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RESUMO  

Este relatório de Tese toda a recolha de materiais necessários à preparação e 

elaboração da metodologia utilizada para a realização das aulas ministradas no Ensino 

Superior na disciplina de atletismo. Devido às dificuldades demonstradas pelos alunos 

em anos anteriores e ao tempo existente para abordar as diferentes disciplinas 

existentes no atletismo (1 semestre no 1º ano), foi decidido abordar as disciplinas de 

velocidade, as estafetas, as barreiras e o lançamento do peso. 

Este relatório de Tese de abordará o ensino do atletismo no primeiro ciclo do ensino 

superior e incidirá sobre a experiência na formação de profissionais de educação física 

para o ensino do atletismo no 3º ciclo e no secundário.  

Serão apresentados os programas de atletismo para o ensino básico e secundário de 

forma a contextualizar aos conteúdos abordados nas nossas aulas. Depois será 

explanada a experiência como docente no ensino superior na disciplina de atletismo.  

Com base nas aprendizagens que os alunos tiveram no ensino básico e secundário, 

foi feita uma ponte entre as competências necessárias para o ensino do atletismo e as 

falhas encontradas na sua formação básica para que estas não se repitam quando 

forem estes a exercer a ação de educadores nesta área específica que é o atletismo. 

A metodologia de ensino utilizada foi ao encontro das metodologias e progressões 

utilizadas pela Federação Portuguesa de Atletismo nos cursos de treinadores de nível 

I. Pela observação e análise ao longo das aulas bem como nas avaliações finais foi 

possível perceber que os alunos têm uma falta de pré-requisitos físicos e técnicos 

inerentes à modalidade.  

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Atletismo, metodologia de ensino, velocidade, barreiras, salto em 

comprimento, lançamento do peso e avaliação.  

 A coach has not taught until the 

athlete has learned. 

Coach John Wooden 
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Abstract 

 

This work focus on the compilation of materials and methods used during the Athletics 

Classes in Higher Education. Due to the students’ difficulties and time available to 

teach the different sports disciplines in Athletics (1 semester – 1st Year), it was selected 

the following sports: sprinting, relay race, hurdling and shot put. 

This thesis report will address the teaching of athletics in the first cycle of higher 

education and will focus on the experience in the training of physical education 

professionals for the teaching of athletics in the 3rd cycle and in the secondary. 

Athletics programs will be presented for primary and secondary education in order to 

contextualize the contents addressed in our classes. Then will be explained the 

experience as a teacher in higher education in the discipline of athletics. 

Based on the students' learning in primary and secondary education, a bridge was 

made between the skills needed to teach athletics and the shortcomings found in their 

basic training so that they do not repeat themselves when they are exercising the 

action of educators in this specific area that is athletics. 

The methodology used was to meet the methodologies and progressions used by the 

Portuguese Athletics Federation in level I coaching courses. 

Through the observation and analysis throughout the classes as well as in the final 

evaluations it was possible to perceive that the students have a lack of physical and 

technical prerequisites inherent to the modality. 

 

 

 

 

 

 Keywords: Athletics; teaching method; sprinting, relay, hurdling; shot put and 

assessment. 
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1 - INTRODUÇÃO 

Antes da minha formação universitária realizada na UTAD, no curso de 1994/99 tive 

uma prática desportiva variada. Bem jovem e como quase todos fui praticante de 

futebol. Por causa de um problema de saúde tive de abandonar a atividade desportiva. 

Apenas aquando da minha entrada no secundário é que voltei à prática desportiva 

regular, desporto escolar em primeira instância e depois a nível federado, neste caso 

no voleibol. Em pouco tempo já praticava voleibol e atletismo, o atletismo num clube 

de uma aldeia. Visto ser um clube popular e sem condições de treino, os atletas que 

faziam parte do referido clube apenas participavam em provas de corrida de estrada. 

As possibilidades de treino eram nulas ou muito poucas. Assim e juntamente com 

alguns colegas da turma começamos a treinar na escola e a ir participar nas provas de 

pista da Associação de Atletismo de Vila Real. Como sempre tive algumas 

capacidades de salto passei a fazer provas de salto em altura, salto em comprimento e 

triplo salto. Numa Associação que não tinha muitos atletas a praticar foi possível ser 

campeão regional. Infelizmente nunca foi possível atingir performances muito 

superiores. A título de exemplo consegui saltar 1,80 m no salto em altura e 6,50 m no 

salto em comprimento. Com algumas provas de apuramento para o nacional e uma 

presença no nacional de 2ª divisão cumpri a minha carreira (curta) no atletismo como 

atleta. Durante os anos de aluno de secundário tirei um curso de árbitros de voleibol e 

de treinador de basquetebol, tendo treinado uma equipa de infantis masculinos. 

Também durante um ano fui treinador de uma equipa de voleibol feminino no escalão 

de iniciadas. Apesar da minha formação universitária ter sido com a especialização de 

atletismo e de ter sido treinador durante 3 anos de atletas jovens com uma ou outra 

participação em campeonatos nacionais, finais de Olímpico Jovem e com alguns 

campeões regionais, a minha atividade como treinador de atletismo parou. Nos anos 

seguintes estive ligado ao futebol. Tirei o curso de treinador de futebol, nível I e II bem 

como o nível I de futsal. Estive ligado ao futebol como treinador durante vários anos, 

tendo sido treinador desde o escalão de infantis até ao de seniores, sempre a nível 

distrital. Penso que esta diversidade de experiências nestes desportos me permitiu 

desenvolver diferentes capacidades e características. Após esta alternância nos 

desportos regressei ao atletismo via desporto escolar. Após alguns resultados no 

desporto escolar, decidi federar o clube da escola tendo atingido com um atleta a 

participação em dois campeonatos nacionais no escalão de juvenis com a 

classificação de 9º lugar em ambos. Esse atleta no último ano de iniciado ficou em 4º 

lugar no ranking nacional dos 60 m planos. Todos os anos tivemos atletas apurados 

para representar a Associação em provas de índole nacional, nomeadamente no 
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olímpico jovem, triatlo técnico e atleta completo. Ao nível do desporto escolar, tivemos 

participações regulares nos regionais, no megasprinter nacional e por vezes no corta 

mato nacional. 

É com este percurso que chego a assistente convidado na UTAD na disciplina de 

Desportos Individuais na modalidade de atletismo a partir do ano de 2014. 

Quando regresso a “casa”, deparo-me com uma disciplina de Atletismo que tem ao 

seu dispor, por parte da UTAD, uma pista ao ar livre com 6 corredores, a reta da meta 

tem 8 corredores. Nessa mesma pista temos uma zona (circulo) de lançamento do 

peso. Há também um círculo para o lançamento do martelo e do disco mas a gaiola 

não está em boas condições. Temos também duas caixas de areia, caixas essas que 

partilham o mesmo corredor. Os corredores dos saltos têm tábua de chamada a 1, 3, 

11 e 13 metros. A areia destas caixas não é a ideal uma vez que é grossa e tem 

alguma pedra (pequena) misturada. Também há um colchão de salto em altura e de 

salto com vara que são pertença da Associação de Atletismo de Vila Real, mas que 

podemos requisitar e usufruirmos deles a qualquer momento. O campo que está no 

meio da pista é de relva natural o que permite fazer os lançamentos. Para as alturas 

do ano mais frias e com chuva, a Universidade possui uma reta de tartan na parte 

inferior da Nave dos desportos (Pavilhão). Essa reta tem 6 corredores, ainda que estes 

não possuam as medidas oficiais em termos de largura. No final da reta de 50 metros 

há uma caixa de saltos. A areia desta caixa é manifestamente melhor que a da rua. 

Assim, as aulas de velocidade, estafetas, barreiras e salto em comprimento são 

normalmente lecionadas na pista coberta e as aulas de lançamento do peso são 

abordadas no exterior (pista 400 m). 

A maior dificuldade de dar aulas no exterior, ao fim da tarde e quando a meteorologia 

o permite é a pouca iluminação existente na pista. Na zona do lançamento do peso 

não há sequer um holofote. Desta forma torna-se quase impossível abordar esta 

disciplina. Por esta razão temos abordado o lançamento do peso logo no início do 

semestre quando ainda temos luz natural e as temperaturas não são muito baixas. 

Para além dos espaços mencionados temos o material mínimo para a abordagem dos 

conteúdos, ou seja, temos os blocos de partida, testemunhos, barreiras e pesos. 

Por forma a melhorarmos a qualidade do ensino, necessitamos de algum material. Tal 

como referido anteriormente, era necessário aumentar a iluminação da pista exterior, 

especialmente para o local do lançamento do peso e zona envolvente. As barreiras 

que possuímos são as oficiais, para abordar a disciplina necessitaríamos de barreiras 

que atingissem alturas mais baixas e fossem mais leves. Com as barreiras que 



 
 

- 3 - 

possuímos estamos condicionados. Devido à sua robustez e altura mínima, alguns 

alunos menos capazes técnica e fisicamente têm grandes dificuldades na 

aprendizagem. Neste momento também não temos um rodo para alisar a areia da 

caixa interior. Assim torna-se até perigoso a realização dos exercícios uma vez que 

não se consegue ter a areia lisa para permitir a queda em segurança.  

Antes de se iniciarem as aulas práticas e ainda não tendo acesso a qualquer 

informação sobre os alunos, foram recolhidos vários materiais (livros, artigos, 

manuais…) de atletismo e deu-se início à realização de três sebentas técnicas 

divididas da seguinte forma: Sebenta de Lançamentos; Sebenta de Saltos e Sebenta 

de Velocidade e Barreiras. Em todas elas tentou-se uniformizar os conteúdos com os 

que a Federação Portuguesa de Atletismo preconiza nos seus cursos de Nível I. 

