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1. Nome do jogo: 

Driblelinha.
2. Objetivo: Coordenação e fundamentos de drible e lançamento.

3. Descrição:  O professor deverá desenhar a amarelinha, posicionando as cor-
das, arcos e cones de modo a montar um circuito. O aluno deverá saltar a ama-
relinha enquanto dribla a bola, e em seguida executar saltos alternando a perna 
de apoio, e driblar a bola e arremessar no gol com alvos fixos. Ao retornar no 
outro lado da quadra, o aluno deverá driblar a bola em slalom, pisar nos arcos 
e lançar a bola no alvo móvel que estará em movimento pendular, pendurado 
no travessão.

4. Desenho 

 

  

    

     

5. Materiais: Bolas de handebol ou iniciação, cone, corda, giz e arco.

1. Nome do jogo: 

Dribling com três passadas.
2. Objetivo: Coordenação e fundamentos de drible e lançamento.

3. Descrição: A atividade acontecerá em formato de circuito. O aluno deverá 
driblar a bola alternando as mãos de acordo com a direção do deslocamento, 
de forma a utilizar o corpo para protegê-la. Após o dribling executam-se três 
passadas e lança ao gol. É importante que o professor posicione os arcos em 
diferentes posições, para desenvolver a coordenação. 

4. Desenho 

 

  

    

     

5. Materiais: Bolas de handebol ou iniciação, cone e arco.
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1 X 0
INTERMEDIÁRIO 01

ATIVIDADESINTERMEDIÁRIOAPRENDIZAGEM TÁTICA ESTRUTURAS FUNCIONAIS HANDEBOL

1. Nome do jogo: 

Três passadas - dribling - três passadas.
2. Objetivo: Coordenação e fundamentos de drible e lançamento.

3. Descrição: A atividade acontecerá em formato de circuito. O aluno deverá 
executar três passadas, driblar a bola em slalom e executar mais três passadas 
no próximo bloco de bambolês para lançar a bola ao gol. É importante que o 
professor posicione os arcos em diferentes formatos e distâncias, possibilitando 
maior vivência e coordenação.

4. Desenho 

 

  

    

     

5. Materiais: Bolas de handebol ou iniciação, cone e arco.

  

    

     

250Capitulo 7 - Handebol

1 X 0
INTERMEDIÁRIO 02

1. Nome do jogo: 

Alvo móvel.
2. Objetivo: Coordenação e fundamentos de drible e lançamento, percepção 
espaço temporal.

3. Descrição: A atividade acontecerá em formato de circuito. O aluno  driblar 
conduzindo  a bola , passando por baixo da corda, (alunos em amarelo)driblar 
a bola passando por baixo da corda em movimento, continuar a driblar e lançar 
no gol da linha dos 6 m. Do outro lado, o aluno entra na corda, salta quicando 
a bola, continua driblando e lança a gol dos 9 m.

4. Desenho 

 

  

    

     

5. Materiais: Bolas de handebol ou iniciação e corda.

 Desenho 
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1. Nome do jogo: 

Dribling com duas bolas.
2. Objetivo: Coordenação e fundamentos de drible e lançamento.

3. Descrição:  O aluno deverá conduzir duas bolas em dribling simultâneo e, em 
seguida, executar o lançamento com ambas as mãos também simultaneamen-
te. Após uma rodada, o aluno passará a girar um braço segurando a bola e com 
a outra mão driblar uma bola. Executar o lançamento com ambas as mãos. Na 
terceira vez, conduzir uma bola com os pés e driblar outra com a mão, para, em 
seguida, chutar uma e lançar a outra.

4. Desenho 

 

  

    

     

5. Materiais: Bolas de handebol ou iniciação.

  

    

     

251Capitulo 7 - Handebol

1 X 0
AVANÇADO 01

ATIVIDADESAVANÇADOAPRENDIZAGEM TÁTICA HANDEBOLESTRUTURAS FUNCIONAIS
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1 X 0 + 1
PRINCIPIANTE 01

1. Nome do jogo: 

Equilibre-se para passar.
2. Objetivo: Dribling, passe, equilíbrio.

3. Descrição: O coringa dribla uma bola de handebol, enquanto troca passes 
com o colega que está parado em cima das latas de bolas medicinais ou de um 
tronco. Para receber com duas mãos, o coringa deve quicar a bola com mais 
força. Quando o coringa trocar de bola, o jogador deverá descer da lata, receber 
a bola em movimento realizar três passadas e lançar a gol.

4. Desenho 

 

  

    

     

5. Materiais: Bolas de handebol ou iniciação e latas.

252Capitulo 7 - Handebol

ATIVIDADESPRINCIPIANTEAPRENDIZAGEM TÁTICA HANDEBOL

  

    

     

CORINGA
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ATIVIDADESINTERMEDIÁRIOAPRENDIZAGEM TÁTICA HANDEBOL

1. Nome do jogo: 

Corda louca.
2. Objetivo: Coordenação, passe longo, lançamento.

3. Descrição: O aluno deverá pular a corda e passar a bola para o coringa (em 
vermelho no desenho). Ao sinal de troca de bola entre os curingas, o aluno de-
verá sair da corda, driblar, passar par o segundo coringa, receber em movimen-
to e lançar. Idem na volta e curva do outro lado da quadra, porém com linha de 
corrida de contra-ataque para receber a bola do segundo coringa.

4. Desenho 

 

  

    

     

5. Materiais: Bolas de handebol ou iniciação, cone e corda.

  

    

     

253Capitulo 7 - Handebol

1 X 0 + 1
INTERMEDIÁRIO 01

1. Nome do jogo: 

Deslocamento defensivo com passe no coringa.
2. Objetivo: Deslocamento defensivo, passe e variação de passada.

