interiores ou em
superfícies duras

KP

Tips

5x55x5

10x10 m

20 jogadores 1 treinador 20 bolas 16 Cones

SMARTRUGBY
UNIDADE 1 | DISCIPLINA

Actividade 1.3 | Vamos conhecer a bola de râguebi - Aprender

Recursos & Planeamento

6 jogadores

20 min

1 treinador 1 bola 10 rugby
tags

SMARTRUGBY
UNIDADE 1 | DISCIPLINA

Actividade 1.3 | Vamos conhecer a bola de râguebi - Aprender

Procedimento | Tenha em mente os KMs da unidade

A Quinta

1) Criar uma área de jogo de 5x5 m

2) Escolher um ganso para defender a cabana e dar-lhe uma bola

3) Todas as outras crianças serão galos

4) O ganso ficará fora da terra delimitada, numa parte que será chamada a 
cabana, e todos os galos fora da terra no lado oposto, que será o quintal da 
quinta.

5) O ganso chamará um galo pelo nome; ambos - o galo e o ganso - entram 
na zona

6) O ganso tem de passar a bola ao galo e o galo tem de chegar à cabana 
com as duas etiquetas

7) Se o galo conseguir passar o ganso, torna-se o novo ganso, e o ganso 
torna-se um galo no pátio da quinta

KP

Tips U10 e U12: Também pode ser jogado em interiores ou em s
uperfícies duras.

4 cones

Ganso

Galos

Desenvolver uma estratégia para apanhar os adversários

Trabalho de equipa

Comunicação

Velocidade de reacção.

Mudança de direcção.

Tomar a melhor decisão em defesa.
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SMARTRUGBY
UNIDADE 1 | DISCIPLINA

Actividade 1.4 | Controlo de Bolas - Aprendizagem

Recursos & Planeamento

15 min

SMARTRUGBY
UNIDADE 1 | DISCIPLINA

Actividade 1.4 | Controlo de Bolas - Aprendizagem

Procedimento | Tenha em mente os KMs da unidade

Passe e Apanha

1) 2 grupos de 10 crianças, sentadas em círculo

2) 4 bolas para cada grupo

U6, U8

-Utilizando uma única bola, colocar os jogadores num círculo a uma 
distância de 1 m um do outro

-Um dos jogadores recebe a bola. Devem passá-la de pessoa a pessoa 
no sentido dos ponteiros do relógio até que a bola volte. Depois, a 
direcção da bola muda.

-Após os jogadores se habituarem ao jogo e aos passes, outra bola pode 
ser adicionada e a distância entre eles pode ser aumentada.

U10, U12

-A distância entre os jogadores deve ser de 2 metros no início

-Como elas se habituam ao jogo, as 4 bolas podem ser gradualmente 
introduzidas

A actividade pode ser adaptada aos U10-U12, aumentando 
a distância entre jogadores e introduzindo mais bolas.

KP

Tips

20 jogadores 1 treinador

SMARTRUGBY
UNIDADE 1 | DISCIPLINA

Actividade 1.5 | Controlo de Bolas - Aprendizagem

Recursos & Planeamento

20 min

SMARTRUGBY
UNIDADE 1 | DISCIPLINA

Actividade 1.5 | Controlo de Bolas - Aprendizagem

Procedimento | Tenha em mente os KMs da unidade

Contacto com o solo

1) Estabelecer uma zona de 20 x 20 m

2) Dividir as crianças em grupos de 4

3) Cada grupo precisa de uma bola

U6, U8, U10, U12:

Cada grupo trabalha independentemente dos outros. O porta-bolas corre 
em qualquer direcção, salta e aterra em ambos os pés e cai gradualmente 
ao chão, colocando a bola para um lado. Um colega do grupo monta a 
bola e o jogador, pega na bola e continua a correr. Toda a acção se repete: 
o porta-bolas corre, salta, aterra.

20 jogadores 1 treinador 5 bolas 16 cones

20x20 m

KP

Tips Esta actividade é adequada para todos os grupos etários: 
U6, U8, U10, U12

8 bolas

1 m 2 m

U6-U8 U10-U12

Apanhar e passar com ambas as mãos.

Conduzir a bola com as duas mãos enquanto passa e 
parar os braços apenas quando estes são estendidos
na direcção do passe.

Esperar a bola de frente para o passante, oferecendo ao 
passante um alvo, com as palmas das mãos abertas.

Comunicação.

Acompanhar de perto os colegas.

Levantar a bola do chão tão rapidamente quanto
possível e continuar a corrida.

Passar por cima do colega no chão ao apanhar a bola.
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SMARTRUGBY
UNIDADE 1 | DISCIPLINA

Actividade 1.6 | Controlo de Bolas - Aprendizagem

Recursos & Planeamento

20 min

SMARTRUGBY
UNIDADE 1 | DISCIPLINA

Actividade 1.6 | Controlo de Bolas - Aprendizagem

Procedimento | Tenha em mente os KMs da unidade

Correr e Passar

1) Formar grupos de 5 jogadores

2) 1 bola para cada grupo

3) Instalar um campo de 10 x 10 m com cones

U6, U8, U10, U12

Todas as crianças de um grupo devem correr umas atrás das outras. O 
primeiro jogador da coluna tem a bola e lidera a corrida, todos os outros 
colegas não devem desviar-se do percurso. Quando o jogador decide, 
atira a bola ligeiramente para cima para que o próximo a possa apanhar. 
Devem ter sempre cuidado porque a bola será passada sem qualquer 
aviso.

KP

Tips

SMARTRUGBY
UNIDADE 1 | DISCIPLINA

Actividade 1.7 | The Tackle - Aprendizagem

Recursos & Planeamento

10 min

SMARTRUGBY
UNIDADE 1 | DISCIPLINA

Actividade 1.7 | The Tackle - Aprendizagem

Procedimento | Tenha em mente os KMs da unidade

Passe e Apanhe a Bola

1) Montar um parque infantil de 20x30 m

2) Dividir as crianças em 2 grupos

U6, U8, U10, U12:

-O objectivo do jogo é que as equipas marquem uma tentativa atrás da 
linha de campo do adversário (campo alvo)

-Quando o jogo começa (ou reinicia após uma tentativa), as equipas 
devem permanecer no seu próprio campo alvo. São autorizadas a 
caminhar em qualquer direcção. Se o jogador que tem a bola for tocado 
por um adversário, este tem de passar e a equipa perde o ataque. Se em 
5 ataques a equipa não conseguir marcar uma tentativa, a outra equipa 
ganhará a posse da bola.

20 jogadores 1 treinador 1 bolas 10 cones

KP

Tips Esta actividade é adequada para todos os grupos etários:
U6, U8, U10, U12.

Esta actividade é adequada para todos os grupos etários:
U6, U8, U10, U12

20 jogadores 1 treinador 5 bolas 16 cones

10x10 m

20x30 m

Atenção aos colegas.

Receber a bola com ambas as mãos.

Encontrar espaços livres ao atacar.

Manter os colegas livres em defesa na marca.

Encontrar soluções para continuar o jogo sem ser 
tocado.