Assim, os alunos teriam acesso a conhecimentos, vocabulários, exercícios e 

progressões ao nível do que é transmitido nos cursos de treinadores. Porque 

acreditamos no que escrevemos e para que fosse fácil juntar os conhecimentos 

teóricos com os conteúdos práticos, a metodologia das aulas, as progressões 

pedagógicas e a sequência dos exercícios foram semelhantes às apresentadas nas 

sebentas. 

A apresentação dos conteúdos seguiu sempre a lógica de apresentar em primeiro 

lugar e de forma sucinta os “Fundamentos Teóricos”, divididos em três partes. As 

fases em que se dividiam as diferentes disciplinas (ex. as corridas de velocidade: 

partida, aceleração, velocidade máxima e desaceleração), o modelo técnico e a 

metodologia de ensino-aprendizagem. Esta foi a forma de trabalho em todas as 

disciplinas abordadas nas aulas de atletismo. O modelo técnico foi sempre trabalhado 

durante as aulas práticas à medida que se ia seguindo as progressões inerentes à 

metodologia de ensino-aprendizagem de cada disciplina.  

Esta parte foi dividida por vários capítulos, sendo que cada um deles será relativo às 

disciplinas abordadas durante o ano letivo. O último será para abordar a avaliação dos 

alunos, tanto a parte teórica como a prática. 

O primeiro capítulo terá como tema as corridas de velocidade com a respetiva partida 

de blocos, as barreiras e ainda as estafetas. No segundo capítulo será abordado o 

salto em comprimento enquanto no terceiro capítulo o tema será o lançamento do 

peso. Tal como referido anteriormente, o último capítulo será totalmente dedicado às 

avaliações, teórica e prática. 

Por fim, nas conclusões serão abordadas as reflexões retiradas depois de um ano 

(semestre) dedicado ao atletismo.  



 
 

- 4 - 

2 – PROGRAMAS DE ATLETISMO NO 3º CICLO 

 

De seguida serão apresentados os programas de Educação Física para o 3º ciclo e 

secundário em vigor quando os nossos alunos estariam nesses níveis de ensino. 

 

ATLETISMO 
 
7.º ANO - Parte do Nível Elementar 

O aluno: 

1 - Coopera com os companheiros, aceitando e dando sugestões que favoreçam a 

melhoria das suas acções, cumprindo as regras de segurança, bem como na 

preparação, arrumação e preservação do material. 

2 - Efectua uma corrida de velocidade (40 m a 60 m), com partida de tacos. Acelera 

até à velocidade máxima, realizando apoios activos sobre a parte anterior do pé 

(extensão completa da perna de impulsão) e termina sem desaceleração nítida, com 

inclinação do tronco à frente nas duas últimas passadas. 

3 - Efectua uma corrida de estafetas de 4 x 60 m, recebendo o testemunho em 

movimento, na zona de transmissão e entregando-o, após sinal sonoro, com 

segurança e sem acentuada desaceleração. 

4 - Efectua uma corrida de barreiras com partida de tacos. “Ataca” a barreira, apoiando 

o terço anterior do pé longe desta, facilitando a elevação do joelho e a extensão da 

perna de ataque. Passa as barreiras com trajectória rasante, mantendo o equilíbrio 

nas recepções ao solo e sem desaceleração nítida. 

5 - Salta em comprimento com a técnica de voo na passada, com corrida de balanço 

de oito a doze passadas e impulsão na tábua de chamada. Aumenta a cadência nas 

últimas passadas para realizar uma impulsão eficaz, mantendo o tronco direito. “Puxa” 

a perna de impulsão para junto da perna livre na fase descendente do voo, tocando o 

solo o mais longe possível, com flexão do tronco à frente. 

6 - Salta em altura com técnica de Fosbury Flop, com cinco a oito passadas de 

balanço, sendo as últimas três/quatro em curva. Apoia activamente o pé de chamada 

no sentido da corrida, com elevação enérgica da coxa da perna livre, conduzindo o 

joelho para dentro (provocando a rotação da bacia). Transpõe a fasquia com o corpo 

ligeiramente “arqueado”. Flexão das coxas e extensão das pernas na fase 

descendente do voo, caindo de costas no colchão com os braços afastados 

lateralmente. 

7 - Lança a bola (tipo hóquei), com quatro a sete passadas de balanço em aceleração 

progressiva. 
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Executa as três passadas finais com os apoios e ritmo correctos, com a mão à 

retaguarda e o braço em extensão, realizando o último apoio pelo calcanhar da perna 

contrária. 

8 - Lança o peso de 3 kg/4 kg, de costas (duplo apoio) e sem balanço, num círculo de 

lançamentos. Roda e avança a bacia do lado do peso com extensão total (das pernas 

e do braço do lançamento), para empurrar o engenho para a frente e para cima, 

mantendo o cotovelo afastado em relação ao tronco.  

 

8.º ANO - Nível Elementar e Parte do Nível Avançado 

O aluno: 

9 - Executa o triplo salto com corrida de balanço de seis a dez passadas e impulsão na 

tábua de chamada. Realiza correctamente o encadeamento dos apoios - 1.º salto em 

pé coxinho, 2.º salto para o outro pé e o último com a técnica de passada, com queda 

a dois pés na caixa de saltos. 

10 - Lança o dardo, após seis a dez passadas de balanço, executando correctamente 

a pega e o ritmo das cinco passadas finais. Avança a bacia e o ombro do lado do 

dardo (bloqueio do movimento sobre o eixo do pé da frente), no momento do último 

apoio, mantendo o cotovelo e o dardo à retaguarda, para forte acção de “chicotada” do 

braço (por cima do ombro), trocando a posição dos pés na parte final, mantendo-se 

em equilíbrio. 

 

9.º ANO - Parte do Nível Avançado 

O aluno: 

1 - Coopera com os companheiros, aceitando e dando sugestões, de acordo com as 

exigências técnicas e regulamentares, que favoreçam a melhoria das suas acções, 

cumprindo as regras de segurança, bem como na preparação, arrumação e 

preservação do material. 

2 - Aplica criteriosamente o regulamento específico dos saltos, corridas e 

lançamentos, quer como praticante, quer como juiz, e em todas as situações que o 

exijam. 

3 - Efectua uma corrida de velocidade, com partida de tacos. Acelera até à velocidade 

máxima, realizando apoios activos sobre a parte anterior do pé com extensão 

completa da perna de impulsão e termina sem desaceleração nítida, com inclinação do 

tronco à frente nas duas últimas passadas. 

4 - Em corrida de estafetas (4 x 60 m, 4 x 80 m, 4 x 100 m), entrega o testemunho, 

sem desaceleração nítida na zona de transmissão, utilizando a técnica descendente e 

ou ascendente, e recebe-o em aceleração sem controlo visual. 
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5 - Efectua uma corrida de barreiras (50 m a 100 m), com partida de tacos, mantendo 

o ritmo das três passadas entre as barreiras durante toda a corrida, passando as 

barreiras com trajectória rasante, mantendo o equilíbrio, sem acentuada 

desaceleração. 

6 - Salta em comprimento com a técnica de “voo na passada”, com corrida de balanço 

ajustada. “Puxa” as pernas para a frente e os braços (paralelos) para a frente e para 

baixo, na parte final do voo, inclinando o tronco à frente para recepção na caixa de 

saltos. 

7 - Salta em altura com a técnica de Fosbury Flop, aumentando a velocidade da 

corrida na entrada da curva e inclinando o corpo para o interior desta. Acompanha a 

impulsão enérgica e vertical com a elevação activa dos ombros e braços. “Puxa” 

energicamente as coxas com extensão das pernas (corpo em “L”) na fase 

descendente do voo, para recepção de costas no colchão com braços afastados 

lateralmente. 

8 - Lança o peso de 3 kg/4 kg, de um círculo de lançamentos, com a pega correcta, 

encadeando o deslizamento com o lançamento. Desliza (de costas) com o ritmo de 

apoios “curto e longo” rasante ao solo. 

Roda e avança a bacia do lado do peso com extensão da perna, empurrando o 

engenho com extensão total dos segmentos e flexão da mão, trocando de pés, após a 

saída do peso, em equilíbrio. 

9 - Salta em triplo salto com corrida de balanço de seis a dez passadas e impulsão na 

tábua de chamada. Realiza correctamente o encadeamento dos apoios - 1.º salto em 

pé coxinho, 2.º salto para o outro pé e o último com a técnica de passada, com queda 

a dois pés na caixa de saltos. 

10 - Lança o dardo, após seis a dez passadas de balanço, executando correctamente 

a pega e o ritmo das cinco passadas finais. Avança a bacia e o ombro do lado do 

dardo (bloqueio do movimento sobre o eixo do pé da frente), no momento do último 

apoio, mantendo o cotovelo e o dardo à retaguarda, para forte acção de “chicotada” do 

braço (por cima do ombro), trocando a posição dos pés na parte final, mantendo-se 

em equilíbrio. 
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3 – PROGRAMAS DE ATLETISMO NO SECUNDÁRIO 
 
 
10° ANO - PARTE DO NÍVEL AVANÇADO 
 

1 - Coopera com os companheiros, aceitando e dando sugestões, de acordo com as 

exigências técnicas e regulamentares, que favoreçam a melhoria das suas ações, 

cumprindo as regras de segurança, bem como na preparação, arrumação e 

preservação do material. 

2 - Aplica criteriosamente o regulamento específico dos saltos, corridas e 

lançamentos, quer como praticante, quer como juiz, e em todas as situações que o 

exijam. 

3 - Efetua uma corrida de velocidade, com partida de tacos. Acelera até à 

velocidade máxima, realizando apoios ativos sobre a parte anterior do pé com 

extensão completa da perna de impulsão e termina sem desaceleração nítida, com 

inclinação do tronco à frente nas duas últimas passadas. 

4 - Em corrida de estafetas (4 x 60 m, 4 x 80 m, 4 x 100 m), entrega o testemunho, 

sem desaceleração nítida na zona de transmissão, utilizando a técnica descendente 

e/ou ascendente, e recebe-o em aceleração sem controlo visual. 