3. Descrição: O jogador deverá passar a bola ao coringa (em vermelho no de-
senho) (em vermelho no desenho)1 e realizar movimentação de deslocamento 
defensivo sobre as cordas posicionadas em ‘x’, ao trocar de passe três vezes, 
o coringa (em vermelho no desenho) deve se deslocar para o próximo curinga, 
onde o jogador irá trocar passes com o curinga e deslocar defensivamente de 
forma lateral (coordenação de pernas), e assim sucessivamente até o lança-
mento. 

4. Desenho 

 

  

    

     

5. Materiais: Bolas de handebol ou iniciação, corda e giz.

  

    

     

1 X 0 + 1
INTERMEDIÁRIO 02

CORINGA

ESTRUTURAS FUNCIONAIS
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1 X 0 + 1
AVANÇADO 01

1. Nome do jogo: 

Passar no pivô ou lançar.
2. Objetivo: Perceber o posicionamento do pivô, lançamento e passe.

3. Descrição: O pivô inicia a atividade posicionando-se lateralmente sobre o 
centro da linha de 6 m olhando para fora da quadra. O atacante passa a bola 
para o armador lateral que se desloca no movimento de enganjamento e deverá 
lançar a gol dos 9 m ou passar para o pivô, se este se oferecer, girando no se-
gundo para dentro, recebe o próximo passe do armador central (Bola 3) e realiza 
a finta sobre o defensor para lançar

4. Desenho 

 

  

    

     

5. Materiais: Bolas de handebol e cone.
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ATIVIDADESAVANÇADOAPRENDIZAGEM TÁTICA HANDEBOLESTRUTURAS FUNCIONAIS
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1. Nome do jogo: 

Quem ganha?
2. Objetivo: Dribling, finta com bola e lançamento.

3. Descrição: O defensor deve carregar uma bola na cabeça, de modo que utili-
ze apenas seu corpo para defender. O atacante deverá driblar em direção ao gol 
adversário procurando superar o defensor.  A atividade deverá ser realizada nos 
dois sentidos da quadra, alternando o aluno que se inicia no ataque.

4. Desenho 

 

  

    

     

5. Materiais: Bolas de handebol e iniciação de diferentes tamanhos.

1. Nome do jogo: 

Drible com tomada de decisão.
2. Objetivo: Drible, lançamento, finta e tomada de decisão.

3. Descrição: O aluno deverá atravessar a quadra driblando a bola até a linha 
dos 9 m do outro lado. O defensor que está na área deverá decidir antes sair 
para marcar ou permanecer na linha. O atacante deverá perceber a ação do 
defensor e fintar o mesmo ou lançar dos 9 m. O aluno e ataque deverá driblar 
a bola utilizando de forma alternada ambas as mãos até chegar no defensor. 

4. Desenho 

 

  

    

     

5. Materiais: Bolas de handebol.
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1 X 1
PRINCIPIANTE 01
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1 X 1
INTERMEDIÁRIO 01

ATIVIDADESINTERMEDIÁRIOAPRENDIZAGEM TÁTICA HANDEBOL

1. Nome do jogo: 

Finta posicional - armação e ponta.
2. Objetivo: Desenvolver linhas de corrida ofensivas, finta com bola e posicio-
namento defensivo.

3. Descrição: O professor deverá formar filas nas posições de ponta e armação 
lateral. O armador deve se deslocar com a bola e passar e passar para o ponta 
que deverá iniciar a finta sobre seu marcador. Em seguida, o mesmo armador 
retorna de costas; no retorno do engajamento, inicia uma linha de corrida e 
curva recebe o próximo passe do armado.

4. Desenho 

 

  

    

     

5. Materiais: Bolas de handebol.

  

    

     

256Capitulo 7 - Handebol

1 X 1
INTERMEDIÁRIO 02

1. Nome do jogo: 

Sai não sai.
2. Objetivo: Desenvolver linhas de corrida ofensivas, finta com bola e posicio-
namento defensivo.

3. Descrição: Quando o atacante inicia o dribling, o defensor na linha de 6 m 
desloca- se em movimento de oito entre dois cones a uma distância de 4 m en-
tre eles. Ao chegar nos arcos, ou marcas de passadas com giz, o atacante de-
verá observar se o defensor nos 6 m está com os braços para cima ou embaixo, 
e lançar  conforme a posição do defensor. Com os braços baixos, lançamento 
de apoio e com os braços altos lançamento em suspensão.

4. Desenho 

 

  

    

     

5. Materiais: Bolas de handebol, arco, giz e cone.

  

    

     

ESTRUTURAS FUNCIONAIS
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1. Nome do jogo: 

Infiltração com defesa em oito.
2. Objetivo: Deslocamento defensivo, orientação espacial, dribling e lançamen-
to.

3. Descrição: Quando o atacante inicia o dribling, o defensor desloca-se em 
movimento de oito entre dois cones a uma distância de 4 m entre eles. Ao 
chegar aos 6 m, o atacante deve infiltrar-se driblando a bola no lado contrário 
do defensor.

4. Desenho 

 

  

    

     

5. Materiais: Bolas de handebol e cone.

  

    

     

257Capitulo 7 - Handebol

1 X 1
AVANÇADO 01

ATIVIDADESAVANÇADOAPRENDIZAGEM TÁTICA HANDEBOL

1. Nome do jogo: 

Infiltração com deslocamento lateral.
2. Objetivo: Orientação espacial, dribling e lançamento.

3. Descrição: O professor deverá dividir a quadra em três espaços de cada lado. 
Em cada setor posiciona se um defensor. O defensor deverá realizar desloca-
mento lateral entre dois cones para incomodar a uma distância de 4 m entre 
eles com uma bola na cabeça. O atacante deverá driblar a bola e perceber o 
espaço vazio para lançar. 