Movimento geral no campo, todos os jogadores devem 
estar em movimento contínuo.
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SMARTRUGBY
UNIDADE 1 | DISCIPLINA

Actividade 1.8 | The Tackle - Aprender

Recursos & Planeamento

15 min

SMARTRUGBY
UNIDADE 1 | DISCIPLINA

Actividade 1.8 | The Tackle - Aprender

Procedimento | Tenha em mente os KMs da unidade

Tackle lateral

1) Dividir as crianças em pares

2) Cada par deve ter uma bola

U6, U8, U10, U12:

Ambos os jogadores estão de joelhos

O tackler enfrenta o lado do jogador a ser atacado

O ombro do tackler está localizado na coxa do adversário, mãos à volta 
das coxas e cabeça na parte de trás

O tackler puxará o jogador com ambos os braços e empurrará levemente 
com o ombro

Prática com ambos os ombros

Após uma tentativa de cada lado, os papéis mudamKP

Tips

SMARTRUGBY
UNIDADE 1 | DISCIPLINA

Actividade 1.9 | The Tackle - Aprendizagem

Recursos & Planeamento

15 min

SMARTRUGBY
UNIDADE 1 | DISCIPLINA

Actividade 1.9 | The Tackle - Aprendizagem

Procedimento | Tenha em mente os KMs da unidade

Tackle frontal

1) Formar pares

2) Cada par terá uma bola

U6, U8, U10, U12:

Um jogador senta-se de joelhos

O adversário tenta passá-los, a pé

O defensor rodeia as coxas do adversário com os braços e coloca a 
cabeça do adversário no lado das coxas - para trás, puxa as do adversário 
com os braços e leva-as com os ombros para o chão, virando-as 
ligeiramente.

KP

Tips Esta actividade é adequada para todos os grupos etários:
U6, U8, U10, U12.

Esta actividade é adequada para todos os grupos etários:
U6, U8, U10, U12

2-20 jogadores 1 treinador 1-10 bolas

Sem espaço
delimitado

2-20 jogadores 1 treinador 1-10 bolas

Sem espaço
delimitado

Focalização na correcção da execução, e não na 
frequência das acções.

A posição inicial do equipamento e a posição final do
o equipamento.

Foco na correcção da execução, não na frequência 
das acções.

A posição inicial do aparelho e a posição final do 
aparelho.
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SMARTRUGBY
UNIDADE 1 | DISCIPLINA

Actividade 1.10 | Preparar para o jogo - Aprender

Recursos & Planeamento

20 min

SMARTRUGBY
UNIDADE 1 | DISCIPLINA

Actividade 1.10 | Preparar para o jogo - Aprender

Procedimento | Tenha em mente os KMs da unidade

Tubarões e Ilhas I

1) 20 crianças divididas da seguinte forma: 1 tubarão, 4 ilhas de 3 crianças 
de mãos dadas, 7 peixes que são jogadores individuais

2) Montar um parque infantil de 30 x 30 m

U6, U8, U10, U12:

O jogo começa com um jogador a segurar a bola com ambas as mãos. 
Este é o tubarão

O objectivo do jogo é tocar com a bola o mesmo número de peixes num 
minuto. Se o tubarão apanha todos os peixes, uma das ilhas é destruída e 
os jogadores que a formam tornam-se peixes.

Os jogadores que são peixes podem juntar-se a uma ilha para se 
salvarem. quando um peixe se junta a uma ilha, o jogador do lado oposto 
da ilha torna-se um peixe e tem de escapar ao tubarão.

KP

Tips

SMARTRUGBY
UNIDADE 1 | DISCIPLINA

Actividade 1.11 | Preparar para o jogo - Aprender

Recursos & Planeamento

20 min

SMARTRUGBY
UNIDADE 1 | DISCIPLINA

Actividade 1.11 | Preparar para o jogo - Aprender

Procedimento | Tenha em mente os KMs da unidade

Rugby Match

1) Dividir as crianças em 2 grupos numericamente iguais

2) Instalar um parque infantil de 30x50 m (ou inferior, dependendo do 
número de crianças e da sua idade)

3) Serão jogadas 2 rondas de 10 minutos cada

4) Parar as crianças sempre que a situação exigir uma explicação sobre o 
jogo, os erros e dar-lhes sugestões

5) Não lhes imponha o que devem fazer, deixe-os descobrir por si 
próprios a melhor maneira de vencer o adversário.

U6, U8,U10, U12:

-Tocar tag de râguebi ou com equipamento, dependendo da bagagem 
técnica das crianças e da superfície de jogo disponível

30x50 m
Depending on the

 number of children

KP

Tips
Aumentar ou diminuir o número de jogadores por equipa, 
modificando o tamanho do campo, 
adaptando-o ao número de crianças e à sua idade.

Podemos aumentar a dificuldade da actividade diminuindo
o espaço ou aumentando o número de tubarões.

20 jogadores 1 treinador 1 bola

2 grupos iguais 1 treinador 1 bola

30x30 m

16 cones

Tubarãos
Ilhas
Peixes

10 cones Tags

O porta-bolas deve segurar a bola com duas mãos. 

Os corredores livres devem evitar a captura.

Comunicação em equipa para a segurança dos
corredores.

O treinador deve encorajar a criatividade -por 
exemplo, as ilhas podem mover-se.  

Tomada de decisões.

Diálogo constante para que saibam o que fizeram 
bem e o que deve ser melhorado.



SMARTRUGBY
UNIDADE 2 | RESILIÊNCIA

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

1/2

* 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.)

KP

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.

2/2



SMARTRUGBY
UNIDADE 3 | PERCEPÇÃO E EMPATIA

Enfoque

SMARTRUGBY
UNIDADE 3 | PERCEPÇÃO E EMPATIA

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.

CONHECIMENTO CULTURAL E EXPRESSÃO: expressar ideias, 
sensações e sentimentos usando o corpo e o movimento.

Duração desta unidade de aprendizagem: 50‘

KM

Promover a percepção e empatia através do rugby, cultivar a 
curiosidade, sair da zona de conforto, criar ligações e confiança.

A forma como percebemos as coisas na vida tem grande impacto 
nos pensamentos e comportamentos que se seguem - para o 
melhor ou para o pior. A empatia é definida como a capacidade de 
nos concentrarmos no que outras pessoas estão a pensar e de 
compreender como outras pessoas vêem as coisas. Esta habilidade 
crítica no desporto tem enormes benefícios não só para os atletas, 
mas também para os pais e treinadores. Ao praticarem desporto, as 
crianças têm a oportunidade de enfrentar o fracasso e o sucesso. 
Aprendem também a trabalhar arduamente, a cooperar e a ser 
justas.

A D

TOTAL

Notas

SMARTRUGBY
UNIDADE 3 | PERCEPÇÃO E EMPATIA

Actividade 3.1 | Contactar o parceiro e o solo- Aprendizagem

Recursos & Planeamento

15 min

Deve ser utilizada uma superfície macia, relva, ou se disponível, 
tapetes de combate. Capacetes e protecções bucais são 
obrigatórios.

KP

Tips

Pelo menos 10 jogad. 1 trein. 1 bola/par Cartões ‘Distintivos
de méritos’

SMARTRUGBY
UNIDADE 3 | PERCEPÇÃO E EMPATIA

Actividade 3.1 | Contactar o parceiro e o solo- Aprendizagem

Procedimento | Tenha em mente os KMs da unidade

Jogadores em pares de peso semelhante. 1 bola por par:

1) Cada jogador alternadamente, de pé com a bola na mão, irá cair, tendo 
em conta os pontos-chave (KP). 5 tentativas cada.

2) Ambos os jogadores de joelhos, tentam deitar um ao outro, 5 tentativas 
cada um, alternando os dois ombros.

3) Um jogador ajoelhado e um de pé; o jogador ajoelhado tentará derrubar 
o outro jogador que vem na sua direcção sem bola. 5 tentativas cada, 
alternando os dois ombros.

4) Um jogador ajoelhado e outro de pé, o jogador ajoelhado tentará 
derrubar o outro jogador que se está a aproximar carregando a bola. 5 
tentativas cada, alternando os dois ombros.

A fim de desenvolver empatia durante estas actividades (3.1, 3.2, 3.3) 
recompensar o comportamento empático durante as sessões de 
formação que se seguem a estas etapas:

- Clarificar o Princípio: definir 5 princípios que queremos recompensar 
por meio de cartões que teremos pendurados nos nossos vestiários. 
Por exemplo, durante as actividades, podemos premiar uma criança 
que: ajuda outras crianças mostrando-lhes a forma correcta de fazer 
o exercício, felicita e encoraja um colega que está a lutar, etc.