5 - Efetua uma corrida de barreiras (50 m a 100 m), com partida de tacos, 

mantendo o ritmo das três passadas entre as barreiras durante toda a corrida, 

passando as barreiras com trajetória rasante, mantendo o equilíbrio, sem acentuada 

desaceleração. 

6 - Salta em comprimento com a técnica de voo na passada, com corrida de 

balanço ajustada. “Puxa” as pernas para a frente e os braços (paralelos) para a frente 

e para baixo, na parte final do voo, inclinando o tronco à frente para receção na caixa 

de saltos. 

7 - Salta em altura com a técnica de Fosbury Flop, aumentando a velocidade da 

corrida na entrada da curva e inclinando o corpo para o interior desta. Acompanha a 

impulsão enérgica e vertical com a elevação ativa dos ombros e braços. “Puxa” 

energicamente as coxas com extensão das pernas (corpo em L) na fase descendente 

do voo, para receção de costas no colchão com braços afastados lateralmente. 

8 - Lança o peso de 3 kg/4 kg, de um círculo de lançamentos, com a pega correta, 

encadeando o deslizamento com o lançamento. Desliza (de costas) com o ritmo de 

apoios curto e longo rasante ao solo. Roda e avança a bacia do lado do peso com 

extensão da perna, empurrando o engenho com extensão total dos segmentos e 

flexão da mão, trocando de pés, após a saída do peso, em equilíbrio.  
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9 - Salta em triplo salto com corrida de balanço de seis a dez passadas e 

impulsão na tábua de chamada. Realiza corretamente o encadeamento dos apoios - 

1.º salto em pé coxinho, 2.º salto para o outro pé e o último com a técnica de passada, 

com queda a dois pés na caixa de saltos. 

10 - Lança o dardo, após seis a dez passadas de balanço, executando 

corretamente a pega e o ritmo das cinco passadas finais. Avança a bacia e o ombro do 

lado do dardo (bloqueio do movimento sobre o eixo do pé da frente), no momento do 

último apoio, mantendo o cotovelo e o dardo à retaguarda, para forte ação de 

“chicotada” do braço (por cima do ombro), trocando a posição dos pés na parte final, 

mantendo-se em equilíbrio. 

 

11º/12º Ano- NÍVEL AVANÇADO 

O aluno: 

1 - Coopera com os companheiros, aceitando e dando sugestões, de acordo com as 

exigências técnicas e regulamentares, que favoreçam a melhoria das suas ações, 

cumprindo as regras de segurança, bem como de preparação, arrumação e 

preservação do material. 

2 - Aplica criteriosamente o regulamento específico dos saltos, corridas e 

lançamentos, quer como praticante quer como juiz, e em todas as situações que o 

exijam. 

3 - Efetua corridas de velocidade, em competição, partindo agachado em tacos. 

Acelera até à velocidade maximal, realizando apoios ativos sobre a parte anterior do 

pé com extensão completa da perna de impulsão e termina sem desaceleração nítida, 

com inclinação do tronco à frente nas duas últimas passadas. 

4 - Em competição de corrida de estafetas (4 x 60 m, 4 x 80 m, 4 x 100 m), entrega 

o testemunho, sem desaceleração nítida na zona de transmissão, utilizando a técnica 

ascendente e/ou ascendente, e recebe-o em aceleração sem controlo visual. 

5 - Efetua uma corrida de barreiras (50 m a 100 m), em competição, com partida de 

tacos, mantendo o ritmo das três passadas entre as barreiras durante toda a corrida, 

passando as barreiras com trajetória rasante, mantendo o equilíbrio, sem acentuada 

desaceleração. 

6 - Salta em comprimento, em competição, com a técnica de voo na passada, com 

corrida de balanço ajustada. “Puxa” as pernas para a frente e os braços (paralelos) 

para a frente e para baixo, na parte final de voo, inclinando o tronco à frente para 

receção na caixa de saltos. 

7 - Salta em altura, em competição, com a técnica de Fosbury Flop, aumentando a 

velocidade da corrida na entrada da curva e inclinando o corpo para o interior desta. 
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Acompanha a impulsão enérgica e vertical com a elevação ativa dos ombros e braços. 

“Puxa” energicamente as coxas com extensão das pernas (corpo em L) na fase 

descendente do voo, para receção de costas no colchão com braços afastados 

lateralmente. 

8 - Salta em triplo salto, com corrida de balanço ajustada e impulsão enérgica na 

tábua de chamada. Realiza em equilíbrio os apoios ativos, com passagem rápida dos 

amortecimentos para as impulsões e colocando a bacia corretamente. Efetua a ação 

circular da perna de impulsão (1.° salto), estende-a e eleva a perna livre fletida para 

grande amplitude do salto (2.° salto) e projeta os braços para a frente, executando a 

técnica de passada (3.° salto) para receção fletida na caixa de saltos.  

9 - Lança o peso de 3/4 kg de um círculo de lançamentos, em competição, com a 

pega correta, encadeando o deslizamento com o lançamento. Desliza (de costas) com 

o ritmo de apoios curto e longo rasante ao solo. Roda e avança a bacia do lado do 

peso com extensão de perna, empurrando o engenho com extensão total dos 

segmentos e flexão da mão, trocando de pés, após a saída do peso, em equilíbrio. 

10 - Lança o dardo, em competição, após seis a dez passadas de balanço, 

executando corretamente a pega e o ritmo das cinco passadas finais. Avança a bacia 

e o ombro do lado do dardo (bloqueio do movimento sobre o eixo do pé da frente), no 

momento do último apoio, mantendo o cotovelo e o dardo à retaguarda, para forte 

ação de “chicotada” do braço (por cima do ombro), trocando a posição dos pés na 

parte final, mantendo-se em equilíbrio. 

11 - Lança o disco de um círculo de lançamentos, pegando corretamente o 

engenho. Realiza a sequência de apoios em aceleração progressiva (volta em 

suspensão com apoios rasantes), mantendo o disco atrasado em relação ao corpo. 

Avança a anca e roda o corpo do lado lançador (pela parte anterior do pé), bloqueando 

o flanco oposto para efetuar o lançamento. 

12 - Lança o martelo de um círculo de lançamentos, pegando corretamente o 

engenho. Realiza os molinetes com os braços descontraídos (à retaguarda) e 

estendidos (à frente), e a volta, em equilíbrio, com o martelo atrasado em relação ao 

corpo, colocando o peso do corpo sobre a perna de apoio. Desloca rapidamente a 

perna livre para apoio ativo, lançando de seguida o martelo pela distorção e extensão 

total do corpo. 
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4 - DISCIPLINAS ABORDADAS 

 

CAPITULO I  

 

VELOCIDADE 

 

É vital compreender as necessidades técnicas de corrida de velocidade e analisar a 

mesma não apenas como uma capacidade física mas como uma habilidade (skill), 

fundamentalmente baseada na coordenação e na precisão de movimentos (Morin et 

al., 2011; Rabita et al., 2015). 

A essência técnica da prova de velocidade engloba várias facetas, que são as 

características da aplicação da força, preocupações biomecânicas e aspetos de 

aprendizagem motora. (Mero, Komi, & Gregor, 1992; Morin et al. 2011). Sem dúvida 

alguma que os aspetos técnicos têm um papel crucial nas provas de velocidade. 

Assim, o treinador tenta elevar as capacidades físicas para que com as quais o atleta 

possa regular e aumentar a sua eficiência/eficácia técnica. Rumpf, Lockie, Cronin and 

Jalilvand (2016), demonstraram que uma variedade de estímulos de treino, incluindo o 

treino tradicional de sprints, treino pliométrico e treino com resistências ou uma 

combinação desses meios, direta ou indiretamente, pode reforçar o desempenho da 

prova. 

Tal como refere Magrum, Eric D. (2017), provavelmente os dez segundos mais 

cativantes do desporto, o final da prova de 100m nos Jogos Olímpicos. Tudo se 

resume a uma habilidade muito rápida. A velocidade de corrida é a habilidade mais 

admirada no desporto e foco de muitos programas de treino (Morin et al., 2011). 

No que respeita à velocidade, podemos dizer que é uma capacidade física que está 

presente em todas as disciplinas do atletismo. 

O treino da velocidade e das estafetas é fundamental nas etapas de formação dos 

jovens atletas, pois contribui decisivamente para o desenvolvimento das qualidades 

físicas, técnicas e mesmo psicológicas dos mesmos. Nas provas de velocidade e de 

barreiras é evidente a sua importância, pois é a capacidade principal que condiciona 

todo o desempenho dos atletas. 

Nas provas de saltos a velocidade é essencial na corrida de balanço, e juntamente 

com a força, são as duas capacidades motoras decisivas para a performance final. 

Também nos lançamentos - embora aqui a força desempenhe um papel prioritário - a 

velocidade de execução é uma das características principais de um bom lançador. Por 

fim, nas provas de meio-fundo e fundo, a velocidade de base está muito relacionada 
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com as possibilidades de evolução dos atletas, tanto mais, quanto menor é a distância 

da prova. Apesar de a resistência ser a capacidade mais importante nestas provas, 

não nos podemos esquecer que muitas das competições de meio-fundo e fundo se 

resolvem na ponta final e aí, um dos fatores decisivos é a velocidade terminal. Além da 

velocidade ser importante, ou mesmo decisiva, em todas as disciplinas do atletismo, 

há mais um fator que contribui para a importância do seu desenvolvimento na etapa de 

formação. A “idade ótima” para o desenvolvimento da velocidade é, segundo Balyi, 

Istvan et al. (2005), dos 6 ao 8 para as meninas e dos 7 aos 9 nos rapazes, e há um 

segundo momento de oportunidade que se situa dos 11 aos 13 anos nas meninas e 

dos 13 aos 16 nos rapazes. Segundo os mesmos autores, na primeira janela de 

oportunidade deve-se dar atenção às mudanças de direção, velocidade linear, 

agilidade e frequência, todas estas atividades devem ser desenvolvidas no limite dos 5 

segundos de prática, já na segunda janela de oportunidade devemos apostar no treino 

da capacidade e potência anaeróbica aláctica, velocidade linear, lateral e 

multidirecional em intervalos de 5 a 20 segundos. 