4. Desenho 

 

  

    

     

5. Materiais:  Bolas de handebol e cone.

  

    

     

1 X 1
AVANÇADO 02

ESTRUTURAS FUNCIONAIS

cap7.3.indd   11 27/05/13   18:21



ATIVIDADESPRINCIPIANTEAPRENDIZAGEM TÁTICA HANDEBOL

1 X 1 + 1
PRINCIPIANTE 01

1. Nome do jogo: 

Passa e corre.
2. Objetivo: Trabalho de tabela, drible e lançamento.

3. Descrição: Dividir a quadra no comprimento e na largura criando setores para 
jogar 1x1 e desenvolver ou superar o adversário. O defensor deve se posicio-
nar na frente do atacante na saída da bola. O atacante poderá escolher para 
qual coringa (em vermelho no desenho) irá passar a bola (móvel ou fixo) (em 
vermelho no desenho). Joga-se 1x1+1 enfatizando a tabela, finta sem bola, 
sair da marcação, passe e drible. O coringa não poderá realizar o lançamento. O 
coringa móvel joga fora do campo, correndo pela linha lateral. Os coringas fixos 
estão posicionados nos setores 1 e 2 e somente jogam nesse espaço.

4. Desenho 

 

  

    

     

5. Materiais: Bolas e giz.

  

    

     

258Capitulo 7 - Handebol

1 X 1 + 1
PRINCIPIANTE 02

1. Nome do jogo: 

Deslocamento defensivo com contra-ataque.
2. Objetivo: Trabalhar os deslocamentos defensivos, passe e lançamento.

3. Descrição: O professor (de vermelho no desenho) deverá posicionar quatro 
cones formando um losango de cada lado da quadra, próximo a linha de 9 
metros (linha  do tiro livre). Ao sinal um jogador de cada equipe realiza o deslo-
camento no losango, e depois de encostar a mão nos quatro cones corre para 
receber um passe de contra ataque. O professor deve passar a bola para o joga-
dor que está mais adiantado, este recebe e passa a bola para o colega que vem 
correndo mais lentamente. Recebe a devolução do passe do mesmo e a partir 
de esse passe deverá jogar 1 x 1 contra o defensor (de amarelo).

4. Desenho 

 

  

    

     

5. Materiais: Bolas de handebol e cone.

  

    

     

ESTRUTURAS FUNCIONAIS
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ATIVIDADESINTERMEDIÁRIOAPRENDIZAGEM TÁTICA HANDEBOL

1. Nome do jogo: 

Passe ao pivô.
2. Objetivo: Treino de percepção, decisão.

3. Descrição: O armador em ataque realiza passes com o ponta. Quando o 
defensor sair para marcar, o atacante deve fintar ou passar para o pivô se o 
mesmo se oferecer. O pivô deve se posicionar sempre ao lado, olhando para a 
linha lateral. Quando o defensor sai para marcar, o pivô pode ou não girar e se 
oferecer para recepção. Caso gire o armador passa, caso não gire, o armador 
deve fintar o defensor.

4. Desenho 

 

  

    

     

5. Materiais: Bolas de handebol e cone.

  

    

     

259Capitulo 7 - Handebol

1 X 1 + 1
INTERMEDIÁRIO 01

1. Nome do jogo: 

Deslocamento em oito com tomada de decisão.
2. Objetivo: Tomada de decisão fintar ou lançar e deslocamento defensivo.

3. Descrição: O jogador armador realiza passes com o curinga utilizando uma 
bola de voleibol, enquanto o defensor se desloca pelos cones em movimento 
de oito. O atacante também deverá se deslocar no movimento de engajamento 
em diferentes posições após passar a bola. Quando o curinga trocar a bola do 
voleibol pela de handebol, é o sinal para o jogador atacar. Este deve perceber a 
ação do defensor para decidir entre fintar ou lançar. 

4. Desenho 

 

  

    

     

5. Materiais: Bolas de handebol, iniciação e cone.

  

    

     

1 X 1 + 1
INTERMEDIÁRIO 02

ESTRUTURAS FUNCIONAIS
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ATIVIDADESAVANÇADOAPRENDIZAGEM TÁTICA HANDEBOL

1 X 1 + 1
AVANÇADO 01

1. Nome do jogo: 

Jogo em profundidade com três setores.
2. Objetivo: Momento do passe, jogo com pivô, lançamento.

3. Descrição: Alternam-se passes entre os armadores com uma bola entre si. 
Uma segunda bola é passada pelo armador no setor com seu coringa. Os corin-
gas (em vermo no desenho) devem estar com uma bola preferencialmente de 
outra cor, ou marcada com uma fita colada nela. O coringa deve permanecer 
com essa bola assegurando-a  entre as pernas. No momento que o curinga 
desejar, ele deve trocar essa bola com a que o armador lhe passa. Esse  será o 
sinal para o armador atacar no seu setor e o defensor deverá sair  para marcar. 
O coringa deve perceber o tempo do passe entre os armadores no movimento 
de engajamento para trocar a bola e passar ao armador.

4. Desenho 

 

  

    

     

5. Materiais: Bolas de handebol, cone ou giz.

  

    

     

260Capitulo 7 - Handebol

1 X 1 + 1
AVANÇADO 02

1. Nome do jogo: 

Jogo em profundidade - armação lateral e pivô.
2. Objetivo: Bloqueio do pivô, lançamento e passe.

3. Descrição: Divide-se a quadra em setores; o professor deverá posicionar os 
jogadores nas armações laterais, sendo que um armador passa a bola para o 
ponta para dar início na atividade. O armador deve receber o passe e entrar no 
engajamento e observar se tem bloqueio do pivô. O defensor deve se posicio-
nar na linha dos 6 m, e sair para marcar quando o armador receber o passe do 
ponta. Após o bloqueio, o pivô deve se posicionar ao lado contrário da finta do 
armador.

4. Desenho

 

  

    

     

5. Materiais: Bolas de handebol e cone.

  

    

     

ESTRUTURAS FUNCIONAIS
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1. Nome do jogo: 

Passar a bola pelo rio.
2. Objetivo: Momento do passe, oferecer-se, passe e antecipação defensiva.