- Comportamento de Recompensa: Vamos parar a formação e reunir 
todos e deixar claro qual o comportamento que queremos 
recompensar. Recompensaremos através de recompensas verbais 
imediatas, e dando-lhes uma "medalha de mérito".

Reflita sobre os seus sentimentos e sensações
Olhar e imitar o que os outros fazem bem
Cooperar e ser justo
 

Sem espaço
delimitado

Carregue a bola com ambas as mãos.
Proteja a bola contra o seu peito.
Fazer contacto com o solo com nádegas e depois com ombros. 
Não cair com as mãos estendidas sobre a bola.
Vire-se para a sua equipa e apresente a bola.

As crianças cooperam com o treinador e 
os seus colegas de equipa

As crianças mostram empatia com
os seus colegas de equipa 

As crianças felicitam os seus companheiros de equipa

As crianças são justas para os colegas e treinadores

1/2

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.

 

* 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



2/2

SMARTRUGBY
UNIDADE 3 | PERCEPÇÃO E EMPATIA

Actividade 3.2 | Placagem lateral - Aprendizagem

Recursos & Planeamento

15 min

SMARTRUGBY
UNIDADE 3 | PERCEPÇÃO E EMPATIA

Actividade 3.2 | Placagem lateral - Aprendizagem

Procedimento | Tenha em mente os KMs da unidade

Jogadores em pares de peso semelhante. 1 bola por par:

1) Cinco placagens com ombros alternados, de forma progressiva neste 
primeiro passo, sem bola. Seguindo os pontos-chave (KP) do tackle lateral.

2) O jogador atacado irá transportar a bola de forma progressiva neste 
segundo passo.

3) Um jogador ajoelhado e um de pé, o jogador ajoelhado tentará derrubar 
o outro jogador que está a chegar para carregar a bola. 5 tentativas cada, 
alternando os dois ombros.

A fim de desenvolver empatia durante estas actividades (3.1, 3.2, 3.3) 
recompensar o comportamento empático durante as sessões de 
formação que se seguem a estas etapas:

- Clarificar o Princípio: definir 5 princípios que queremos recompensar 
por meio de cartões que teremos pendurados nos nossos vestiários. 
Por exemplo, durante as actividades, podemos premiar uma criança 
que: ajuda outras crianças mostrando-lhes a forma correcta de fazer 
o exercício, felicita e encoraja um colega que está a lutar, etc.

- Comportamento de Recompensa: Vamos parar a formação e reunir 
todos e deixar claro qual o comportamento que queremos 
recompensar. Recompensaremos através de recompensas verbais 
imediatas, e dando-lhes uma "medalha de mérito".

Deve ser utilizada uma superfície macia, relva, ou se disponível, 
tapetes de combate. Capacetes e protecções bucais 
são obrigatórios. 

KP

Tips

SMARTRUGBY
UNIDADE 3 | PERCEPÇÃO E EMPATIA

Actividade 3.3 | Placagem frontal - Aprendizagem

Procedimento | Tenha em mente os KMs da unidade

1) Estabelecer um quadrado de 5x5 metros

2) As crianças serão dispostas em duas filas, uma de tacklers e a outra de 
portadores de bolas em lados opostos do quadrado.

3) Ao sinal do treinador, um jogador sairá de cada lado e a placagem será 
feita, após o que cada jogador se moverá para a fila oposta.

A fim de desenvolver empatia durante estas actividades (3.1, 3.2, 3.3) 
recompensar o comportamento empático durante as sessões de 
formação que se seguem a estas etapas:

- Clarificar o Princípio: definir 5 princípios que queremos recompensar 
por meio de cartões que teremos pendurados nos nossos vestiários. 
Por exemplo, durante as actividades, podemos premiar uma criança 
que: ajuda outras crianças mostrando-lhes a forma correcta de fazer 
o exercício, felicita e encoraja um colega que está a lutar, etc.

- Comportamento de Recompensa: Vamos parar a formação e reunir 
todos e deixar claro qual o comportamento que queremos 
recompensar. Recompensaremos através de recompensas verbais 
imediatas, e dando-lhes uma "medalha de mérito".

 

Tackler:

Posição corporal forte, estável e baixa
Apontar e fazer contacto dos ombros com as coxas. 
Apertar braços firmemente à volta das pernas empurrar com pernas
Libertar o porta-bolas e levantar-se de imediato 
Confronto de posse

Portador da bola:

Transportar a bola com ambas as mãos
Proteger a bola
Fazer contacto com o solo primeiro com nádegas e depois ombros. 
Não cair com as mãos estendidas sobre a bola.
Vire-se para a sua equipa e apresente a bola.

SMARTRUGBY
UNIDADE 3 | PERCEPÇÃO E EMPATIA

Actividade 3.3 | Placagem frontal - Aprendizagem

Recursos & Planeamento

20 min

KP

Tips

4 cones

Tackler:

Olhos para cima" olhando para o  atacante
Posição forte, estável e baixa do corpo
Apontar e fazer contacto dos ombros com as coxas. 
Apertar braços firmemente à volta das pernas empurrar com  pernas 
Libertar o portador da bola e levantar-se de imediato
Confronto de posse
 

Portador da bola: 

Transportar a bola com ambas as mãos
Proteger a bola
Fazer contacto com solo primeiro com nádegas e depois ombros. 
Não cair com as mãos estendidas sobre a bola.
Vire-se para a sua equipa e apresente a bola.

5x5 m

Pelo menos 10 jogad. 1 trein. 1 bola/par ‘Distintivos
de méritos’

Cartões

Pelo menos 10 jogad. 1 trein. 1 bola ‘Distintivos
de méritos’

Cartões

Deve ser utilizada uma superfície macia, relva, ou se disponível, 
tapetes de combate. Capacetes e protecções bucais 
são obrigatórios. 



SMARTRUGBY
UNIDADE 4 | TRABALHO DE EQUIPA E SOLIDARIEDADE

Enfoque

SMARTRUGBY
UNIDADE 4 | TRABALHO DE EQUIPA E SOLIDARIEDADE

Avaliação

Juntos somos mais fortes.
Cada pessoa tem algo a contribuir

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

LITERACIA FÍSICA: conhecimento do corpo e das suas capacida-
des motoras, adquirir o hábito de praticar actividade física, 
higiene e cuidados corporais.

CIDADANIA ACTIVA: Utilizar a actividade física para facilitar as 
relações, a integração e o respeito pelas regras acordadas.
Cooperação e responsabilidade no trabalho em equipa.

Duração desta unidade de aprendizagem:  50’

KM

Desenvolver a capacidade de colaborar e ajudar os 
outros, fomentar a confiança e o sentido comunitário.

O trabalho de equipa é definido como o trabalho e a actividade 
de várias pessoas que contribuem individualmente para a 
eficácia do todo. Solidariedade é a união de interesses, 
propósitos ou simpatias entre os membros de um grupo.

Os jogadores compreendem a importância do trabalho de 

equipa e da solidariedade para alcançar os objectivos.

Os jogadores compreendem as mensagens chave 

Os jogadores mostram um comportamento de apoio em 

relação aos seus colegas de equipa

Os jogadores mostram vontade de trabalhar em

conjunto como um equipa 

A D

TOTAL

Notas

20x30 m

SMARTRUGBY
UNIDADE 4 | TRABALHO DE EQUIPA E SOLIDARIEDADE

Actividade 4.1 | Evasão e Corrida - Aprender

Recursos & Planeamento

Pelo menos 10 jog.

15 min

1 trein. 1 bola 10 cones

Bola nas duas mãos
Procurar o espaço evadindo o adversário 
Avançar para os espaços criados
Acelerar para a frente

Adaptação para as categorias U-6 e U-8: reduzir o tamanho 
do campo.