Passando diretamente para as provas de velocidade e de estafetas propriamente 

ditas, há um aspeto regulamentar que é comum a todas as distâncias, a partida de 

blocos. 

Numa prova oficial de velocidade, os atletas partem dos blocos e o juiz dá duas vozes:  

 

 

- AOS SEUS LUGARES: os atletas colocam-se nos blocos (5 apoios).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1: Partida de blocos, “aos seus lugares” 

  Fonte: Federação Portuguesa de Atletismo 
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- PRONTOS: os atletas colocam-se na posição de “prontos” (4 apoios).  

Após a voz de “Prontos” os atletas estão imóveis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2: Partida de blocos, “prontos” 
Fonte: Federação Portuguesa de Atletismo 

 

- TIRO. É dado o tiro de partida. Os atletas “explodem” dos blocos… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3: Partida de blocos, “tiro” 
 Fonte: Federação Portuguesa de Atletismo 

 

Após a saída dos blocos os atletas entram na fase de aceleração.  

 

Fig. 4: Sequência da partida e primeiras passadas 
Fonte: Federação Portuguesa de Atletismo 

 
De seguida na de velocidade máxima e por fim na de desaceleração (fase que 

ninguém quer atingir). Cada uma delas tem especificidades técnicas diferenciadas. 
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Fig. 5: Velocidade máxima 
Fonte: Federação Portuguesa de Atletismo 

 

A forma mais eficiente de se partir é usando os blocos, no entanto esta não é uma 

técnica fácil de se adquirir. Para além disso também é necessária uma dose de força 

considerável para que se aproveite ao máximo os blocos. Assim, em atletas jovens, 

sem experiência e níveis de força ainda baixos a melhor forma de se partir é sem usar 

os mesmos. Em termos técnicos o atleta deve colocar o pé da perna mais forte 

(normalmente é a perna de apoio quando se chuta uma bola) à frente junto à linha de 

partida. O pé de trás a uma distância de 1 a 1,5 pés do apoio da frente. O atleta deve 

fletir ambas as pernas com os pés a apontar para a frente. Costas direitas e o peso 

sobre a perna da frente. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6: Partida a dois apoios  
Fonte: Federação Portuguesa de Atletismo 

 
Segundo o manual do treinador, grau I, devemos iniciar o treino da velocidade com os 

jovens pelas posições de partida, devendo estas ser o mais variadas possível. Assim, 

podemos colocar os jovens a fazerem pequenos percursos, por exemplo de 10 a 15 m 

com partidas de deitado, de joelhos, após um rolamento á frente… Este tipo de 

trabalho é excelente para o treino da velocidade de reação bem como para a 

capacidade de aceleração. O treino da velocidade máxima também é muito importante 

pelo que as corridas “in-out” são um excelente meio de treino da parte neuromuscular. 

Este tipo de trabalho é preconizado por um percurso de 20 a 30 m de balanço e que 

após este o atleta tem espaços de 10 m marcados para que possa fazer uma 

alternância de ritmos (10 m rápidos – 10 m descontraídos – 10 m rápidos…) 
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   Fig. 7: Ins e Out 
   Fonte: Federação Portuguesa de Atletismo 

 

Depois temos a utilização dos chamados métodos tradicionais em que, por exemplo, o 

atleta realiza 3 a 6 repetições de 40 a 60 m com uma recuperação de 5 a 8 minutos. 

Neste tipo de treino o atleta pode utilizar a partida de blocos ou não, pode partir a 2 ou 

3 apoios, dependendo do estado de evolução que se encontre, para além disso com 

estas distâncias ele treina para além da partida a aceleração e a velocidade máxima.  

Podemos utilizar as corridas em amplitude ou em frequência, dependendo do objetivo 

do treino ou das necessidades do atleta. Para tal podemos colocar marcas no solo que 

o atleta vai ter de ultrapassar no apoio. Ou colocamos as marcas ligeiramente maiores 

do que amplitude do atleta (corrida em amplitude) ou ligeiramente mais curtas (corrida 

em frequência).  

Os exercícios analíticos de técnica de corrida também têm o seu espaço. Estes podem 

ser utilizados durante o aquecimento ou imediatamente a seguir a este, por forma que 

o atleta esteja num estado de prontidão para poder assimilar o padrão de movimento 

para o qual o exercício foi escolhido. Existe um vastíssimo leque de exercícios de 

técnica de corrida. Os skippings são dos mais utilizados e dentro destes há uma 

grande variedade (sk. baixo, médio e alto, sk russo, calcanhares ao rabo ou lifting, sk. 

alternados…). Temos os steps, os hops, as corridas com mini barreiras, etc. O grande 

objetivo destes exercícios é ajudar o atleta a entender e a reproduzir a grandes 

velocidades de deslocamento o padrão motor desejado. 

Para o treino da velocidade os estímulos devem ser elevados quanto á intensidade, o 

volume não deve ser muito alto e de preferência devemos criar treinos/exercícios que 

sejam motivadores e lúdicos. Desta forma as estafetas têm um lugar muito especial no 

treino da velocidade nas crianças e jovens. 
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CAPITULO II 

 

ESTAFETAS 

 

O treino das estafetas também é muito importante, pois para além de se treinar a 

velocidade, também temos a parte competitiva e lúdica bem como o espirito de equipa 

a serem trabalhados. Por isso, a forma lúdica deverá ser sempre a primeira opção na 

progressão do ensino.  

Deslocar-se o mais rápido possível transportando um testemunho que deverá ser 

entregue a outro colega de equipa. Assim, podemos incluir o treino das estafetas 

juntamente com o da velocidade e das barreiras, especialmente em atletas jovens e 

com pouca experiência. Mas, ao que às estafetas diz respeito podemos apresentar 2 

tipos de transmissão do testemunho. Uma transmissão visual, utilizada nas provas de 

4 x 400 m e uma não visual para as provas de 4 x 100 m. Dentro da transmissão não 

visual podemos apresentar 2 formas. A transmissão por cima e a transmissão por 

baixo. 

A transmissão por baixo é a mais utilizada em meio escolar e no início da formação 

desportiva. 

 

      Fig. 8: Transmissão por baixo do testemunho 
     Fonte: New York Times 

A transmissão por cima é a mais usada e utilizada pelas equipas internacionais, FPA. 

(2012). É a técnica mais eficaz segundo os mesmos autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9: Transmissão por cima do testemunho 
Fonte: New York Times 
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Dentro deste tipo de entrega podemos encontrar duas formas, a da figura da 

esquerda, em que o atleta que faz a entrega faz um movimento de cima para baixo 

com o testemunho, na figura da esquerda vemos que a entrega é feita a direito, o 

testemunho é “empurrado” para a mão do colega. 

Em qualquer das 3 técnicas encontramos prós e contras, cabe a cada treinador ajuizar 

qual a melhor para os seus atletas. No quadro seguinte podemos aferir, de uma forma 

sucinta, as vantagens e desvantagens de cada uma. 

 

Técnica → Ascendente Descendente Empurrar 

Vantagens 

- Mais segura, 
posição da mão do 
recetor mais natural 

- O recetor não 
necessita de ajustar 
o testemunho; 
- Distância de 
segurança entre os 
atletas 

- O portador do 
testemunho 
facilmente ajusta o 
testemunho na mão 
do colega 

Desvantagens 

- O recetor tem de 
ajustar o testemunho 
na mão; 
- Proximidade dos 
atletas 

- Posição pouco 
natural da mão do 
recetor 

- Alguma 
proximidade entre 
atletas 

Quadro 1: Estafetas, vantagens e desvantagens das diferentes técnicas de entrega do testemunho 
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Fig. 10: Os 4 percursos na pista de 400 m 

Fonte: New York Times 

 

O primeiro e o terceiro atletas transportam o testemunho na mão direita e correm pelo 

interior do seu corredor para minimizarem a distância percorrida na curva. O segundo 

e quarto atletas transportam o testemunho na mão esquerda e correm na parte mais à 

esquerda do seu corredor. 

Assim e seguindo a ordem preconizada pela FPA no seu manual do treinador, grau I, a 

abordagem ao ensino das estafetas deverá ser a seguinte: 

Em primeiro lugar, e como em outras disciplinas, introduzimos a atividade com as 

formas jogadas. Depois passamos para a chamada transmissão visual. Nesta forma 

tanto o atleta que entrega o testemunho como o que recebe devem ter um contacto 

visual (olham um para o outro e vêm o testemunho). Depois desta forma passamos 

para a transmissão não visual. Esta é a forma usada nas provas de estafeta de 4 x 

100 m ao contrário da anterior que é usada nas provas de 4 x 400 m. Na transmissão 

não visual e tal como explicado anteriormente temos três formas. A ascendente, que 

deve ser a primeira a ser abordada e depois temos a ascendente e a de empurrar o 

testemunho a direito. Várias formas de apresentação e treino destas técnicas poderão 

ser utilizadas, como por exemplo os atletas em fila vão passando o testemunho para o 

colega que está imediatamente à frente. Este exercício pode ser realizado a caminhar 
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e depois ir-se aumentando de uma forma progressiva a velocidade. Em grupos de dois 

fazer-se a transmissão desejada e quando esta for consumada o atleta da frente 

pousa o testemunho no chão, o colega transmissor apanha o mesmo e volta a fazer 

uma transmissão. Quando a velocidade de entrega já for maior podemos passar para 

aquela que é a quarta fase de ensino aprendizagem, as corridas de perseguição. Este 

exercício tem como principal objetivo definir as marcas de sinalização. Os atletas 

estão agrupados por pares em pistas separadas, um dos atletas vai receber (corre 30 

metros) e o outro entregar (corre cerca de 50 metros). O primeiro atleta parte do início 

da zona de balanço e coloca uma marca de sinalização a cerca de 20 pés do seu local 

de partida, devendo começar a correr quando o seu colega que parte 20 metros atrás 

passar pela marca. Se o atleta que entrega tem dificuldade em apanhá-lo, isso 

significa que 20 pés é muito, e a marca deve ser colocada mais próxima, caso 

contrário, a marca deve ser colocada mais afastada do que os 20 pés. A quinta fase é 

o treino da transmissão, sendo que a forma é idêntica à anterior com a diferença de se 

introduzir a entrega do testemunho. Por fim temos a fase da sequência completa que 

mais não é do que realizar a prova na sua plenitude, desde a partida até ao fim, ou 

seja, até que o ultimo atleta ultrapasse a linha de meta. 
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CAPÍTULO III 

 

BARREIRAS 

O treino das barreiras será, por ventura, dos mais ricos no atletismo. Podemos dizer 

até que será essencial nas etapas de iniciação e formação desportiva. Através do 

treino de barreiras podemos desenvolver diferentes capacidades, tais como a 

velocidade, o ritmo, a força rápida e a coordenação motora. Mas para que tal seja de 

facto verdade temos de ter em consideração alguns aspetos. 