3. Descrição: Faz-se um quadrado com um elástico amarrado. Dentro dele fi-
cam algumas crianças tentando roubar os passes. As outras se dividem em 
duplas e devem passar a bola entre si (passe quicado), sem que os defensores 
do rio roubem o passe.

4. Desenho 

 

  

    

     

5. Materiais: Elástico, bola de handebol e iniciação.

1. Nome do jogo: 

Contra-ataque na ponta com tomada de decisão.
2. Objetivo: Tomada de decisão no contra-ataque, passe longo, linha de corrida 
da ponta e lançamento.

3. Descrição: O jogador armador passa a bola para o goleiro e corre no contra-
ataque. Na linha dos 6 m do outro lado deverá haver um marcador que deverá 
esperar a recepção e definir se sai a marcar ou espera nos 6 m. O armador 
deverá tomar a decisão entre passar ou lançar. Enfatizar o passe quicado na 
ponta e as linhas de corrida. Realizar a tarefa nas duas metades da quadra si-
multaneamente. 

4. Desenho 

 

  

    

     

5. Materiais: Bolas de handebol.

  

    

     

  

    

     

261Capitulo 7 - Handebol

2 X 1
PRINCIPIANTE 01

ATIVIDADESPRINCIPIANTEAPRENDIZAGEM TÁTICA HANDEBOL

2 X 1
PRINCIPIANTE 02

ESTRUTURAS FUNCIONAIS
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2 X 1
INTERMEDIÁRIO 01

ATIVIDADESINTERMEDIÁRIOAPRENDIZAGEM TÁTICA HANDEBOL

1. Nome do jogo: 

Cruze ou engajamento.
2. Objetivo: Cruzamento, engajamento, linhas de corrida e posicionamento de-
fensivo.

3. Descrição: Armador troca passes no engajamento com o ponta. O defensor 
deve ser fixo na marcação do armador. O armador deve puxar o cruzamento 
com o ponta, fazendo a finta ou dar continuidade no engajamento para o ataque 
paralelo da ponta.

4. Desenho 

 

  

    

     

5. Materiais: Bolas de handebol.

  

    

     

262Capitulo 7 - Handebol

2 X 1
INTERMEDIÁRIO 02

1. Nome do jogo: 

Cruzamentos contínuos.
2. Objetivo: Deslocamento defensivo, cruzamento, lançamento.

3. Descrição: O jogador defensor desloca em oito enquanto o armador troca 
passes com o ponta. Quando o ponta ver que o defensor passa pelo cone próxi-
mo ao seu lado, deve passar a bola quicada para o armador lateral. O defensor 
deve sair para marcar; o armador deverá engajar e cruzar com o ponta. O sinal 
para a ação é dada pelo ponta, com passe quicado para o armador. Após o 
cruzamento, o ponta lança e o defensor bloqueia. Troca de posições defesa de 
ponta – armador – defesa.

4. Desenho 

 

  

    

     

5. Materiais: Bolas de handebol e cone.

  

    

     

ESTRUTURAS FUNCIONAIS
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1. Nome do jogo: 

Ataque paralelo - engajamento.
2. Objetivo: Deslocamento defensivo, engajamento, lançamento.

3. Descrição: O jogador defensor desloca em oito enquanto o armador troca 
passes com o ponta. Quando o ponta ver que o defensor  se encontra próximo 
ao cone distante, deve passar a bola quicada para o armador lateral. Este de-
verá entrar e fintar procurando o contrapé do defensor, engaja e passa para o 
ponta que desta vez ataca paralelo.

4. Desenho 

 

  

    

     

5. Materiais: Bolas de handebol e cone.

  

    

     

263Capitulo 7 - Handebol

2 X 1
AVANÇADO 01

ATIVIDADESAVANÇADOAPRENDIZAGEM TÁTICA HANDEBOL

1. Nome do jogo: 

Cruze com bloqueio.
2. Objetivo: Cruzamento, bloqueio e lançamento.

3. Descrição: Armador troca passes no engajamento com o ponta. O armador 
deve puxar o cruzamento com o ponta e, em seguida, bloquear o defensor. O 
defensor deve ser fixo na posição do ponto. Após realizar trocar as posições. 

4. Desenho 

 

  

    

     

5. Materiais: Bolas de handebol e cone.

  

    

     

2 X 1
AVANÇADO 02

ESTRUTURAS FUNCIONAIS
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ATIVIDADESPRINCIPIANTEAPRENDIZAGEM TÁTICA HANDEBOL

2 X 2 + 1
PRINCIPIANTE 01

1. Nome do jogo: 

2 X 2 + 1 com e sem drible.
2. Objetivo: Trabalhar com tabelas, oferecer-se, tomada de decisão, lançamen-
to e  passe.

3. Descrição: O professor deverá dividir a quadra em duas no comprimento. 
Joga-se na situação 2 x2 + 1 dos dois lados com um curinga de cada lado, sen-
do que na ida o ataque poderá também driblar a bola e no retorno não poderá. 
O curinga poderá se deslocar por todo o espaço do jogo.

4. Desenho 

 

  

    

     

5. Materiais: Bolas de handebol e iniciação.
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2 X 2 + 1
PRINCIPIANTE 02

1. Nome do jogo: 

Receber no arco.
2. Objetivo: Momento do passe, oferecer-se e orientar-se.

3. Descrição: O professor deverá dividir a quadra em três setores. Dentro de 
cada setor são colocados três arcos ocupando a largura da quadra. Em cada 
setor, joga-se 2x2+1 os jogadores em posse de bola deverão tentar receber o 
passe no ar caindo dentro de um dos arcos do seu setor. Sempre que o ataque 
conseguir, marca-se um ponto e o jogo recomeça com a posse de bola com a 
outra equipe.