KP

Tips

1/2

SMARTRUGBY
UNIDADE 4 | TRABALHO DE EQUIPA E SOLIDARIEDADE

Actividade 4.1 | Evasão e Corrida - Aprender

Procedimento | Tenha em mente os KMs da unidade

1) Formar 2 equipas de pelo menos 5 pessoas.

2) 1ª equipa com as costas para a linha de ensaio e a 2ª equipa distribuída 
pelo campo, conforme indicado pelo treinador. O treinador pode indicar:

-Todos de um lado
-Divididos em 2 grupos
-Espalhamento no campo 

3) Ao sinal do treinador, a primeira equipa irá virar-se e correr para a 
frente a fim de marcar ensaio, evitando os jogadores da defesa.

4) Uma vez concluído o ataque, as equipas trocam posições.

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.

 

* 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
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20x30 m

SMARTRUGBY
UNIDADE 4 | TRABALHO DE EQUIPA E SOLIDARIEDADE

Actividade 4.2 | Evasão e Apoio - Aprender

Recursos & Planeamento

Pelo menos 10 jog.

15 min

1 tre. 3 bolas 19 cones

SMARTRUGBY
UNIDADE 4 | TRABALHO DE EQUIPA E SOLIDARIEDADE

Actividade 4.2 | Evasão e Apoio - Aprender

Procedimento | Tenha em mente os KMs da unidade

1) Linhas de cones representando jogadores serão dispostos no campo

2) entre estes grupos de cones haverá espaços onde devem atacar, 
formando 3 linhas de defensores com espaçoc em áreas diferentes e 
com uma distância suficiente entre linhas.

3) Jogadores agrupam-se em pares.

4) Um deles sai e ataca a defesa à procura de um espaço,

5) Uma vez ultrapassada a defesa, o jogador passará ao seu companheiro 
em apoio; e assim ele atacará a próxima fila de cones. O jogador que 
passou a bola, passa a ser o apoio ao portador da bola.

Para os grupos U6 e U8, as linhas defensivas serão
simplificadas com apenas um grupo de cones a evitar 
a distância entre linhas.
.

KP

Tips

40x40

SMARTRUGBY
UNIDADE 4 | TRABALHO DE EQUIPA E SOLIDARIEDADE

Actividade 4.3 | Controlo de Bola - Consolidação

Recursos & Planeamento

Pelo menos 10 jog.

20 min

1 treinador 2 bolas

SMARTRUGBY
UNIDADE 4 | TRABALHO DE EQUIPA E SOLIDARIEDADE

Actividade 4.3 | Controlo de Bola - Consolidação

Procedimento | Tenha em mente os KMs da unidade

1) Dividir os jogadores em 2 equipas de pelo menos 5 jogadores

2) As duas equipas devem ficar em círculo e passar a bola entre eles.

3) As duas equipas começam num círculo apertado com uma distância 
de meio metro entre cada pessoa.

4) As equipas têm 2 minutos. Um dos jogadores passará a bola a um 
colega de equipa, não podendo ser nem o colega de equipa que passou 
a bola nem um colega de equipa ao seu lado.

5) O jogador receptor só pode mover-se do seu lugar um passo no 
máximo para apanhar a bola, se o fizer correctamente, todos os 
jogadores irão recuar alargando o círculo. O receptor passa para outro 
jogador e assim por diante. Se a bola cair, o círculo permanece o mesmo.

6) Quando o tempo acaba, medimos os círculos usando passos ou, se 
disponível, uma fita métrica.

7) O vencedor é a equipa que alcançou o círculo maior após 5 rounds

Dar ao passador um alvo colocando as mãos ao nível do peito 

Apontar o passe às mãos dos receptores (nível do peito) 

Comunicação entre o passador e o receptor

Passar para ambos os lados (direita, esquerda)

O exercício pode ser adaptado de acordo com as suas 
capacidades e idade. (utilizando mais ou menos pessoas no 
círculo)

KP

Tips

Bola nas 2 mãos

Procurar o espaço evadindo do adversário

Apoio próximo com bom posicionamento para receber o passe

Comunicação entre o atacante e o apoio

5 m
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SMARTRUGBY
UNIDADE 6 | RESOLUÇÃO DE CONFLITOS

Enfoque

SMARTRUGBY
UNIDADE 6 | RESOLUÇÃO DE CONFLITOS

Avaliação

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

LITERACIA FÍSICA: conhecimento das capacidades corporais e 
motoras, adquirir o hábito de praticar actividade física, higiene e 
cuidados corporais.

APRENDER A APRENDER: conhecer-se a si próprio, as suas próprias 
possibilidades e deficiências através de actividades físicas e 
expressivas, utilizando os conhecimentos adquiridos em diferentes 
situações.

Duração desta unidade de aprendizagem: 60’

KM

O objectivo desta Unidade é desenvolver a capacidade das 
crianças para resolverem os seus conflitos de uma forma 

A resolução de conflitos é uma forma de duas ou mais partes 
encontrarem uma solução pacífica para um desacordo entre elas. A 
discordância pode ser pessoal, financeira, política, ou emocional.

$

A D

TOTAL

Notas

SMARTRUGBY
UNIDADE 6 | RESOLUÇÃO DE CONFLITOS

Actividade 6.1 | Placagem - Consolidação

Recursos & Planeamento

2 equipas de 5 jogg.

15 min

1 trei. 1 bola

Observar e analisar como as crianças se ajustam às regras/leis do jogo e 
como se envolvem os outros para o obedecerem.
Um contra um espaço fechado e obter um contacto fácil ao
ombro. Desenvolver a aderência da placagem / agarrar o portador da bola 
Aumentar ou diminuir o tamanho do campo

KP

Tips

SMARTRUGBY
UNIDADE 6 | RESOLUÇÃO DE CONFLITOS

Actividade 6.1 | Placagem - Consolidação

Procedimento | Tenha em mente os KMs da unidade

5v5 Bitoque râguebi a passo:

1) Os jogadores defensores começam com as suas mãos atrás das costas.

2) Uma "placagem" bem sucedida é quando o defensor pode fazer 
contacto com o seu ombro no portador da bola.

3) Se o ombro direito estiver em contacto com o jogador "atacante", então 
o pé direito deve estar perto do jogador que está a ser atacado.

4) Se o ombro esquerdo estiver em contacto com o jogador 'atacante' 
então o pé esquerdo deve estar perto do jogador que está a ser atacado.

Os jogadores comunicam constantemente para
que os fluxo de exercícios funcione 

Os jogadores utilizam comunicação não verbal

Gestos, sinais e palavras-chave específicos de rugby são 
utilizados em jogos de rugby e treino

Os jogadores mostram respeito pelos seus colegas
de equipa e treinadores

10 cones

Perseguir o portador da bola.
Fechar rapidamente o espaço com passos curtos, acelerando
para a frente. 
Mesmo pé no mesmo ombro.

30 x 20 m

$

Reflexiona sobre tu enfoque cuando te enfrentas a un conflicto.

Simples questões não resolvidas podem degenerar em conflito.

Distinguir claramente entre o problema a ser resolvido e a pessoa 
envolvida.contacto com o adversário 

Ouçam! Reconhecer as necessidades, valores e interesses de cada
pessoa

Prevenir conflitos entre crianças, criando um quadro seguro, com 
regras e consequências construtivas.

Uma grande estratégia para a resolução de conflitos é a colaboração.

1/3

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

 

* 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
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SMARTRUGBY
UNIDADE 6 | RESOLUÇÃO DE CONFLITOS

Actividade 6.2| Tackle - Consolidação

Recursos & Planeamento

15 min

SMARTRUGBY
UNIDADE 6 | RESOLUÇÃO DE CONFLITOS

Actividade 6.2| Tackle - Consolidação

Procedimento | Tenha em mente os KMs da unidade

Jogo da Placagem

1) Estabelecer uma zona de 15x15 m

2) 12 jogadores por jogo divididos em 2 equipas (6 atacantes, 6 
defensores)

3) O jogo dura 45-60 segundos de defesa contínua no máximo - deve 
completar 6 momentos de defesa.