As corridas de barreiras são uma prova de velocidade e ritmo, pelo que as situações 

de treino devem proporcionar tais elementos. 

O treino com ritmos variados entre as barreiras promove o desenvolvimento da 

coordenação motora para além da coordenação específica da passagem das 

barreiras. 

É importante que a altura e a distância entre barreiras não sejam as oficiais mas sim 

encontradas de acordo com as capacidades de cada um. Assim podem e devem ser 

criadas situações em que o ritmo entre as barreiras bem como sobre elas seja sempre 

elevado. 

Há aspetos técnicos que são fundamentais na transposição das barreiras e este são: 

 - Chamada mais para a frente do que para cima; 

 - Extensão completa da perna de chamada; e 

 - Chamada com o terço anterior do pé e em “grifée”. 

Há erros que se devem evitar e estes são: 

 - Chamada para cima, “chutando” a perna de ataque; 

 - Perna de chamada fletida; e 

 - Chamada pelo calcanhar. 

Segundo o manual do treinador de nível I da Federação de Atletismo de Portugal a 

primeira forma de apresentação das barreiras aos jovens atletas deve ser pelas 

“formas jogadas”. 
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Fig.11: Barreiras, formas jogadas 

Fonte: Federação Portuguesa de Atletismo 

 O jovem toma contacto com diferentes tipos de obstáculos mas sem ser de forma 

formal. Os obstáculos podem ser caixas, bolas.  

De seguida devemos criar situações com estafetas e ritmos variados entre as 

barreiras. Aqui introduzimos a competição por equipas e a corrida em linha reta. 

 

Fig.12: Barreiras, estafetas com ritmos variados 

Fonte: Federação Portuguesa de Atletismo 

 

 Após estas duas fases iniciamos a chamada “iniciação ao ritmo das 3 passadas entre 

barreiras”. Esta será uma das fases mais importantes. Aqui devemos criar as 

condições para o jovem ser rápido entre as barreiras e com o ritmo correto a utilizar 

em prova. Não usamos as distâncias oficiais mas sim uma distância entre barreiras 

que seja compatível com o nível que o nosso aluno/atleta apresenta no momento. 

Podemos iniciar com marcas no solo e depois progredir para barreiras mais altas. 
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Fig. 13: Barreiras, iniciação ao ritmo das 3 passadas 

Fonte: Federação Portuguesa de Atletismo 

A quarta fase na metodologia de ensino das barreiras é a “aceleração até à 1ª 

barreira, com entrada facilitada”. Aqui promovemos a aceleração da corrida para lá da 

1ª barreira e orientamos o aluno/atleta para as oito passadas necessárias da partida 

até à 1ª barreira. 

 

Fig. 14: Barreiras, aceleração até à 1ª barreira 

Fonte: Federação Portuguesa de Atletismo 

 

Após esta fase passamos para as denominadas “corridas com ritmos variados entre 

barreiras”. Sabemos que quando os alunos têm um ritmo de passada impar (1, 2, 3… 

passadas) a perna de ataque é sempre a mesma, enquanto que quando o número de 

passadas é par (2, 4, 6…) a perna de ataque à barreira muda. Desta forma, variando o 

ritmo de passada, o aluno tem que fazer o ataque à barreira com ambas as pernas, 

não criando uma especialização precoce. Assim promovemos a parte coordenativa, 

tanto mais que não se sabe se o aluno/atleta virá a ser barreirista e na distância de 

400 metros. Nesta distancia e com o intervalo que existe entre barreiras (35 m) este 

atacará com as duas pernas durante a prova. 
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Fig. 15: Barreiras, ritmos variados entre barreiras 

Fonte: Federação Portuguesa de Atletismo 

Apenas depois de se ter abordado as diferentes fases enumeradas anteriormente é 

que devemos apresentar os exercícios analíticos de técnica de transposição de 

barreiras. Nestes exercícios tanto treinamos a perna de ataque como a perna de 

impulsão. 

Fig. 16: Barreiras, exercícios analíticos 

Fonte: Federação Portuguesa de Atletismo 

A última fase nesta metodologia de ensino é a “sequência completa”. Nesta fase o 

aluno/atleta não tem que realizar em treino a prova para o seu escalão/género, deve é 

utilizar a distância e a altura oficiais das barreiras, usando apenas 3 ou 4 barreiras por 

exemplo. Só devemos entrar nesta fase quando o aluno/atleta estiver preparado 

fisicamente e tecnicamente para cumprir com qualidade o solicitado. 
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CAPITULO IV 

 

LANÇAMENTO DO PESO 

 

Quando se treinam os lançamentos, sobretudo com jovens, a segurança deve ser a 

principal preocupação do treinador, pois a manipulação dos engenhos feita de forma 

descuidada e sem regras, pode ser extremamente perigosa. Os treinadores devem 

conhecer todas as regras de segurança, e antes de cada treino devem transmiti-las 

aos atletas, sendo intransigentes no seu cumprimento. As principais regras de 

segurança são: 

- O equipamento deve estar sempre guardado, para evitar que os atletas utilizem os 

engenhos sem a presença do treinador. Antes de se iniciar o treino, o treinador deve 

verificar se todos os engenhos estão em boas condições, principalmente os martelos. 

- O transporte dos engenhos para o local dos lançamentos deve ser coordenado pelo 

treinador, para evitar “brincadeiras” com os engenhos que podem ser perigosas. 

- O treinador tem de estar presente em todos os treinos de lançamentos, e se tiver de 

se ausentar o treino deverá parar. 

- Antes de realizar qualquer lançamento, o treinador e o atleta que vai lançar deve ter 

a certeza que não existe ninguém no local de queda do engenho, e nunca deverá 

facilitar. 

- Os atletas só devem ir recolher os engenhos ao local da queda, após todos terem 

lançado e o treinador ter dado indicações nesse sentido. 

- Os lançadores destros devem estar do lado direito da zona de lançamentos e os 

canhotos do lado esquerdo. 

- No treino dos lançamentos devem utilizar-se formas de organização específica do 

grupo: 

 

Fig. 17: Lançamento do peso, organização específica de grupos 
Fonte: Federação Portuguesa de Atletismo 
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Há duas técnicas diferentes para o lançamento do peso, a técnica retilínea e a 

técnica em rotação. Embora haja muitos pontos comuns entre essas técnicas, elas 

distinguem-se pela diferença que existe no percurso de aceleração do engenho, em 

linha reta na técnica retilínea e num percurso circular na técnica em rotação. A Técnica 

Retilínea deve ser ensinada na iniciação dos jovens atletas, por ser menos complexa 

na sua estrutura de movimentos, mais segura e permitir uma aprendizagem mais fácil. 

A prova do lançamento do peso disputa-se num local específico da pista de atletismo, 

que deverá ter um círculo de lançamentos (este círculo contém uma antepara na parte 

da frente), e um sector de queda em que o vértice do ângulo coincide com o centro do 

círculo. 

O peso tem de ser lançado do pescoço apenas com uma mão. Na fase de preparação 

em que o atleta toma posição no círculo para iniciar o lançamento, o peso tem de estar 

colocado junto ao pescoço, entre a orelha e o queixo e a mão não poderá deslocar-se 

para baixo dessa posição durante o ensaio. 

Durante o lançamento o atleta não pode tocar com qualquer parte do seu corpo fora 

do círculo de lançamento ou no cimo da antepara, pois o ensaio é considerado nulo. 

Também será nulo se o peso cair fora do sector de queda ou tocar na linha que o 

delimita. Para o ensaio ser validado o atleta tem de abandonar o círculo em equilíbrio 

após o peso cair e por trás de uma linha que atravessa o círculo a meio. 

O lançamento do peso divide-se em 4 fases, a fase preparatória, sem qualquer 

intervenção no resultado final, o deslizamento que é a fase mais difícil de se treinar e 

de aprimorar, o arremesso, que se inicia com a posição de força e a recuperação, fase 

final na qual o atleta apenas recupera o equilíbrio dentro do círculo. 

 

Fig. 18: Lançamento do peso, sequência completa, diferentes fases 
Fonte: Federação Portuguesa de Atletismo 

 

O lançamento do peso é uma disciplina que deve ser iniciada a sua aprendizagem de 

uma forma analítica, sem seguir a ordem cronológica do próprio lançamento. Podemos 

apresentar o gesto de uma forma global, mostrando um vídeo de um lançamento bem 

executado mas devido à sua dificuldade “partimos” o lançamento em várias partes e 

vamos trabalhando as mesmas de forma analítica. O aluno/atleta deve tomar contacto 

com o peso, familiarizando-se com este, conhecendo os tipos de pega que pode 
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realizar. Tal como em outros desportos que possuam um objeto, também o peso (bola) 

deve ser como que uma extensão do corpo do atleta e não algo estranho. Assim, 

vários exercícios de pega e manuseamento do peso devem ser realizados de uma 

forma contínua. Também a colocação do peso na zona do pescoço deve ser ensinada.