4. Desenho 

 

  

    

     

5. Materiais: Bola de handebol e arco.

  

    

     

ESTRUTURAS FUNCIONAIS
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ATIVIDADESINTERMEDIÁRIOAPRENDIZAGEM TÁTICA HANDEBOL

1. Nome do jogo: 

Passe no +1 com cruzamento.
2. Objetivo: Cruzamentos.

3. Descrição: O armador e o ponta trocam passes entre si. Quando o curinga 
que está na posição de curinga sair e se oferecer para receber o passe na linha 
de 9 m, o armador lateral passa para o curinga e na devolução do passe finta e 
cruza com o ponta. O objetivo da defesa é sair para marcar cada um seu adver-
sário. O defensor 1 fixo no ponta, o defensor 2 fixo no armador. O ataque deve 
procurar realizar o cruzamento.

4. Desenho 

 

  

    

     

5. Materiais: Bolas de handebol.
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2 X 2 + 1
INTERMEDIÁRIO 01

1. Nome do jogo: 

Superioridade no contra-ataque.
2. Objetivo: Tomada de decisão no contra-ataque sustentado.

3. Descrição: Divide-se a quadra em duas no comprimento. O jogador passa a 
bola para o goleiro e corre no contra-ataque. O curinga deve se posicionar fixo 
na posição de ponta em ataque. Os jogadores atacantes não poderão driblar 
(quicar). Os defensores iniciam a atividade repetindo o exercício do outro lado 
da quadra. 

4. Desenho 

 

  

    

     

5. Materiais: Bola de handebol.

  

    

     

2 X 2 + 1
INTERMEDIÁRIO 02

ESTRUTURAS FUNCIONAIS
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ATIVIDADESAVANÇADOAPRENDIZAGEM TÁTICA HANDEBOL

2 X 2 + 1
AVANÇADO 01

1. Nome do jogo: 

Ataque e defesa nos 6 e 9 m.
2. Objetivo: Jogo em largura e profundidade, defesa nos 6 m e nos 9 m, enga-
jamento e bloqueios.

3. Descrição: Divide-se a quadra em duas no comprimento, sendo que de cada 
lado haverá três duplas e dois coringa (em vermelho no desenho)s. O coringa 
(em vermelho no desenho) sempre deve se posicionar fixo na posição de ponta 
e o outro fixo entre os dois segundos defensores. A defesa deve marcar de um 
lado adiantada, quando o coringa (em vermelho no desenho) estiver no meio e 
do outro lado nos 6 m , quando o coringa (em vermelho no desenho) for fixo na 
ponta. Busca-se pelo jogo livre que o ataque supere a defesa usando o passe 
ao coringa (em vermelho no desenho). Coringa (em vermelho no desenho) não 
pode lançar, só passar.

4. Desenho 

 

  

    

     

5. Materiais: Bola de handebol.
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2 X 2 + 1
AVANÇADO 02

1. Nome do jogo: 

Passe no +1  com ataque paralelo.
2. Objetivo: Ataque paralelo, engajamento, lançamento, passe.

3. Descrição: O armador e o ponta trocam passes entre si. Quando o curinga 
se oferecer para receber o passe, o armador lateral passa para o curinga e não 
recebe devolução do passe finta, buscando trazer o marcador 1 fixando-o. Em 
seguida, realiza o passe para o ponta que ataca no engajamento paralelo. O 
objetivo da defesa é sair para marcar seu adversário direto. O defensor um 
deve ajudar o 2, fazendo a cobertura, ataque deve coordenar a ação de ataque 
paralelo para chegar a lançamento.

4. Desenho 

 

  

    

     

5. Materiais: Bola de handebol.

  

    

     

ESTRUTURAS FUNCIONAIS
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1. Nome do jogo: 

Derrubar o castelo.
2. Objetivo: Capacidade de jogo, fundamentos técnicos.

3. Descrição: O professor deverá utilizar um cone como arco para ser objetivo 
do jogo ou de fazer o gol. Divide-se a quadra em quatro setores para utilizar 
como área do jogo. Joga-se 2x2 em cada setor com o objetivo de se derrubar 
o cone. Os alunos devem utilizar a marcação individual.

4. Desenho 

 

  

    

     

5. Materiais: Arco, cone e bola.

1. Nome do jogo: 

Diagonal comum.
2. Objetivo: Capacidade de jogo, fundamentos técnicos, orientação espacial, 
mudança de direção no ataque.

3. Descrição: O professor deverá dividir a quadra em duas, fazendo dois cor-
redores na diagonal. As duplas devem realizar passes, atravessando a quadra 
e finalizar o ataque nos defensores posicionados nos 6 m ou 9 m. As duplas 
deverão se deslocar simultaneamente, de modo a se encontrarem na zona co-
mum no centro da quadra. 

4. Desenho 

 

  

    

     

5. Materiais: Giz e  bola.
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2 X 2
PRINCIPIANTE 01

ATIVIDADESPRINCIPIANTEAPRENDIZAGEM TÁTICA HANDEBOL

2 X 2
PRINCIPIANTE 02

ESTRUTURAS FUNCIONAIS
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2 X 2
INTERMEDIÁRIO 01

ATIVIDADESINTERMEDIÁRIOAPRENDIZAGEM TÁTICA HANDEBOL

1. Nome do jogo: 

Linha de corrida com ataque no retorno.
2. Objetivo: Linhas de corrida no contra-ataque, passe, lançamento, dribling e 
finta, tomada de decisão.

3. Descrição: O professor deverá organizar duas filas para correr no contra-ata-
que. O jogador deverá pular corda três vezes e, em seguida, correr no contra-
ataque para receber o passe do goleiro. Ao receber o passe, a dupla retorna 
passando a bola entre si e ataca na estrutura de 2x2 contra dois defensores 
posicionados a 9 m não deixa a defesa recuar ou marcar a 6 m. Forçar a defesa 
ofensiva. A defesa deverá sempre sair para marcar.