-1 ponto é atribuído por uma placagem nas pernas do portador da bola, 
onde o portador da bola não avança no contacto.

-2 pontos são atribuídos quando um defensor completa uma placagem 
positiva avançando em relação à linha da vantagem.

-3 pontos são atribuídos por cada placagem dominante em relação à 
linha onde ocorre a placagem.

-Não se atribuem pontos por placagens acima da cintura.

- Utilize as Notas de Reserva abaixo para manter um registo dos pontos.

 

Pedir às crianças que identifiquem possíveis áreas de melhoria, 
para que elas sejam activas na sua aprendizagem.

KP

Tips

2 equipas de 6 jogad. 1 tre. 1 por grupo 4 cones

15x15 m

Contacto do ombro na coxa

Soco através da placagem

Impulso da perna

Jogo da placagem

1

2

4

3

5

6

8

7

9

10

12

11

1

2

4

3

5

6

8

7

9

10

12

11

Jogo da placagem
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SMARTRUGBY
UNIDADE 6 | RESOLUÇÃO DE CONFLITOS

Actividade 6.4 | Jogo de Rugby

Recursos & Planeamento

15 min

SMARTRUGBY
UNIDADE 6 | RESOLUÇÃO DE CONFLITOS

Actividade 6.4 | Jogo de Rugby

Procedimento | Tenha em mente os KMs da unidade

Placagens consecutivas

1) Estabelecer uma zona de 20x15 m

2) 6 jogadores organizados da seguinte forma:

-4 atacantes começam na linha de ensaio, 2 defensores começam na 
linha de meio campo

-Os atacantes tentarão marcar um ensaio no outro extremo do campo, 
se forem bem sucedidos, viram-se e continuam a jogar atacando o outro 
extremo do campo

-Os defensores podem avançar para defender, uma vez feita uma 
placagem, os defensores devem correr à volta dos cones laterais antes 
de poderem voltar a defender novamente.

-Se um atacante é placado, tem de correr até à linha de ensaio onde 
começou e depois regressar ao jogo

SMARTRUGBY
UNIDADE 6 | RESOLUÇÃO DE CONFLITOS

Actividade 6.3 | Placagem - Consolidação

Recursos & Planeamento

15 min

SMARTRUGBY
UNIDADE 6 | RESOLUÇÃO DE CONFLITOS

Actividade 6.3 | Placagem - Consolidação

Procedimento | Tenha em mente os KMs da unidade

Ataque de 2 zonas

1) Estabelecer uma zona de 30x40 m

2) 9 jogadores por jogo (pelo menos 3 + 3 atacantes, 3 defensores)

3) 3 atacantes, 3 defensores

4) Todos os atacantes têm de ser parados (mesmo pé mesmo ombro, 
sem realizar a placagem completa)

5) Uma vez parado o ataque, os defensores avançam e defendem um 
segundo ataque no canal 2

6) A defesa deve defender 8 vezes antes de mudar

 

O tamanho da grelha pode ser aumentado ou diminuído 
O número de atacantes e defensores pode ser
aumentado ou diminuído.

KP

Tips

9 jogad. 1 trein. 1 bola 4 cones

30x40 m

Área alvo da visão

Mesmo pé mesmo ombro

Contacto do ombro na coxa

O tamanho da grelha pode ser aumentado ou diminuído para 
ajustar a dificuldade. O número de atacantes e defensores pode 
ser aumentado ou diminuído.

KP

Tips

6 jogad. 1 trein. 1 bola 6 con2s

20x15 m

Atingir através da placagem
Impulso da perna
Envolver
Recuperação, pés para competir
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SMARTRUGBY
UNIDADE 7 | ASSERTIVIDADE & ATITUDE

Enfoque

SMARTRUGBY
UNIDADE 7 | ASSERTIVIDADE & ATITUDE

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.

Duração desta unidade de aprendizagem:  60‘

KM

Desenvolver a capacidade das crianças para se defenderem e 
desenvolverem uma atitude positiva sem serem magoadas ou 
maldosas.

A assertividade é um método de pensamento crítico, em que um 
indivíduo fala em defesa dos seus pontos de vista ou à luz de 
informações erróneas. A assertividade é considerada uma 
habilidade de vida crítica e recomendada para que as crianças se 
desenvolvam. A assertividade é uma habilidade de comunicação 
que pode ser ensinada e as habilidades de comunicação assertiva 
efectivamente aprendidas. Podemos definir atitude como uma 
forma estabelecida de pensar ou sentir sobre algo.

$

A D

TOTAL

Notas

SMARTRUGBY
UNIDADE 7 | ASSERTIVIDADE & ATITUDE

Actividade 7.1 | Evasão & Corrida - Consolidação

Recursos & Planeamento

4 equipas de 
6 jog. máx.

15 min

1 trein. 1 bola

O jogo para as categorias U6 e U8 será adaptado reduzindo 
o campo e simplificando as regras, desde que haja apenas 
uma área de treino e apenas 2 equipas, atacantes e defensores.

KP

Tips

SMARTRUGBY
UNIDADE 7 | ASSERTIVIDADE & ATITUDE

Actividade 7.1 | Evasão & Corrida - Consolidação

Procedimento | Tenha em mente os KMs da unidade

1) Estabelecer um campo de 30x30 m

2) Cada lado do campo é numerado e são formadas 4 equipas com um 
máximo de 6 jogadores.

3) Cada equipa é identificada com uma cor. Todos os jogadores das 
equipas começam por mover-se e passar a bola entre todos, sem distinção 
de equipas, evitando colisões com os outros jogadores.

4) Em sinal do treinador, que irá chamar um número e uma cor e uma cor 
da equipa defensiva, os jogadores da equipa designada atacarão entrando 
do lado oposto do campo a partir da linha de ensaio indicada pelo número 
e atacarão em busca de um ensaio. Enquanto a equipa defensora entrará 
no campo do lado oposto

Utilizaremos este exercício de tal forma que, depois de terminarmos, 
perguntaremos aos jogadores como se sentem e o que pensam sobre o 
assunto, onde pensam que falharam e o que aprenderam à procura de 
uma abordagem positiva.

Os jogadores comunicam os seus pontos de vista e 
pensamentos 

Os jogadores têm uma atitude  positiva.  

Os jogadores sentem-se livres para se expressarem 

Os jogadores compreendem a importância de ser 
assertivo

4 cones

Bola nas duas mãos
Procurar o espaço evadindo o adversário 
Avançar para os espaços dados pela defesa 
Acelerar para a frente e através dos espaços criados

30 x 30 m

Sinta-se livre para expressar os seus sentimentos, pensamentos e 
desejos.

Apresentar uma resposta positiva a cada situação

1

2

3

4

1

2

3

4

Exemplo de chamada: 2 amarelos, vermelhos

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

 

* 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
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SMARTRUGBY
UNIDADE 7 | ASSERTIVIDADE & ATITUDE

Actividad 7.2 | Evasión y apoyo - Consolidación

Recursos & Planeamento

15 min

SMARTRUGBY
UNIDADE 7 | ASSERTIVIDADE & ATITUDE

Actividad 7.2 | Evasión y apoyo - Consolidación

Procedimento | Tenha em mente os KMs da unidade

1) Estabelecer uma zona de 40x30 m

2) Os jogadores saem em linhas de 4, passando a bola, ao sinal do 
treinador uma segunda linha sai atrás da primeira linha e ultrapassa a 
primeira linha, os jogadores avançam entre os intervalos entre os 
jogadores e pedem a bola ao portador da primeira linha.

