
JOGADORES NA INICIAÇÃO 

• Ginástica de sensibilização corporal. 

 
• Corridas de  agilidade e  torno de  cones, jogos  em  que  é 

• Corridas  de  velocidade  em  relevos  e  outros  jogos  de 

Basquetebol, etc. 

Nível/ (idade desejável) Pré-competição/Iniciação  

Componentes: 
 

Objectivos 
 

Conteúdos 
Físico 

 

 
 
 
 
 
 

Coordenação e destreza 
 

• Equilíbrio estático e dinâmico. 
 

• Coordenação óculo-manual: lançamentos, jogos em que é 
necessário agarrar objectos, malabarismos, outros desportos 
de raquete. 

• Coordenação pé-mão: outros desportos, corridas de agilidade 
e de obstáculos. 

• Movimentos com música. 

 
• Padrões específicos do Ténis. 

 
necessário agarrar o companheiro, correr e parar 
rapidamente sobre uma perna, manter o equilíbrio sobre uma 
perna com os olhos fechados. 

 
 

Velocidade 
 

• Velocidade de reacção. 

 
• Velocidade de execução. 

 

• O  desenvolvimento  da  velocidade  de  reacção  é  muito 
importante nesta fase. Reacção aos estímulos audiovisuais. 

 
velocidade divertidos. 

 

 
Forca 

 

• Desenvolvimento da força geral. 
 

 
• Desenvolvimento da força velocidade. 

 

• Exercícios com o peso do corpo: trepar uma corda, corridas 
de “carrela”, “flexões de barcos”, Abdominais”, jogos de 
“empurrar” e “puxar”. 

• Jogos divertidos em que é necessário brincar, saltar sobre 
um pé, lançar, etc. 

 

Resistência 
• Desenvolvimento da resistência. 

 
• Prática  de  outros  desportos,  Ténis  com  balão,  Futebol, 

 



• Jogar pares. 

coordenação específico do Ténis. 

• Algumas aulas individuais. 

• Fomentar a atitude de ir a todas as bolas. 

 
 
 
 
 

Flexibilidade 
 

• Desenvolvimento da flexibilidade. 
 

• Introduzir   os   princípios   básicos   mediante   estiramentos 
divertidos. Educar os jogadores sobre o benefício do 
aquecimento e relaxamento depois do exercício. 

 

Nível/(idade desejável) Pré-competição/Iniciação  

  

Componentes: 
 

Objectivos 
 

Conteúdos 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Táctico 

 

• Jogar com o treinador – troca de bolas em cooperação com o 
companheiro – troca de bolas em competição com um 
companheiro. 

• Introduzir as cinco situações de jogo: 
- Servir. 
- Responder. 
- Ambos no fundo. 
- Quando o contrário sobe e joga na rede. 
- Quando subimos à rede. 

• Introduzir  as  situações  de  jogo,  ataque,  contra-ataque  e 
defesa. 

 

 
• Enfatizar os benefícios da regularidade e profundidade. 

 

 
• Introduzir o serviço/volei. 

 

 
 
 

• Disputar   jogos   condicionados   nas   sessões   de   treino, 
começando os  pontos  com  bolas  colocadas em  jogo  que 
permitam criar as cinco situações de jogo básicas. 

 

 
 
 

• Introduzir  exercícios  que  provoquem  os  distintos  tipos  de 
resposta durante um  ponto, por  exemplo, pondo  em  jogo 
bolas curtas para aliciar o jogador a atacar. 

 
• Disputar  jogos  que  fomentem  o  êxito  em  determinados 

aspectos (por exemplo, o ponto vale dois se o jogador o 
ganha na rede). 

 
 

 
 
 

Técnico 
 

• Introduzir todos os golpes (incluindo esquerda em slice a uma 
mão, smash, half volei, etc…). 

• Assegurar que as pegas são correctas. 

• Assegurar que o ponto de contacto é apropriado para todos 
os golpes. 

• Insistir no jogo de pernas, equilíbrio e transferência de peso 
adequados. 

• Incluir  exercícios  de  movimento  específico  do  Ténis,  por 
exemplo, exercícios com o lançamento da bola muito 
angulada, exercício de golpes de aproximação, circuito de 

 
• Mini-Ténis. 

 

 

Psicológico 
• Realçar  continuamente  a  importância  do  esforço  e  do 

trabalho duro. 
• Concentração do objectivo principal do treino/partida. 

 



• Concentrar-se no jogador, não na bola. 

 • Desenvolvimento da auto-estimulação. 

• Desenvolvimento da confiança a executar os golpes. 
 

• Garantir o êxito – grau de dificuldade (desafio) ideal. 

• Introduzir um sistema para o estabelecimento de objectivos. 
Objectivos para o treino e para o encontro. 

• Reforço  positivo  regular  e  frequente  pelo  treinador  (no 
momento adequado). 

• Fomentar uma atitude de “recorde pessoal”. 

• Usar o método de “Sandwich positivo”. 

 
• Concentrar-se no rendimento, não no resultado. 

 