4. Desenho 

 

  

    

     

5. Materiais: Cone e bolas.

  

    

     

268Capitulo 7 - Handebol

2 X 2
INTERMEDIÁRIO 02

1. Nome do jogo: 

Com drible e sem drible.
2. Objetivo: Orientar-se, oferecer-se, tomada de decisão, marcação individual..

3. Descrição: O professor deverá dividir a quadra em duas no comprimento. Em 
um lado da quadra a atividade consistirá em ataque e defesa com a marcação 
individual. Do outro lado, ataca-se também 2x2, porém a defesa se posicionará 
a partir da meia quadra, e o ataque não poderá quicar a bola logo que ultrapas-
sar a linha do meio campo.

4. Desenho 

 

  

    

     

5. Materiais: Bola e cone.

  

    

     

ESTRUTURAS FUNCIONAIS
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1. Nome do jogo: 

Jogo na profundidade armação e pivô.
2. Objetivo: Treino de bloqueio e falso bloqueio.

3. Descrição: O professor deverá dividir a quadra em quatro espaços, de modo 
que os armadores realizem a atividade em todos os setores e o pivô e defenso-
res de cada setor sejam fixos. A atividade consiste no jogo de armador e pivô. A 
defesa se posicionará na linha dos 9 m, saindo para marcar. O armador deverá 
perceber o bloqueio do pivô para atacar, e dependendo da ação do segundo 
defensor definir a jogada. Se o segundo defensor fica atrás, lançamento. Se o 
segundo defensor acompanha o pivô, saindo com este, deve passar ao pivô.

4. Desenho 

 

  

    

     

5. Materiais: Bola e cone.

  

    

     

269Capitulo 7 - Handebol

2 X 2
AVANÇADO 01

ATIVIDADESAVANÇADOAPRENDIZAGEM TÁTICA HANDEBOL

1. Nome do jogo: 

Jogo na ponta.
2. Objetivo: Linhas de corrida, engajamento, ataque paralelo e cruzamento.

3. Descrição: O professor deverá realizar a atividade nas quatro pontas da qua-
dra de forma simultânea. Na estrutura de 2 x 2, o armador e ponta de ataque 
trocam passes entre si no movimento de engajamento e atacam 2x2. O arma-
dor deverá perceber se o defensor da ponta está fixo no seu atacante ou se 
realiza a cobertura e auxilia o defensor 2. Nesse caso, o armador deve realizar o 
movimento de atrair o defensor 1 e o cruzamento, chegando o ponta do ataque 
paralelo após o engajamento. 

4. Desenho 

 

  

    

     

5. Materiais: Bola e cone.

  

    

     

2 X 2
AVANÇADO 02

ESTRUTURAS FUNCIONAIS
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ATIVIDADESPRINCIPIANTEAPRENDIZAGEM TÁTICA HANDEBOL

3 X 2
PRINCIPIANTE 01

1. Nome do jogo: 

Sair e cobrir.
2. Objetivo: Retorno defensivo para cobertura, passe ao pivô.

3. Descrição: Na estrutura 3x2, jogam dois armadores e o pivô. Os defensores 
posicionados na linha de 9 m deverão sair para marcar o seu respectivo atacan-
te, ou seja, seu par e realizar o retorno defensivo na diagonal para cobertura do 
pivô. O ataque deve jogar a bola no engajamento, até conseguir espaço para 
o passe ao pivô ou para a finta. Quando o armador esquerdo estiver em posse 
de bola, seu defensor deverá sair no mesmo e o outro defensor deverá estar na 
marcação do pivô. Jogo na profundidade.

4. Desenho 

 

  

    

     

5. Materiais: Bolas de handebol e cone.
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3 X 2 
PRINCIPIANTE 02

1. Nome do jogo: 

Fixação par e ímpar na largura.
2. Objetivo: Fixação par e ímpar, engajamento, ataque paralelo.

3. Descrição: Jogo de engajamento entre as três posições de armadores. Os 
atacantes deverão realizar a fixação de seu par, e levar sobre o par, de modo 
que sempre um armador ficar sem marcação.  Capacidade de jogo na largura. 
Orientar o atacante para entrar sempre entre os defensores, atrair não só o 
defensor direto, mas o segundo também.

4. Desenho 

 

  

    

     

5. Materiais: Bola de handebol e cone.

  

    

     

ESTRUTURAS FUNCIONAIS
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ATIVIDADESINTERMEDIÁRIOAPRENDIZAGEM TÁTICA HANDEBOL

1. Nome do jogo: 

Cruze com passe ao pivô.
2. Objetivo: Percepção para o passe, timing do cruzamento e jogo com pivô.

3. Descrição: Dois armadores na posição de engajamento, e o pivô do lado de 
fora da marcação da quadra; posicionado de lado, na linha de 6 m olhando para 
a linha lateral. Os armadores atacam 2x2 sendo que ao realizar o cruzamento, 
o pivô poderá ou não ser opção de passe. Quando o pivô não se oferecer, o 
armador deverá lançar, se o pivô girar para receber, o armador deverá passar 
no pivô.

4. Desenho 

 

  

    

     

5. Materiais: Bola de handebol.
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3 X 2 
INTERMEDIÁRIO 01

1. Nome do jogo: 

Passe com permuta.
2. Objetivo: Permuta.

3. Descrição: Jogo posicional de engajamento nas três posições de armador 
sendo que o ataque deverá realizar uma permuta, ou seja, o engajamento sem 
bola, do lado contrário onde este se encontra. O armador central passa a bola 
para um lado e faz-se a permuta do outro, com o colega. 

4. Desenho 

 

  

    

     

5. Materiais: Bola de handebol.

  

    

     

3 X 2
INTERMEDIÁRIO 02

ESTRUTURAS FUNCIONAIS
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ATIVIDADESAVANÇADOAPRENDIZAGEM TÁTICA HANDEBOL

3 X 2
AVANÇADO 01

1. Nome do jogo: 

Corrida do lado contrário da bola.
2. Objetivo: Criar situações de ataque para defesas ofensivas.