3) Ambas as linhas seguem e a que está atrás faz novamente o que a 
primeira linha fez, e assim sucessivamente até que toda a largura do 
campo tenha sido completada.

Uma vez terminada a largura do campo, o treinador pergunta a cada 
equipa como pensa ter realizado o exercício, e pergunta a cada jogador 
que tenha deixado cair uma bola quais as razões, como se sentiu e como 
pode evitá-lo.

A actividade pode ser adaptada às categorias U6 e U8, 
reduzindo a distância.

KP

Tips

Mín. 2 linhas de 4 1 trein. 1 bola 4 cones

40x30 m

SMARTRUGBY
UNIDADE 7 | ASSERTIVIDADE & ATITUDE

Actividade 7.3 | Passe e mudança de direcção - Consolidação

Recursos & Planeamento

15 min

SMARTRUGBY
UNIDADE 7 | ASSERTIVIDADE & ATITUDE

Procedimento | Tenha em mente os KMs da unidade

1) Formar pares

2) Os pares partem de um cone, um transportando a bola e o outro em 
apoio.

3) O portador da bola atingirá um segundo cone que deve evitar com uma 
mudança de direcção (sidestep, mudança simples), e passar a bola para o 
seu apoio.

4) Anteriormente, com uma mudança de direcção, ele escolherá que lado 
atacar e o segundo jogador deve apoiá-los e receber o passe. Uma vez 
terminado, voltam ao início, trocando de papéis.

Uma vez terminada a largura, o treinador perguntará a cada par de equipas 
como pensam ter feito o exercício, e perguntará a cada jogador que tenha 
sido atingido por uma bola quais são as razões, como se sentem e como 
podem evitá-lo.

A actividade pode ser adaptada às categorias U6 e U8 por
Dicas encurtando a distância e limitando a mudança de 
direcção a uma simples mudança de direcção sem 
utilizar um desvio.

KP

Tips

Paress de jogad. 1 trein. 1 bola 2 cones

Bola nas duas mãos
Procurar o espaço evadindo do adversário
Apoio próximo e bem posicionado para receber o passe
Comunicação entre o portador da bola e o apoio.

Bola nas duas mãos
Procurar o espaço evadindo do adversário 
Apoiar perto e bem posicionado
Comunicação

Actividade 7.3 | Passe e mudança de direcção - Consolidação

5 m
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SMARTRUGBY
UNIDADE 8 | MOTIVAÇÃO

Enfoque

SMARTRUGBY
UNIDADE 8 | MOTIVAÇÃO

Avaliação

Duração desta unidade de aprendizagem: 45‘

KM

Trabalho de motivação através de actividades relacionadas 
com passes e pontapés, placagem, contacto e apoio.

O termo "motivação" é derivado da palavra "motivo". O motivo 
pode ser definido como necessidades, desejos, impulsos ou 
impulsos dentro do indivíduo. A motivação é definida como os 
processos que contabilizam a intensidade, direcção e persistência 
do esforço de um indivíduo para atingir um objectivo. O nível de 
motivação varia entre indivíduos, bem como internamente em cada 
indivíduo em momentos diferentes.

$

A D

TOTAL

Notas

SMARTRUGBY
UNIDADE 8 | MOTIVAÇÃO

Actividade 8.1 | Passe e pontapé - Consolidação

Recursos & Planeamento

15 min

Para U6 e U8 apenas serão feitos passes de 5 m. e os pontapés
podem ser livres sem que tenham de ser recepcionados.

KP

Tips

SMARTRUGBY
UNIDADE 8 | MOTIVAÇÃO

Actividade 8.1 | Passe e pontapé - Consolidação

Procedimento | Tenha em mente os KMs da unidade

1) Constituir equipas de 3 jogadores para uma competição

2) O objectivo é cometer o menor número possível de erros nesta 
actividade proposta.

3) Os três jogadores de cada equipa colocados num triângulo fazem 10 
passes e 10 pontapés de tal forma que o receptor só pode mover um pé 
da sua posição para receber o passe.

Os jogadores estão concentrados nos seus objectivos

Os jogadores estão altamente motivados

Os jogadores fazem um esforço nas actividades

Os jogadores acreditam em si próprios

Concentre todos os seus pensamentos no trabalho que tem 
em mãos.

Acredite em si próprio.

Adoptar uma posição corporal equilibrada, estável e forte e manter 
os ombros virados para a frente

Segurar a bola em duas mãos com a ponta da mesma apontada 
para o pé. Estender os braços completamente.

Manter o core  forte, perna, anca e o joelho

Deixar cair a bola, com uma postura de pé, em linha com o alvo

Esticar a perna, estendendo a anca e o joelho. Manter a cabeça para 
baixo e para a frente

Fazer contacto com a bola na articulação do pé-perna (“língua” da 
sapatilha/ chuteira), mantendo os dedos dos pés apontados para o 
chão

Manter a velocidade das pernas através do contacto

10
 m

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.

EMPREENDEDORISMO: desenvolver competências sociais de 
respeito pelos outros, cooperação e trabalho de equipa com 
iniciativa e criatividade.

Espaço não 
determinado

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

 

* 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

Equipas de 3 jogad. 1 trein. 1 bola/
equipa

3 cones/
equipa
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$

SMARTRUGBY
UNIDADE 8 | MOTIVAÇÃO

Actividade 8.2 | Placagem - Consolidação

Recursos & Planeamento

15 min

O exercício pode ser adaptado às categorias U6 e U8 por
encurtando a distância, eliminando pontapés e substituindo 
a abordagem por râguebi de toque ou tag-rugby.

KP

Tips

SMARTRUGBY
UNIDADE 8 | MOTIVAÇÃO

Actividade 8.2 | Placagem - Consolidação

Procedimento | Tenha em mente os KMs da unidade

1) Constituir 3 equipas de jogadores para uma competição

2) O objectivo é cometer o menor número possível de erros nesta 
actividade proposta.

3) Evolução do exercício anterior, a equipa de 3 jogadores está organizada 
em passador, placador e chutador.

4) Formam um triângulo como no exercício anterior. Um jogador 
passa/ataca, um segundo jogador recebe a bola e inicia um ataque em 
direcção à posição do terceiro jogador que ataca.

5) Os jogadores rodam as posições sucessivamente até serem feitas 10 
placagens cada um.

Manter os olhos "para cima" olhando para o portador da bola e 
para manter a cabeça na posição correcta

Acompanhar o movimento do portador da bola e aproximar os 
pés o suficiente para fazer a placagem usando os braços para 
agarrar o portador da bola

KP Preparar para o contacto - adoptar uma posição corporal 
forte, estável e baixa

Posicionar a cabeça para trás ou para um lado do portador da 
bola (nunca posicionar a cabeça à frente do portador da bola)

Libertar o jogador placado, voltar imediatamente à sua posição de 
pé e competir pela posse

$

SMARTRUGBY
UNIDADE 8 | MOTIVAÇÃO

Actividade 8.3 | Contacto & Apoio - Consolidação

Recursos & Planeamento

15 min

O exercício pode ser adaptado às categorias M6 e M8 
Dicas encurtando a distância, eliminando pontapés e 
substituindo a abordagem por râguebi de toque ou tag-rugby.

KP

Tips

Espaço não 
determinado

Equipas de 3 jogad. 1 trein. 1 bola/
equipa

3 cones/
equipa

SMARTRUGBY
UNIDADE 8 | MOTIVAÇÃO

Actividade 8.3 | Contacto & Apoio - Consolidação

Procedimento | Tenha em mente os KMs da unidade

1) Constituir 3 equipas de jogadores para uma competição

2) O objectivo é cometer o menor número possível de erros nesta 
actividade proposta.

