
COMPETÊNCIAS/CONTEÚDOS DOS JOGADORES NO APERFEIÇOAMENTO 

• Outros desportos e exercícios de movimentos específicos do 

• Movimentos gerais  e  específicos. Introdução de  pliometria 

• Exercícios com imitação de estilos e pontos condicionados. 

de treino táctico específicos que possibilitem o jogador a ter 

• Jogar em diferentes superfícies. 

jogar pontos com um adversário mas sem bola. 

Nível/ (idade desejável) Aperfeiçoamento  

Componentes: 
 

Objectivos 
 

Conteúdos 
Físico 

 

 
Coordenação e destreza 

 

• Equilíbrio estático e dinâmico. 
 

• Outros desportos complementares, por exemplo, o Ténis de 
Mesa, o Badminton, o Basquetebol, etc. Introduzir novas 
habilidades, gerais e específicas do Ténis. 

 
Ténis. 

 
Velocidade 

 

• Desenvolvimento da velocidade 
 

• Corridas  de  agilidade  entre  5  a  10  metros.  Começar  a 
desenvolver a velocidade lateral, por exemplo, sprints à linha 
lateral. 

 
 

Força 
 

• Desenvolvimento da força. 

 
• Desenvolvimento da força velocidade. 

 

• Utilizar exercícios com o peso do corpo, por exemplo, treino 
em circuito. Usar bolas medicinais de 1,5 a 2,0 kg. 

 
ligeira usando uma bola medicinal. 

Resistência • Desenvolvimento da resistência. • Outros desportos e treino da resistência específica do Ténis. 

 
Flexibilidade 

 

• Desenvolvimento da flexibilidade. 
 

• Desenvolver  um   programa  de   flexibilidade,  introduzindo 
novos estiramentos. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Táctico 
 

• Criar problemas para o adversário com o serviço. 

• Familiarização com vário estilos de jogo. 

• Desenvolver meios de defesa contra vários estilos de jogo. 

• Continuar a exercitar as cinco situações. 

• Desenvolver ataques desde o meio campo e ¾ do campo, 
incluindo bolas que ressaltem até à altura do ombro. 

• Desenvolver meios de manter a posição na linha de fundo. 

• Desenvolver o conceito de contra-ataque. 

• Fomentar a habilidade de antecipação. 
 

• Insistir na variedade e precisão do serviço no treino. 

• Análise por vídeo dos jogadores. 

 
• Idealizar exercícios e práticas pertinentes. Utilizar exercícios 

mais de uma opção. 

• Idealizar exercício para treinar a antecipação, por exemplo, 
 



• Estabelecer objectivos técnicos. 

• Introdução das “rotinas” de “gestão de erros”, por exemplo., 

derrotas  em   competição  para  o  jogador  de  singulares 

• Fomentar o uso de rotinas. 

   

Nível/ (idade desejável) Aperfeiçoamento (11-13anos) 
 

Componentes: 
 

Objectivos 
 

Conteúdos 

 
 
 
 
 

Técnico 
 

• Garantir que não debilidade nos golpes básicos. 

• Ter  consciência  de  que  a  técnica  dos  golpes  básicos 
permitirá o futuro desenvolvimento da potência eficiente. 

• Garantir o desenvolvimento contínuo dos golpes “finos”, por 
exemplo, o amortie. Lob liftado, half volei, etc. 

• Ter  consciência  que  o  jogo  de  pernas  e  os  padrões  de 
movimentos são correctos. 

• Garantir uma técnica de golpes de fundo efectiva e eficiente 
que permita ao jogador bater a bola quando sobe. 

• Referência aos pontos de controlo. 
 

 
 
 
 

• Incorporar exercícios de  movimentos específicos do  Ténis 
nas sessões de treino. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Psicológico 
 

• Ter consciência que a ênfase segue em aprender, alcançar 
um bom rendimento e esforçar-se, em lugar de ganhar. 

• Assegurar-se que o jogador está preparado para fazer frente 
aos erros. 

 
 
 
 
 
 
 

• Assegurar um desenvolvimento continuado da confiança em 
si mesmo. 

• A concentração é uma habilidade mental essencial que à que 
desenvolver. 

 

• Usar continuamente jogos, exercícios e um comportamento 
como treinador que reforcem as qualidades referidas. 

 
arranjar as cordas da raquete, adoptar uma imagem positiva, 
manter a auto-estima positiva. 

• Usar exercícios de treino que permitam desenvolver 
estratégias para adoptar uma linguagem corporal e uma auto- 
estima  positivas.  Planificar  um  coeficiente  de  vitórias  e 

 
(coeficiente óptimo 2:1). 

 

 
• Fomentar  a  preparação  para  a  partida,  por  exemplo,  o 

aquecimento. 

 
• Seguir o calendário de treino semanal. 

 