3. Descrição: Jogo de engajamento na posição dos armadores, sendo que o 
armador lateral deve correr a ocupar a posição de pivô, quando a bola chegar 
no outro armador lateral. Este deverá fintar ou passar para o armador centrar, 
de acordo com a ação do defensor central. Caso o central acompanhe o arma-
dor/pivô, troca de direção e busca superar com finta, ou com passe ao central.

4. Desenho 

 

  

    

     

5. Materiais: Bola de handebol.

  

    

     

272Capitulo 7 - Handebol

3 X 2
AVANÇADO 02

1. Nome do jogo: 

Troca de formação.
2. Objetivo: Criar situações de ataque com troca de formação para defesas 
ofensivas.

3. Descrição: Jogo posicional de engajamento 3x2 com as três posições de 
armador ocupados. O armador central deverá passar a bola para o colega no 
movimento de engajamento e deslocar para ocupar a posição de pivô. O arma-
dor que não recebeu o passe realiza outra linha de corrida curva, para receber o 
passe do outro armador lateral  e lançar ao gol ou, conforme a situação, passar 
para o pivô.

4. Desenho 

 

  

    

     

5. Materiais: Bola de handebol.

  

    

     

ESTRUTURAS FUNCIONAIS
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1. Nome do jogo: 

Pivô coringa.
2. Objetivo: Jogo com pivô, cruzamentos e permuta.

3. Descrição: Joga-se 3x3 no movimento de engajamento as posições de ar-
mador ocupadas. O ataque deve observar se o pivô se oferece para receber ou 
não. O passe para o pivô deverá ser quicado. O ataque deverá realizar permutas 
e cruzamentos. O pivô curinga posiciona-se de lado e para receber e girar dando 
sequência no passe, os armadores ganham o ponto quando realizam passe ao 
pivô ou quando superam a defesa no ataque paralelo na largura.

4. Desenho 

 

  

    

     

5. Materiais: Bola de handebol.

1. Nome do jogo: 

Quadrado individual, soma de passes.
2. Objetivo: Oferecer-se, orientar-se, marcação individual, atenção ao sinal.

3. Descrição: O professor deverá organizar a turma em trios. Três alunos serão 
os coringa (em vermelho no desenho)s, sendo que estes deverão se posicionar 
em cima das linhas laterais e da linha central da quadra. O goleiro acompanha 
o jogo como +1 coringa (em vermelho no desenho), mas sempre fixo no gol. 
Dentro dessa meia quadra, irão se posicionar o trio da defesa e do ataque. O 
ataque terá como objetivo executar passes por um período de 1 min. sem perder 
a posse de bola contando os passes. Se a defesa interceptar o passe trocam-se 
os trios do ataque e defesa. O professor deverá organizar um rodízio de modo 
que todos os alunos exerçam todas as funções. A marcação será individual, e 
os coringa (em vermelho no desenho)s podem passar a bola entre si enquanto o 
ataque não se oferecer para receber o passe. No jogo de passes, o ataque deve 
estar atento ao professor. Se este levantar um braço, o atacante 1 passa para 
finalizar o gol; se levantar dois braços o atacante 2 passa para finalizar a gol. 

4. Desenho 

 

  

    

     

5. Materiais: Giz e  bola.

  

    

     

 Desenho 
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3 X 3 + 1
PRINCIPIANTE 01

ATIVIDADESPRINCIPIANTEAPRENDIZAGEM TÁTICA HANDEBOL

3 X 3 + 1
PRINCIPIANTE 02

ESTRUTURAS FUNCIONAIS
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3 X 3 + 1
INTERMEDIÁRIO 01

ATIVIDADESINTERMEDIÁRIOAPRENDIZAGEM TÁTICA HANDEBOL

1. Nome do jogo: 

Quadrado individual com passe ao coringa e duas 
bolas (de preferência de cores diferentes).
2. Objetivo:  Oferecer-se, orientar-se, marcação individual, momento do passe.

3. Descrição: O professor deverá organizar a turma em trios. Três alunos serão 
os coringa (em vermelho no desenho)s, sendo que estes deverão se posicionar 
em cima das linhas laterais e da linha central da quadra. Dentro dessa meia 
quadra, irão se posicionar o trio da defesa e do ataque. O ataque terá como 
objetivo executar passes por um período de 1 min. sem perder a posse de bola. 
Se a defesa interceptar o passe deve procurar fazer o gol com essa bola.  O 
professor deverá organizar um rodízio de modo que todos os alunos exerçam 
todas as funções. A marcação será individual. O jogo acontecerá com duas 
bolas; o ataque não poderá passar a bola duas vezes seguidas para o mesmo 
coringa (em vermelho no desenho). Quando combinar que o professor levanta 
um braço, o ataque deve chegar à situação de lançar a gol. Se levantar os dois 
braços, será a outra bola, neste jogo ocorrem situação de 2x2 ou às vezes 2x3, 
pois o atacante deve passar a segunda bola com os coringa (em vermelho no 
desenho)s.

274Capitulo 7 - Handebol

4. Desenho 

 

  

    

     

5. Materiais: Bola de handebol.

  

    

     

ESTRUTURAS FUNCIONAIS

cap7.3.indd   28 27/05/13   18:21



ATIVIDADESINTERMEDIÁRIOAPRENDIZAGEM TÁTICA HANDEBOL

1. Nome do jogo: 

Bloqueio ao passe do coringa.
2. Objetivo: Bloqueio do pivô e jogo em profundidade.

3. Descrição: Joga-se no engajamento com duas posições de armação ocupa-
das. E um pivô, no desenho, o armador lateral, central e pivô. O curinga posi-
ciona-se na ponta ou como armador lateral. No ataque, joga-se 3x3, e sempre 
que o lateral passar a bola para o curinga no engajamento e receber novamente, 
o pivô deverá realizar o bloqueio no respectivo defensor.