3) Evoluindo da actividade anterior, a equipa de 3 jogadores está 
organizada em um passador/atacante que irá tornar-se defensor, um 
receptor/atacante e um jogador de apoio.

4) Os jogadores formam um triângulo, como no exercício anterior. Um 
jogador passa/pontapeia, um segundo jogador recebe a bola e inicia um 
ataque enquanto que o jogador que passou/pontapeou vai defender.

5) O terceiro jogador vem em apoio e recebe um passe do atacante antes 
de ser placado.

6) Os jogadores rodam as posições sucessivamente até todos termem 
executado 10 placagens.

Transportar a bola nas 2 mãos

Proteger a bola - segurá-la firmemente ao peito

Fazer contacto com o chão com o tornezelo, joelho, bacia, 
omoplata.

Não parar a queda com a mão ou com a bola

Virar-se para a sua equipa e passar ou  apresentar a bola.

Levante-se o mais depressa possível

10
 m

10
 m

Espaço não 
determinado

Equipas de 3 jogad. 1 trein. 1 bola/
equipa

3 cones/
equipa
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SMARTRUGBY
UNIDADE 9 | LIDERANÇA E INTEGRIDADE

Enfoque

SMARTRUGBY
UNIDADE 9 | LIDERANÇA E INTEGRIDADE

Avaliação

Duração desta unidade de aprendizagem: 2h 25‘

KM

Descobrir líderes honestos e criar situações em que um jogador tem 
de decidir por toda a equipa.

A liderança é a capacidade de influenciar e orientar os outros, 
maximizando os seus esforços, para a realização de um objectivo. 
A integridade é a prática de ser honesto e mostrar uma adesão 
consistente e intransigente a fortes princípios e valores morais e 
éticos. Integridade nos líderes refere-se a ser honesto, digno de 
confiança, e fiável.

$

A D

TOTAL

Notas

SMARTRUGBY
UNIDADE 9 | LIDERANÇA E INTEGRIDADE

Actividad 9.1 | Movimientos generales - Consolidación

Recursos & Planeamento

15 min

1 trei. 1 bola

Quanto mais jogadores envolvidos, mais desafiante é o jogo

O treinador pode encorajar a criatividade: as ilhas podem ser 
trocadas para que o jogador eliminado possa escapar ao tubarão.

KP

Tips

20 jog, aprox.

30x30 m

SMARTRUGBY
UNIDADE 9 | LIDERANÇA E INTEGRIDADE

Actividad 9.1 | Movimientos generales - Consolidación

Procedimento | Tenha em mente os KMs da unidade

Tubarão e Ilhas II

1) Estabelecer uma zona de 30x30 m.

2) Um jogador a segurar a bola com as duas mãos será o tubarão.

3) O tubarão deve atingir o maior número possível de jogadores (peixes) 
com a bola em 30 segundos.

4) Os outros jogadores são livres de correr dentro da zona e são salvos se 
construírem uma ilha de 3 jogadores.

5) Quando um peixe livre se junta a uma ilha, eliminam o peixe do lado 
oposto, que terá de procurar uma nova ilha antes de ser atingido pelo 
tubarão.

Os jogadores seguem as regras do jogo sem fazer 
batota.

 
Os jogadores mostram respeito por cada membro da 

equipa.
 

Os jogadores adaptam-se bem a novas situações e 
regras.

 
Os jogadores lideram através do exemplo

16 cones

Evitar o contacto

Bola nas duas mãos.

Os portadores da bola devem evitar o contacto e observar 
onde existe espaço livre.

Comunicação em equipa para a segurança de todos.

Agilidade, equilíbrio e coordenação.

Adaptar-se à situação e alterar as regras conforme necessário

Cada pessoa é igualmente importante no grupo, mas nem todos 
podem ser seus líderes.

A tomada de decisões rápidas é essencial nos desportos de equipa.

Liderar pelo exemplo: uma acção que vale mais do que mil palavras

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.

MATEMÁTICA: números e medidas.

EMPREENDEDORISMO: desenvolver competências sociais de 
respeito pelos outros, cooperação e trabalho de equipa com 
iniciativa e criatividade.

Tubarão

Peixes

Ilhas

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

 

* 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
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SMARTRUGBY
UNIDADE 9 | LIDERANÇA E INTEGRIDADE

Actividade 9.2 | Movimento Geral - Consolidação

Recursos & Planeamento

15 min

SMARTRUGBY
UNIDADE 9 | LIDERANÇA E INTEGRIDADE

Actividade 9.2 | Movimento Geral - Consolidação

Procedimento | Tenha em mente os KMs da unidade

Jogo do caos

1) Estabelecer uma zona de 30x30 m.

2) Formar 2 equipas e começar a jogar rugby de toque.

3) Quando o treinador apitar, a bola será passada para ele.

4) Os jogadores devem correr para o canto mais próximo do seu próprio 
campo e contorná-lo para voltar a entrar no campo. Isto obrigará os 
jogadores a entrar no campo um de cada vez.

5) O treinador pode reintroduzir a bola para o outro lado do campo e o 
jogo será reiniciado.

O jogo exige a força coesiva do grupo de jogadores, mas 
também a confiança individual.

KP

Tips

2 equipas de
pelo menos 4 jogad.

1 trei. 1 bola 4 cones

30x30 m

SMARTRUGBY
UNIDADE 9 | LIDERANÇA E INTEGRIDADE

Actividade 9.3| Movimento Geral - Consolidação

Recursos & Planeamento

15 min

SMARTRUGBY
UNIDADE 9 | LIDERANÇA E INTEGRIDADE

Procedimento | Tenha em mente os KMs da unidade

Jogo Australiano

1) Estabelecer uma zona de 60x40 m

2) Comece o jogo a partir da linha dos cones no meio do campo e avance 
em direcção a uma das linhas de ensaio.

3) O ataque tem apenas uma hipótese de pontuar.

4) Se o ataque marcar, ou se o portador da bola for tocado/placado, ou 
se a bola for largada ou passada para a frente, os atacantes regressam à 
zona oposta.

5) Se os atacantes marcarem, os defensores são forçados a correr e 
contornar os cones no meio, para depois regressar à sua zona defensiva.

5) Os defensores não podem actuar fora da sua zona defensiva.

Apertando a defesa para a contornar ou abrindo-a para penetrar.

KP

Tips

1 trein. 1 bola 13 cones

Observar o espaço livre.

Capacidade de decisão.

Gestão do movimento para a conservação de energia.

Observação do espaço.

Desenvolvimento de competências para a tomada de decisões

A direcção da corrida é importante para a pontuação. 

Atacar uma defesa directa ou deslizante.

O reposicionamento é essencial para a continuidade.

Eficácia de ataque com mais jogadores.

Actividade 9.3| Movimento Geral - Consolidação
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SMARTRUGBY
UNIDADE 9 | LIDERANÇA E INTEGRIDADE

Actividad 9.4 | Movimientos generales - Consolidación

Recursos & Planeamento

15 min

SMARTRUGBY
UNIDADE 9 | LIDERANÇA E INTEGRIDADE

Actividad 9.4 | Movimientos generales - Consolidación

Procedimento | Tenha em mente os KMs da unidade

Jogo das cores (U12)

1) Estabelecer uma zona de 30x30 m

2) Cada jogador tem uma cor.

3) O treinador grita uma cor durante o jogo, e o jogador em defesa que 
tenha essa cor deve contornar o cone mais próximo da mesma cor e 
voltar ao jogo o mais rápido possível.

4) O atacante deve identificar onde se encontra o espaço e tirar partido 
disso, atacando essa área.

5) A frequência com que as cores são gritadas depende da intensidade 
desejada.

6) O treinador pode pedir a todos os jogadores (tanto de ataque como 
de defesa) para contornarem os cones com a cor antes de entrarem no 
jogo.

Utilizando uma segunda bola, o treinador pode também 
desenvolver as habilidades necessárias para contra- atacar.

