
 
COMPETÊNCIAS/CONTEÚDOS DOS JOGADORES AVANÇADOS 

• O servidor serve da linha de serviço. 

Dar ênfase à técnica utilizada. 

• Treino intervalado, resistência de  velocidade. Incorporar o 

Nível/ (idade desejável) Avançado  
Componentes:  

Objectivos 
 

Conteúdos 
Físico 

 
 
 
 
 

Coordenação e destreza 
 

• Equilíbrio estático e dinâmico. 
 

• Usar exercícios de coordenação e jogos no aquecimento do 
jogador. 

• Exercícios  de  ritmo,  com  ou  sem  música  (por  exemplo, 
“aeróbica”). 

• Exercício específico do Ténis em que o jogador tenha que 
jogar  com  a  mão  não  dominante  no  bolso  ou  atrás  das 
costas.  Isto  desequilibra  o  jogador,  obrigando  o  resto  do 
corpo melhor o equilíbrio. A cabeça quieta, ombros e tronco 
alinhados. 

 
 
 
 

Velocidade 
 

• Desenvolvimento da velocidade reacção. 
• Desenvolvimento da velocidade de execução. 
• Desenvolvimento da velocidade/força. 

 

• Exercícios específicos para o Ténis, por exemplo, volei muito 
próximo da rede, intercalando voleis, reagindo aos “passing 
shots”, devolvendo serviços desde dentro do campo. 

 
• Exercício com cesto específicos do Ténis. 
• Incrementar o treino pliométrico. Começar a fazer exercícios 

pliométricos que sejam específicos do Ténis. (Há que ter 
cuidado). 

 

Força • Desenvolvimento da força. 
 

• Introdução do uso de pesos. Usar pesos com cargas baixas. 
 

 
 
 

Resistência 
 

• Desenvolvimento da resistência. 
 
 

• Desenvolvimento  da  resistência  anaeróbica  especifica  do 
Ténis. 

 

• Outros desportos, especialmente Basquetebol. 
• Treino de resistência específico par o Ténis, por exemplo, 

Fartlek. 
 

treino anaeróbico aos jogos divertidos e aos exercícios de 
Ténis. 

 
Flexibilidade 

 

• Desenvolvimento da flexibilidade. 
 

• Desenvolver  um  programa  de  flexibilidade  incluindo  mais 
estiramentos assistidos pelo companheiro. 

 



“perguntas eficazes” por parte do treinador. 

• Imitação de regras e jogos condicionados. 

• Análise com vídeo dos jogos disputados. Usar métodos de 
 
• Idealizar exercícios de  antecipação, por  exemplo, disputar 

   

Nível/ (idade desejável) Avançado (14-16 anos) 
 

Componentes: 
 

Objectivos 
 

Conteúdos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Táctico 
 

• Desenvolver as combinações de serviço – volei. 
• Desenvolver o serviço seguido imediatamente de um ataque 

com um golpe de fundo potente. 
• Aumentar a pressão sobre o adversário aumentando o ritmo. 
• Desenvolver um  contra-ataque agressivo na devolução ao 

serviço. 
• Atacar o segundo serviço. 
• Desenvolver o uso táctico da potência. 
• Desenvolver o uso da antecipação graças à compreensão da 

geometria  do  campo  e  das  opções  do  adversário  nas 
diversas posições do campo. 

• Antecipação  como  resultado  das  limitações  técnicas  do 
adversário. 

• Introduzir uma selecção de golpes mais avançada. 
• Fomentar u estilo de jogo individual. 
• Desenvolvimento do Lob liftado para contra-ataques 

agressivos e de um smash de ataque sólido. 
• Jogar a bola quando sobe e dentro do campo. 

 

• Construir exercícios e práticas apropriadas. 
• Imitações de modelos (padrões de jogo) na disputa de sets. 
• Praticar a situação de “empatados a um set” 

 
 
 
 
 
 

• Utilizar  exercícios  de   antecipação  adequados,  seguidos 
 

• Organizar muitos sets de prática contra um grande número 
de adversário diferentes. 

 
• Modificar o sistema de pontuação para incentivar a prática 

desejada. 

anotação para determinar a variedade de estilos utilizados. 

pontos contra um adversário, mas sem bola. 
 
 
 
 
 
 
 

Técnico 
 

• Desenvolver variedade de efeitos em todos os golpes. 
• Desenvolver o jogo de pernas, a eficiência e eficácia dos 

golpes  para contra-atacar as  bolas  muito escoradas e  os 
serviços potentes. 

• Desenvolver a capacidade de atacar pelo menos com um 
golpe de fundo potente de qualquer lugar do campo, incluindo 
a devolução de bolas desde ¾ partes da distância da linha do 
fundo até à rede e à altura do ombro. 

• Continuar a desenvolver um serviço poderoso. 
• Fazer continuamente finca-pé pertinente à técnica respeitante 

ao estilo de jogo do jogador. 
 

• É necessário treino individual de qualidade. 
• Análise por vídeo das técnicas. Usar vídeos com lições ou 

programas de formação. 
• Exercícios de movimento. 

 



• Independência para o estabelecimento de objectivos. 

• Envolvimento competitivo óptimo. 

   

Nível/ (idade desejável) Avançado (14-16 anos) 

Componentes: 
 

 

Objectivos 
 

Conteúdos 

 
 
 
 

Psicológico 
 

• Fomentar a autogestão e responsabilidade. 
• O jogador deve tomar consciência de qual é o seu estado de 

rendimento ideal. 
• Desenvolver estilo de jogo competitivo. 
• Desenvolvimento continuado da autoconfiança. 
• Desenvolver as habilidades de concentração. 

 

• Desenvolver a independência do jogador. O jogador deve ser 
responsável a 100% pelas suas acções. 

 
• Desenvolvimento das técnicas de activação. 

 
• Desenvolver estratégias de “força mental”. 
• Introduzir técnicas de aumento da confiança no campo. 
• Introduzir habilidades de concentração no campo. 

 