4. Desenho 

 

  

    

     

5. Materiais: Bola de handebol.
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3 X 3 + 1 
INTERMEDIÁRIO 02

ESTRUTURAS FUNCIONAIS
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ATIVIDADESAVANÇADOAPRENDIZAGEM TÁTICA HANDEBOL

3 X 3 + 1
AVANÇADO 01

1. Nome do jogo: 

3 X 3 mais coringa no pivô.
2. Objetivo: Bloqueio e cruzamento entre armador e ponta armador.

3. Descrição: Jogo com central, lateral e ponta. O curinga será o pivô. No mo-
vimento de engajamento se inicia no cruzamento do lateral e ponta. Ao cruzar, 
o ponta deverá passar para o pivô, se este se oferecer para receber o passe ou 
continuar no ataque, soltando a bola no central. O pivô, que é um curinga, esta-
rá sempre de lado, sobre a linha de 6 m olhando para a linha lateral, ou seja de 
costas para o jogo. No momento de cruzar, poderá variar para receber ou não.

4. Desenho 

 

  

    

     

5. Materiais: Bola de handebol.
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3 X 3 + 1
AVANÇADO 02

1. Nome do jogo: 

Central entra de pivô.
2. Objetivo: Troca de formação, jogo com pivô.

3. Descrição: Ataque no engajamento, jogando 3 x 3. Nas armações, sendo 
que o central deverá entrar de segundo pivô. O armador lateral recebe o passe 
da outra armação e realiza o passe no pivô ou dá continuidade na bola, usando 
o curinga ou entrando entre os dois defensores.

4. Desenho 

 

  

    

     

5. Materiais: Bola de handebol.

  

    

     

ESTRUTURAS FUNCIONAIS
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1. Nome do jogo: 

Jogo da lata.
2. Objetivo: Precisão do passe, momento do passe.

3. Descrição: O professor deverá dividir a turma em trios. Dois trios deverão 
jogar entre si e o ataque para marcar o gol, deverá realizar cinco passes, e pas-
sar a bola para um dos jogadores posicionados em cima da lata ou de algum 
objeto (importante que ele trabalhe equilíbrio). A equipe posicionada sobre as 
latas deverão estar realizando passes entre si com uma segunda bola, enquanto 
os outros trios jogam 3x3. Os outros jogadores de ataque devem observar qual 
curinga está livre de receber a bola para fazer o gol.

4. Desenho 

 

  

    

     

5. Materiais: Lata, cone e bola.

1. Nome do jogo: 

Grelha de três.
2. Objetivo: Marcação individual, passe, oferecer-se.

3. Descrição: O professor deverá dividir a quadra em setores. O ataque deverá 
superar as defesas até lançar a bola no gol. Cada defensor não poderá sair do 
seu setor. Os atacantes podem passar a bola entre si, e procurar avançar com 
direção ao gol adversário. Pode realizar troca de posições entre os quadrados 
(ex: cruza). 

4. Desenho 

 

  

    

     

5. Materiais: Giz e  bola.

  

    

     

  

    

     

277Capitulo 7 - Handebol

3 X 3
PRINCIPIANTE 01

ATIVIDADESPRINCIPIANTEAPRENDIZAGEM TÁTICA HANDEBOL

3 X 3
PRINCIPIANTE 02

ESTRUTURAS FUNCIONAIS
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3 X 3
INTERMEDIÁRIO 01

ATIVIDADESINTERMEDIÁRIOAPRENDIZAGEM TÁTICA HANDEBOL

1. Nome do jogo: 

3 X 3 na ponta com cruzamentos.
2. Objetivo: Cruzamentos.

3. Descrição: Jogo de ataque e defesa com ocupação das posições de ponta 
lateral e central. O ataque deve procurar ter superioridade numérica realizando 
cruzamentos, de ponta com lateral ou de lateral com central ou de central com 
ponta. Buscar apoio do ataque.

4. Desenho 

 

  

    

     

5. Materiais: Bola de handebol.
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3 X 3
INTERMEDIÁRIO 02

1. Nome do jogo: 

3 X 3 com pivô.
2. Objetivo: Bloqueio.

3. Descrição: Jogo de ataque e defesa com armação nas posições de lateral, 
central e pivô ocupados e realizando engajamento. O ataque deve procurar 
ter superioridade numérica, para isso no momento do passe do central para 
o lateral o pivô realiza bloqueio do defensor que marca o armador lateral. Dar 
sequência ao jogo, conforme comportamento da defesa.

4. Desenho 

 

  

    

     

5. Materiais: Bola de handebol.

  

    

     

ESTRUTURAS FUNCIONAIS
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1. Nome do jogo: 

3 X 3 com permuta.
2. Objetivo: Permuta.

3. Descrição: Jogo de ataque e defesa na largura realizando engajamento entre 
os armadores. O ataque deve procurar realizar a permuta sem bola, entre o 
central e lateral e chegar a situação de lançamento.

4. Desenho 

 

  

    

     

5. Materiais: Bola de handebol.

  

    

     

279Capitulo 7 - Handebol

3 X 3
AVANÇADO 01

ATIVIDADESAVANÇADOAPRENDIZAGEM TÁTICA HANDEBOL

1. Nome do jogo: 

Corrida do lado contrário da bola.
2. Objetivo: Perceber espaço vazio, linhas de corrida, jogo sem bola.

3. Descrição: Ataque na largura da quadra com as posições de armador ocu-
padas. A defesa posiciona nos 9 m. Os armadores laterais deverão correr sem 
bola, quando a bola estiver em posse do armador do lado contrário. Quando o 
lateral correr, o central deverá abrir para servir de opção de passe no retorno da 
bola caso o armador que correu não receber a bola. 

4. Desenho 

 

  

    

     

5. Materiais: Bola de handebol.
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