KP

Tips

1 trein. 2 bokas 12 cones
(diferentes

cores)

Procurar e identificar continuamente o espaço
Comunicação de equipa para identificar o espaço livre
Alterar as directivas
Tomada de decisão rápida

30x30 m

20 jogad. aprox.

SMARTRUGBY
UNIDADE 9 | LIDERANÇA E INTEGRIDADE

Actividade 9.5 | Movimento Geral - Consolidação

Recursos & Planeamento

15 min

SMARTRUGBY
UNIDADE 9 | LIDERANÇA E INTEGRIDADE

Actividade 9.5 | Movimento Geral - Consolidação

Procedimento | Tenha em mente os KMs da unidade

Jogo Supranumerário

1) Estabelecer uma zona de 30x30m

2) Escolher 3 jogadores e dividir o resto em 2 equipas

3) O jogo consiste em ter três jogadores extra a favor da equipa em 
ataque.

4) Os 3 jogadores (usando coletes amarelos, por exemplo) estão 
constantemente a mudar a equipa no ataque.

5) O ataque deve comunicar e tirar partido da vantagem numérica.

6) Uma vez marcado um ensaio, uma equipa passa para a defesa e a 
outra equipa passa para a posse de bola, começando o ataque pela sua 
própria linha de ensaio.

A ofensa deve reconhecer e tirar partido da
vantagem numérica. O atacante tem de se sentar e orientar-se
para a defesa de modo a pontuar de forma consistente.
. 

KP

Tips

1 trein. 1 bola 12 cones

A observação é o ponto-chave. 

A comunicação aumenta a vantagem supranumerária.

A direcção de corrida é importante para juntar e contornar a defesa.

O trabalho táctico de pés pode ser utilizado, se necessário.

A velocidade da linha de ataque é crucial para a finalização.

A defesa deve avançar rapidamente para reduzir as rápidas 
oportunidades do ataque.

30x30 m

15 jogad. aprox. Coletes
(3 cores)
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SMARTRUGBY
UNIDADE 9 | LIDERANÇA E INTEGRIDADE

Actividade 9.6 | Movimento Geral - Consolidação

Recursos & Planeamento

20 min

SMARTRUGBY
UNIDADE 9 | LIDERANÇA E INTEGRIDADE

Actividade 9.6 | Movimento Geral - Consolidação

Procedimento | Tenha em mente os KMs da unidade

Atacar uma defesa apertada

1) Estabelecer uma zona de 30x30 m.

2) Formar duas equipas e começar a jogar rugby de toque.

3) Após 5 ataques, a equipa atacante muda.

4) Quando ocorre um toque, o jogo pára e todos os defensores devem 
juntar-se com a mão no ombro do parceiro mais próximo, para que os 
defensores estejam próximos e em contacto uns com os outros.

5) O treinador grita "Jogar" e o jogo recomeça.

6) Uma opção pode ser deixar um defensor fora da linha, o que irá criar 
diferentes opções de ataque.

7) Posteriormente, deixar dois jogadores de fora, e ver quais as opções 
do ataque para ultrapassar a defesa.

Dicas Para a defesa, iremos treinar a capacidade de deslizar 
rapidamente.

KP

Tips

Desenvolver a capacidade de atacar uma defesa aglomerada.

Visão periférica e atenção geral

Comunicação

Tomada de decisão intuitiva

Apoio e trabalho de equipa.

SMARTRUGBY
UNIDADE 9 | LIDERANÇA E INTEGRIDADE

Actividade 9.7 | Movimento Geral - Consolidação

Recursos & Planeamento

20 min

SMARTRUGBY
UNIDADE 9 | LIDERANÇA E INTEGRIDADE

Actividade 9.7 | Movimento Geral - Consolidação

Procedimento | Tenha em mente os KMs da unidade

Mudanças de direcção

1) Estabelecer uma zona de 30x40 m.

2) Duas equipas jogam rugby de toque em toda a largura do campo.

3) Ao sinal do treinador TROCA!, o jogo muda de direcção, no sentido 
dos ponteiros do relógio, com o portador da bola a atacar agora em 
direcção à linha de toque.

4) O treinador grita TROCA! em diferentes intervalos para desafiar os 
jogadores.

5) As equipas devem reagir à nova direcção do jogo o mais rapidamente 
possível

 

Para tornar o jogo mais dinâmico, após um apito do treinador, o 
jogo vai mudar no sentido dos ponteiros do relógio e em dois
apitos no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.

KP

Tips

Adaptar-se ao espaço em que estão a jogar (largo/curto).

Concentrar-se no ataque e reorganizar-se rapidamente 
na defesa.

A comunicação é a chave para o sucesso neste jogo.

Observar o espaço que não é coberto depois de mudar de 
direcção.

1 trein. 1 bola 12 cones
.

12 jogad. aprox.

1 trein. 1 bola 18 cones12-14 jogad.

30x40 m

30x30 m

Cambio!
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SMARTRUGBY
UNIDADE 9 | LIDERANÇA E INTEGRIDADE

Actividade 9.8 | Jogo de râguebi

Recursos & Planeamento

15 min

SMARTRUGBY
UNIDADE 9 | LIDERANÇA E INTEGRIDADE

Actividade 9.8 | Jogo de râguebi

Procedimento | Tenha em mente os KMs da unidade

Jogo dos Nümeros

1) Estabelecer uma zona de 30x30m.

2) A cada jogador é dado um número (por exemplo, de 1 a 6).

3) Durante o jogo, o treinador irá chamar um número e o jogador com 
esse número irá ajoelhar-se.

4) Assim que o ataque tiver passado o jogador ajoelhado pode voltar a 
entrar no jogo.

5) O atacante deve identificar rapidamente e tirar partido do espaço 
criado.

.

O treinador pode chamar números para mais jogadores. 
Isto dá mais oportunidades de ataque.

KP

Tips

Acuidade visual - observando o espaço criado.

Foco na identificação do espaço.

Desenvolver a tomada de decisão intuitiva.

SMARTRUGBY
UNIDADE 9 | LIDERANÇA E INTEGRIDADE

Actividade 9.9 | Jogo de râguebi

Recursos & Planeamento

15 min

SMARTRUGBY
UNIDADE 9 | LIDERANÇA E INTEGRIDADE

Actividade 9.9 | Jogo de râguebi

Procedimento | Tenha em mente os KMs da unidade

Bozo (M12)

1)  Estabelecer uma zona de 40x60m.

2) Dividir os jogadores em 3 equipas.

3) Duas equipas jogam e a equipa 3rd espera na linha lateral. Quando um 
ensaio é marcado, a equipa que concedeu a tentativa joga 
imediatamente a bola, indo para o ataque.

4) A equipa que pontuou sai do campo, e a equipa na linha lateral entra 
rapidamente no campo para defender. A posse de bola pode também 
mudar depois de uma bola avançada ou interceptada.

5) Devemos observar como a equipa que entra no campo se organizará 
em defesa, para cobrir os espaços o mais rapidamente possível.

Os ataques sucessivos da mesma equipa podem ser utilizados 
como uma variação do jogo.

KP

Tips

Velocidade de observação e comunicação

Desenvolvimento de competências básicas: passar e apanhar
bem como correr com a bola

Adaptação da posição da equipa no terreno.

Desenvolvimento do trabalho de equipa e da visão colectiva.

1 trein. 1 bola 12 cones
.

12 jogad. aprox.

1 trein. 1 bola 18 cones

3 equipas de 6
jogad. aprox.

40x60 m

1 234 56

Exemplo de chamada: 3

O jogador deve 
ajoelhar-se

30x30 m

Coletes
(3 cores)

Puntuaçao da

equipa verm.

-Amarelos: atacan

-Vermelhos: saen

-Azuis: entran no campo e defenden
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