 

Fig. 19: Colocação do peso no pescoço 
Fonte: Human Kinetics 

 

Assim, podemos considerar que iniciaremos o contacto com o lançamento do peso 

pela pega e manipulação do mesmo. De seguida devemos realizar lançamentos com 

bolas medicinais. Segundo o manual do treinador de grau I da FPA, nestes exercícios, 

além da melhoria da força explosiva, procura fazer-se a ligação entre o movimento das 

pernas, o movimento do tronco e dos braços, ao mesmo tempo que se enfatiza a 

importância da extensão completa do corpo na parte final do lançamento. Após esta 

fase entraremos na fase denominada de lançamentos frontais (com a bola de ferro). 

Segundo o mesmo manual, estes exercícios vão procurar introduzir a fase do 

arremesso, dando realce a aspetos técnicos fundamentais no lançamento do peso, 

como a importância do trabalho das pernas para provocar aceleração, o movimento de 

“chicote” do braço do lançamento, a ação da perna direita, o bloqueio do lado 

esquerdo do corpo e a manutenção do contacto dos pés no solo até final do 

lançamento. Após esta terceira fase devemos apresentar uma das partes mais 

importantes do lançamento do peso, que é a posição de força. Tal como o próprio 

nome refere, é nesta posição que o atleta imprime força ao engenho. No início 

devemos utilizar a bola medicinal para darmos ênfase à ação de empurrar a bola e 

depois passamos a utilizar as bolas de ferro. De preferência utilizar bolas mais leves 

ou no máximo com o peso que o atleta usará em competição. Na posição de força é 

importante o atleta manter o duplo apoio, não fletir a perna contrária à mão que lança 

e usar a cadeia extensora por forma a aumentar a velocidade de saída do engenho 

bem como um ângulo ligeiramente abaixo dos 40 º, e o ritmo dos lançamentos deve 

ser do lento para o rápido. Os principiantes têm uma tendência normal para começar 

demasiado rápido que deve ser controlada. 
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O movimento inicia-se de baixo para cima: 

1. Pé / Perna 

2. Bacia; 

3. Peito/Ombro; 

4. Braço (s) / Mão (s) 

Músculos mais fortes e mais lentos (pernas, tronco) atuam antes dos músculos mais 

pequenos e mais rápidos (ombros e braços). 

 

 

 

 

 

        Fig. 20: Posição de força 

         Fonte: Federação Portuguesa de Atletismo 

 

Depois de dominada esta ação introduzimos os lançamentos com deslocamentos.  

Primeiro com apoios alternados e apenas no fim devemos introduzir o deslizamento. 

Esta é uma ação muito complexa e que exige um domínio dos segmentos corporais 

bastante elevado. O ritmo do lançamento é um fator a ter sempre em conta no ensino 

da técnica. O lançamento deve começar de uma forma lenta e terminar de uma forma 

muito rápida, explosiva. 

A fase do treino analítico deve ser o mais curta possível. Deve ter a duração suficiente 

para o atleta aprender e aprender e apreender o gesto mas não se deve prolongar em 

demasia no tempo por forma a provocar a desmotivação. Devemos dominar cada 

gesto mas também sermos capazes de o encadear com o gesto seguinte sem perda 

de equilíbrio e ritmo. 

Após a ação das pernas e do tronco o movimento termina com uma extensão 

agressiva do braço lançador, mantendo-se os pés em contacto com o solo até o atleta 

perder o contacto com o engenho. (Manual do treinador, nível I) 

Através da sequência de ações no deslize dá-se uma transferência da velocidade do 

lançador para o engenho. Esta fase é mais difícil de realizar com qualidade uma vez 

que pressupõe um deslocamento e uma travagem. Segundo, Lawrence W. Judge 

(2015), o equilíbrio é caracterizado por um cancelamento de todas as forças por outras 

forças opostas. Estabilidade, refere-se à resistência que o organismo fornece para não 

cair (perder o equilíbrio). Qualquer erro nesta fase vai comprometer seguramente a 

seguinte, uma vez que tem que haver um encadeamento entre as diferentes fases do 

lançamento, não a soma de diferentes partes, mas sim um conjunto encadeado de 
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ações. O mesmo autor refere que, por exemplo, os atletas mais novos têm a tendência 

de arredondar as costas e “deixar cair” a cabeça na posição inicial. Estas ações levam 

a uma série de erros:  

1. A cabeça move-se para a frente avançando o centro de gravidade; 

2. Para compensar, o tronco desvia-se para trás; 

3. Para compensar o movimento do tronco as ancas avançam.  

Assim é possível observarmos que um erro numa posição estática (posição inicial) 

leva à colocação errada de vários segmentos que vão provocar erros em ações 

posteriores, prejudicando assim a performance.  

Como vimos anteriormente é de todo importante abordar as diferentes posições do 

lançamento do peso, mas também o é que os atletas consigam encadear essas 

mesmas posições umas nas outras para que o lançamento seja fluido e se possa obter 

no final uma projeção da bola nas melhores condições, obtendo assim o melhor 

resultado possível. 

Tem de haver o cuidado de iniciar o movimento de forma lenta e procurar que o ritmo 

seja progressivo.  
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CAPÍTULO V 

 

SALTO EM COMPRIMENTO 

 

A prova do salto em comprimento disputa-se na pista de atletismo numa zona 

específica que compreende um corredor de balanço, uma tábua de chamada e uma 

caixa de areia para a queda. O objectivo desta prova é saltar o mais longe possível. 

Cada atleta tem três tentativas, após as quais, os oito atletas com melhores resultados 

têm direito a mais três tentativas. Após a terceira tentativa os atletas devem saltar pela 

ordem inversa à classificação. Vence o atleta que obtiver melhor resultado em 

qualquer uma das seis tentativas. Em caso de empate, desempata o segundo melhor 

resultado e assim sucessivamente.  

A chamada para o salto em comprimento deve ser feita antes da linha de chamada 

(linha que separa a tábua de chamada da zona de plasticina ou de areia molhada), 

que deve estar a um, dois ou três metros da caixa de areia. Essa zona de plasticina ou 

areia serve para se poder ver com precisão as marcas deixadas pelos saltos nulos e 

não pode ser pisada. Os saltos são medidos desde a linha de chamada até à marca 

mais atrasada deixada pelo atleta na areia, não importando qual a parte do corpo que 

deixou essa marca. 

Quando deixa a caixa de saltos, o atleta deve sair pelo lado ou pela frente da caixa, 

mas sempre mais à frente do que a marca deixada na areia. 

Há princípios que se aplicam a todos os saltos, sejam eles horizontais (s. em 

comprimento e triplo salto) seja o salto em altura (salto vertical) seja o salto com vara 

(salto vertical mas com uma componente técnica mais semelhante ao salto em 

comprimento). O objectivo principal é maximizar a altura e a distância dos saltos. A 

altura e a distância dos saltos são influenciadas pela velocidade de saída, altura do 

C.G. e ângulo de saída. Podemos dizer que os saltos se dividem em 4 fases: corrida 

de balanço, chamada, voo e queda. O principal objetivo da corrida de balanço é 

encontrar a velocidade ótima de cada atleta. Segundo Tellez, K, Tellez, T. (2009) as 

maiores performances e recordes do mundo têm como consequência uma boa corrida 

de balanço e uma boa chamada. Na chamada é decisivo um apoio dinâmico e em 

“grifée”. A fase de voo tem características diferentes em todos os saltos e a queda só 

influencia o resultado nos saltos horizontais.  

No que respeita ao salto em comprimento podemos referir que há três técnicas 

possíveis que se distinguem pelas ações que os atletas fazem durante a fase de voo. 

A técnica da extensão que é normalmente utilizada por atletas mais fortes, de grande 
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potência muscular e sobretudo pelas mulheres. A técnica da tesoura que é utilizada 

por atletas que têm na velocidade o seu ponto mais forte e a técnica da passada que é 

aquela que pelas suas características deve ser utilizada na formação de jovens 

atletas, embora haja atletas seniores a conseguirem bons resultados com esta técnica. 

Fig. 21: Salto em comprimento, salto na passada 

 Fonte: Federação Portuguesa de Atletismo 

Fig. 22: Salto em comprimento, salto em extensão 

 Fonte: Federação Portuguesa de Atletismo 

Fig. 23: Salto em comprimento, salto de tesoura 

Fonte: Federação Portuguesa de Atletismo 

 

O ensino dos saltos deve ser realizado cumprindo determinados princípios, que se 

tornam facilitadores da aprendizagem por parte dos atletas. 

Como princípio de ensino poderemos definir, de um modo geral, que é importante 

simplificar as tarefas de salto. Isso pode ser feito de várias formas. Uma delas é 

simplificando a técnica de salto. Por exemplo, no comprimento, devemos começar por 

ensinar a técnica de salto natural (fixar a perna livre à frente) em vez de outras 

técnicas mais complexas (manual do treinador). Outra forma de treinar e simplificar o 

ensino e a aprendizagem do salto em comprimento, neste caso, é realizar tarefas 
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parciais do salto. Outra forma é reduzir a velocidade de corrida ou mesmo a distância 

da mesma, permitindo assim que o aluno/atleta tenha uma melhor perceção da técnica 

e uma capacidade maior de a aprender. 

Como progressão no ensino no salto em comprimento iniciamos com o Correr e Saltar: 

Galopes com e sem obstáculos. Com o objetivo de diferenciar a passada de corrida da 

passada de salto, propõe-se fazer percursos, em estafeta ou perseguição, em que os 

jovens correm, saltam e voltam a correr e a saltar de forma encadeada. 

 

Fig. 24: Salto em comprimento, correr e saltar 

Fonte: IAAF 

 De seguida passamos para os saltos com queda em afundo, objetivo é o de 

diferenciar as ações da perna de chamada e da perna livre. Tanto podemos realizar a 

impulsão de uma plataforma mais elevada ou do solo. De uma plataforma mais 

elevada o jovem tem mais tempo de voo, o que lhe permite tomar consciência das 

ações de braços e pernas que deve realizar ou neste caso que deve parar por 

momentos essas ações. 

Fig. 25: Salto em comprimento, saltos com queda em afundo 

Fonte: Federação Portuguesa de Atletismo 

 

De seguida utilizamos os saltos com balanço curto por cima de um obstáculo (baixo), 

que pode ser uma mini barreira, um caixote… Aqui damos mais atenção à queda a 

dois pés na areia e à ação da perna de chamada durante o voo.  

 

 



 
 

- 31 - 

 

 

 

 Fig. 26: Salto em comprimento, saltos c/ balanço curto por cima de um obstáculo 

Fonte: Federação Portuguesa de Atletismo 

Após esta fase passamos para os saltos com queda em plano mais elevado, por 

exemplo os colchões de queda do salto em altura ou um plinto. O apoio sobre a caixa 

é um apoio de passagem e os atletas devem continuar a correr.  

 

Fig. 27: Salto em comprimento, saltos c/ balanço curto por cima de um obstáculo 

Fonte: Federação Portuguesa de Atletismo 

 

De seguida os alunos realizam as combinações de Correr e Saltar, de forma sucessiva 

e com poucas passadas de corrida entre cada salto terminando com um salto para a 

areia. 

Fig. 28: Salto em comprimento, combinações de correr e saltar finalizando com queda na areia 

Fonte: Federação Portuguesa de Atletismo 

 

Por fim, nesta metodologia utilizamos os saltos completos mas com meia corrida. De 

referir que um saltador raras vezes deve saltar com a corrida completa. Especialmente 

se a sua corrida já for comprida, mais de 12 passadas. Este tipo de saltos são muito 

exigentes a nível físico para serem repetidos com regularidade em treino. 
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Fig. 29: Salto em comprimento, sequência completa 
Fonte: Federação Portuguesa de Atletismo 
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CAPITULO VI 

 

AVALIAÇÃO 

Quanto à avaliação temos a referir que esta é realizada no final do semestre por todos 

os alunos. Estes fazem as avaliações, sempre que possível, na hora da aula. O 

aquecimento é da responsabilidade de cada um. Antes da realização de cada 

avaliação, os alunos podem realizar algumas repetições do salto, corrida ou 

lançamento a que vão ser avaliados. As avaliações são filmadas e posteriormente é 

feita a observação de cada ação. Também no local há observações que se registam 

no momento da avaliação. Por exemplo, no salto em comprimento uma das 

observações a fazer é se o aluno “aumenta progressivamente a velocidade da corrida 

de balanço até à chamada”. Como a camara é colocada por forma a “apanhar” as 

últimas 2 passadas, a chamada, a fase de voo e a receção, não filmamos a corrida de 

balanço, fazendo essa avaliação por observação direta e registo no momento do salto. 

Após a observação da avaliação técnica e com o registo da marca obtida fazemos a 

média e assim temos o valor final para cada disciplina. 

Os alunos sujeitos ao regime de avaliação contínua terão uma classificação que 

resulta das notas obtidas na componente teórica e prática. O aluno é considerado 

aprovado à disciplina quando obtém mais de 9,5 na componente teórica e prática.  

A nota final é atribuída de acordo com a seguinte fórmula: 

 

Classificação Final = 0,40*TT + 0,60*TP 

 

TT – Teste Teórico (40%) 

 

 A realizar no final do semestre 

 Abrange toda a matéria lecionada  

 Ponderação de 40% para a classificação final (0-20) 

 Alunos ERASMUS estão dispensados da realização do teste teórico. 
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TP – Teste Prático (60%) 

 

 A realizar no final do semestre 

 A nota resulta da média das notas obtidas em 4 disciplinas técnicas: (i) 

corridas: (i) velocidade 60m e 60m com barreiras; (ii) salto em comprimento; 

(iii) lançamento do peso. A nota de desempenho é definida em função das 

tabelas que se apresentam em anexo. A nota técnica corresponde a uma 

avaliação da eficácia que o aluno apresenta na execução na avaliação. Para 

cada disciplina técnica é calculada a média das notas obtidas no desempenho 

e na técnica. 

 Ponderação de 60% para a classificação final (0-20).  

 Alunos ERASMUS – A mesma avaliação prática  

 

Em anexo apresentamos um exemplo das fichas de registo das avaliações práticas da 

velocidade, barreiras, S. em comprimento e L. do peso. Presentes também estão as 

fichas de registo das marcas obtidas nas respetivas provas bem como o valor da 

técnica em cada uma. Na ficha final temos todos os valores obtidos e a média final. 

Também são apresentadas as tabelas de conversão das marcas em valores. 
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5 - REFLEXÃO FINAL 

 

Podemos desde já referir que grande parte dos alunos não cumpriu o mínimo 

estabelecido nos programas de atletismo tanto do 3º ciclo bem como do secundário. 

Se tal tivesse acontecido as dificuldades sentidas nas aulas seriam bem menores dos 

que as evidenciadas durante as mesmas. Após uma breve análise aos referidos 

programas deparamo-nos com uma linguagem simples de entender mas com um nível 

de exigência difícil de concretizar. Podemos referir a título de exemplo que um aluno 

do secundário, no nível avançado teria abordado o lançamento do dardo, do disco e 

do martelo. Provavelmente grande parte das escolas do país não possui um espaço 

nem o material necessário para abordar estas disciplinas. Ainda no 3º ciclo um aluno 

seria capaz de realizar um triplo salto com um encadeamento eficaz dos 3 saltos ou 

um lançamento do peso com o deslize. Apesar de os alunos do 1º ano do curso 

abordarem o deslize nas aulas estes não faz parte sequer da avaliação por ser um 

gesto complexo que não se deve ensinar nos primeiros momentos de aprendizagem 

técnica. Assim, e perante outros exemplos que constam do programa, podemos 

afirmar que estes estão desajustados às capacidades dos alunos bem como ao 

apetrechamento das escolas. Neste momento, não é possível formar profissionais de 

educação física, que não passem por uma formação específica do atletismo, capazes 

de realizarem os conteúdos dos programas na modalidade do atletismo. Na sequência 

de tudo isto, uma das dificuldades sentidas nas aulas práticas foi sem dúvida alguma a 

falta de pré requisitos dos alunos, tanto a nível condicional como a nível coordenativo. 

Torna-se difícil ensinar e treinar um gesto técnico específico, neste caso do atletismo, 

quando há alunos que não conseguem realizar tarefas básicas como saltar à corda, 

realizar um skipping com o movimento alternado de braços e pernas. Alguns dos 

alunos ainda não tinham definido qual era o seu pé de chamada para realizar o salto 

em comprimento ou o salto em altura. Isto é incompreensível à luz dos conteúdos que 

deveriam ter sido abordados no 3º ciclo ou no secundário. A nível físico, a força 

relativamente ao peso corporal torna determinadas tarefas quase impossíveis. A 

incapacidade de projetar o corpo no espaço, tanto para a frente (salto horizontal) como 

para cima (salto vertical). A concentração por períodos de tempo mais prolongados 

(uma aula), é algo difícil de encontrar na generalidade dos alunos. Desta forma, a 

estratégia para as aulas sempre passou por criar alguns exercícios lúdicos, por forma 

a motivar os alunos para a prática da modalidade bem como melhorar algumas das 

capacidades físicas de base para a disciplina/modalidade. Desses exercícios podemos 
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destacar o uso de diferentes tipos de estafetas (competitivas) jogos de apanhada, 

aquecimentos dinâmicos com exercícios variados… 

Como vimos anteriormente, para todas as disciplinas temos uma progressão de 

ensino, e em algumas dessas progressões uma dessas etapas são mesmo as 

chamadas “formas jogadas”, que mais não são que uma forma lúdica de apresentar a 

disciplina (por ex. o salto em comprimento) aos alunos/atletas em idades mais baixas. 

Devido à falta de alguns dos pré requisitos anteriormente enumerados, esta era uma 

das fases na qual foi despendido algum tempo de aula, tentando assim minorar as 

dificuldades sentidas pelos alunos. Desta forma, menos tempo era utilizado para 

ensinar aspetos técnicos mais avançados, bem como estes terem um conhecimento 

mais profundo para assim poderem, em situação de ensino, se sentirem com um à-

vontade suficiente para que a sua ação fosse o mais proveitosa possível. 

A desmotivação por parte dos alunos com mais dificuldade sempre foi uma constante 

nas aulas. Estes têm alguma dificuldade em lidar com a frustração de não conseguir 

realizar a tarefa solicitada. Há alunos que por vezes desistem completamente de tentar 

realizar o exercício. As barreiras, por exemplo, sempre foram das provas/aulas com 

mais alunos a sentirem dificuldades. Alguns já faziam contas aos valores que 

poderiam obter nas outras disciplinas para compensarem a prova de barreiras. 

Também é verdade que as barreiras que temos para abordar a disciplina apenas estão 

preparadas para as alturas oficiais das provas, não atingindo alturas inferiores a 76 

cm.  

Segundo a Universidade Europeia, Laureate International Universities, os estudantes 

que queiram candidatar-se à matrícula e inscrição na licenciatura em Ciências do 

Desporto e da Atividade Física no ano letivo de 2017/18 devem realizar as provas de 

aptidão funcional, física e desportiva (Grupo C de pré-requisito). Este é um teste que 

visa atestar das capacidades de robustez e de domínio técnico básico necessárias à 

condução do ensino e treino de especialidade desportivas. É dividido em duas partes:  

 Teste de aptidão funcional; 

 Teste de aptidão física e desportiva. 

Um dos testes é o do salto em comprimento. A distância mínima para a condição de 

APTO nesta prova, de acordo com o sexo do candidato é de 4,50 m para os homens e 

3,50 m para as mulheres. Assim, esta marca corresponde a 10 valores na nossa 

avaliação. Podemos referir que 15 alunos não atingiram o mínimo necessário para o 

ingresso ao ensino superior. Assim, estes alunos não conseguiriam obter a 

classificação de APTO.  

Assim e como recomendações que provêm da experiência dos últimos anos bem 

como de em simultâneo ser professor do 3º ciclo e secundário, achamos que 
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deveríamos colocar uma prova/avaliação de 1000 m, como consta dos pré-requisitos 

de ingresso ao ensino superior com as marcas de 3 min e 30 seg de mínimo para os 

homens e 4 min e 30 seg para as mulheres. Os alunos que não consigam atingir as 

marcas não estariam aptos para serem avaliados na parte prática. Temos observado 

que os alunos não treinam as matérias abordadas, que os seus níveis físicos são 

baixos, especialmente para quem é aluno de um curso de desporto. Temos observado 

que alguns alunos não conseguem realizar duas voltas à pista de atletismo (800 m) 

sem uma redução efetiva da velocidade ou até terem de caminhar durante o percurso 

referido. Outra alteração que pretendemos realizar é quanto aos momentos de 

avaliação. A avaliação prática e teórica têm sido realizadas no fim do semestre e 

temo-nos apercebido e os alunos têm referido o mesmo, que há maior dificuldade em 

atingir um nível mais elevado de qualidade nas primeiras matérias a serem abordadas. 

Assim, propomos dividir a avaliação prática em dois momentos. Como temos quatro 

matérias a avaliar, devemos avaliar as mesmas em dois momentos distintos. Quando 

terminarmos a abordagem a duas matérias faremos a avaliação das mesmas e no final 

do semestre avaliaremos as restantes. Contamos assim melhorar a qualidade das 

avaliações e não desperdiçamos nenhuma aula relativamente à forma como se 

desenrola neste momento a avaliação. 

Relativamente às tabelas de conversão das marcas obtidas na avaliação em pontos, 

devemos ir atualizando as mesmas em função do princípio que orientou a elaboração 

destas, que é, a marca para se obter uma nota de 20 valores corresponde ao mínimo 

que a Federação Portuguesa de Atletismo define como os mínimos para se poder 

participar no campeonato nacional de pista coberta no escalão de juvenis. Devem 

também ser realizadas tabelas de conversão dos tempos das avaliações dos 60 me e 

das barreiras, uma vez que não sendo possível fazer a mesma no exterior a pista da 

Nave não tem o comprimento suficiente para se cumprir com o estipulado. Assim 

devemos fazer uma tabela para avaliar a velocidade numa prova de 40 m e as 

barreiras numa prova de 45 m/barr. Outra alteração que nos propomos realizar é criar 

uma tabela paralela para alunos com idade igual ou superior a 35 anos, uma vez que 

esta é a idade na qual o aluno/atleta passa para o escalão de veterano. Também há a 

ideia de se criar mais um momento de avaliação. Essa avaliação será de uma tarefa 

de ensino. Cada aluno terá de fazer um plano de aula/treino e no momento da 

avaliação terá que assumir a função de professor/treinador e administrar um dos 

exercícios do seu plano. Desta forma pretendemos preparar o aluno para uma das 

funções para qual se está a preparar e ao mesmo tempo fazer com que estes estudem 

e investiguem as matérias por forma a realizarem um plano de aula/treino. 
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VI - ANEXOS
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Anexo I – Ficha final de avaliação prática e teórica 

 

TURMA 1

marca tecnica marca tecnica marca tecnica marca tecnica

Nº NOME Nota Prática Nota Teorica NOTA FINAL
Média

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

Licenciatura em Ciências do Desporto

17/18

Barr Veloc L. Peso S. Comp

NOTAS FINAIS

Desportos Individuais -ATLETISMO I

Média Média Média
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Anexo II – Ficha de observação e registo da avaliação do lançamento do peso

 

UTAD - 2017/18 1º semestre

Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não 1º lanç. 2º lanç. NOTANome

Pressionar o 

peso c/ a 

mão contra 

a base do 

maxilar

Turma 1

Lançar o 

peso com o 

cotovelo 

elevado (2)

O movimento 

do braço 

lançador 

começa após 

o trabalho 

completo das 

pernas e 

tronco

Lançamento 

acompanha

do pela 

extensão 

rápida da 

perna 

direita

Lançar 

sobre a 

perna 

esquerda 

estendida

Rodar a 

bacia para a 

frente  (1) 

através da 

extensão 

rápida da 

perna 

direita

No inicio do 

lançamento 

o peso do 

corpo é 

suportado 

pela perna 

direita

L. Peso
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Anexo III – Ficha de observação e registo da avaliação dos 60 m/barreiras 

 

UTAD - 2017/18 1º semestre

Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não TEMPO NOTANome

Chamada 

mais longe 

da barreira 

do que na 

receção ao 

solo

Impulsão 

para a frente 

(direção da 

corrida)

Elevação da 

coxa da 

perna de 

ataque

BARREIRAS

Turma 1

Flexão 

dotronco à 

frente

3 passadas 

entre 

barreiras

perna de 

chamada 

puxada 

lateralmente

Perna de 

ataque 

procura 

rapidamente 

o solo

perna de 

impulsão 

puxada 

rapida e 

ativamente 

para a frente

corrida 

"picotada" 

entre 

barreiras
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Anexo IV - Ficha de observação e registo da avaliação do salto em comprimento 

 

Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não 1º salto 2º salto NOTA

Turma 1

Quando os pés 

contactam com 

a areia, o  corpo 

do atleta 

desloca-se para 

a frente 

"sentando-se" 

sobre os pés.

CORRIDA BALANÇO SALTO NA PASSADA

M antem a 

perna livre na 

posição da 

chamada

A perna de 

chamada junta-

se à perna livre 

na fase final da 

fase aérea

Puxa os 

braços e o 

tronco para a 

frente e para 

baixo. 

Aproxima as 

pernas do 

tronco

CHAMADA RECEPÇÃO

Aumenta 

progressivam

ente a 

velocidade da 

corrida de 

balanço até à 

chamada

UTAD -  2017/18 1º semestre                                                                                                 S. Comprimento

A anca baixa 

um pouco na 

penultima 

passada 

graças a uma 

maior flexão 

do joelho (1)

Elevação da 

coxa da perna 

livre 

rápidamente 

para a posição 

horizontal e 

mantém essa 

posição

Extensão das 

articulações 

do tornozelo, 

joelho e anca 

no fim da 

chamada

Chamada 

efectuada para 

a frente e para 

cima

Nome
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Anexo V – Ficha de observação e registo da avaliação da velocidade (60 m) 

UTAD - 2017/18 1º semestre

Sim Não Sim Não sim Não Sim Não Sim Não direito
incl. 

frente

incl. 

trás
Sim Não Sim Não TEMPO NOTA

VELOCIDADE

Turma 1

Contracções 

parasitas

Nome

Apoio no terço 

anterior

Impulsão 

extensão total 

das 

articulações 

Posição tronco/ braços

Posição do tronco

Acção dos 

braços frente e 

cima

Perna totalmente 

f lectida na 

recuperação, 

calcanhar por 

baixo do rabo

Balanço do 

joelho, à frente e 

para cima

Grifée
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Anexo VI - Tabelas de conversão de marcas em valores 

Masculinos 

Pontos 60 m 
60 m 
Barr 

S. 
Comp. 

Peso Pontos 

1 10.05 12.8 2.70 5.05 1 

2 9.90 12.6 2.90 5.40 2 

3 9.75 12.4 3.10 5.75 3 

4 9.60 12.2 3.30 6.10 4 

5 9.45 12.00 3.50 6.45 5 

6 9.30 11.8 3.70 6.80 6 

7 9.15 11.6 3.90 7.15 7 

8 9.00 11.4 4.10 7.50 8 

9 8.85 11.2 4.30 7.85 9 

10 8.70 11.00 4.50 ** 8.20 10 

11 8.55 10.8 4.67 8.55 11 

12 8.4 10.6 4.84 8.90 12 

13 8.25 10.4 5.01 9.25 13 

14 8.10 10.2 5.18 9.60 14 

15 7.95 10.00 5.35 9.95 15 

16 7.80 9.8 5.52 10.30 16 

17 7.65 9.6 5.69 10.65 17 

18 7.5 9.4 6.00 11.00 18 

19 7.35 9.2 6.03 11.35 19 

  20 * 7.2 9.00 6.20 11.70   20 * 

Femininos 

Pontos 60 m 
60 m 
Barr. 

S. 
Comp 

Peso Pontos 

1 11.90 14.00 1.60 3.95 1 

2 11.70 13.8 1.80 4.30 2 

3 11.50 13.6 2.00 4.65 3 

4 11.30 13.4 2.20 5.00 4 

5 11.10 13.2 2.50 5.35 5 

6 10.90 13.00 2.70 5.70 6 

7 10.70 12.8 2.90 6.05 7 

8 10.50 12.6 3.10 6.40 8 

9 10.30 12.4 3.30 6.75 9 

10 10.10 12.2 3.50 ** 7.10 10 

11 9.90 12.00 3.66 7.45 11 

12 9.70 11.8 3.82 7.80 12 

13 9.50 11.6 3.98 8.15 13 

14 9.30 11.4 4.14 8.50 14 

15 9.10 11.2 4.30 8.85 15 

16 8.90 11.00 4.46 9.20 16 

17 8.75 10.8 4.62 9.55 17 

18 8.60 10.6 4.78 9.90 18 

19 8.45 10.4 4.94 10.25 19 

  20 * 8.30 10.2 5.10 10.60   20 * 

* Mínimos para o campeonato nacional de juvenis / ** Mínimo nos testes de condição 

física para ingresso ao ensino superior  


