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EXERCÍCIOS DE KAYAK-POLO 

 

 
Os exercícios são a melhor forma para aumentar as capacidades técnicas 
e aprender novas tácticas, em equipa ou individualmente. Os seguintes 
exercícios cobrem todos os aspectos do jogo e adaptam-se a todos os 
níveis de jogadores. Estão agrupados por tipo de exercício para uma fácil 
selecção.  
Treina com dedicação e estes exercícios dão-te a base para atingires uma 
boa técnica e um bom jogo. Se fizeres um treino fraco, vais criar maus 
hábitos. 
 
Existem os seguintes tipos de exercícios: 

� Remada 
� Controlo do Barco 
� Controlo da Bola 
� Drible 
� Defesa 
� Ataque 
� Jogo 

 
Escolhe os treinos que vão ao encontro das tuas necessidades de treino 
e da tua equipa. Experimenta e desenvolve novos exercícios que se 
adaptem ás tuas necessidades técnicas e insere variedade. 
Pratica devagar e com precisão; tem a noção de onde estás em relação 
aos outros, o que estás a fazer e porque estás a fazer. Permanecer 
parado, ser preguiçoso e tentar adivinhar o que vai acontecer a seguir 
não é sinónimo de aprender e melhorar. 
 
Pratica todos os exercícios: 

� Devagar, antes de aumentar a velocidade e a pressão. 
� Com precisão, assegurando que cada acção e técnica é executada 

correctamente 
� Utilizando os dois lados do corpo, direito e esquerdo. 
� Cumprindo as regras do jogo. 
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EXERCÍCIOS TÉCNICOS DE REMADA 
 

 

 

Exercício n.º 2 - “Sprints” Tópico: Remada 
N.º de Jogadores:  
Dois ou mais 

Capacidades a Desenvolver: 
� Remar em Frente 
� Velocidade 
� Viragem 
� Anaeróbio 

Exercício Comentários Esquema 

1. Estabelecer uma linha de partida 
com pelo menos 15 metros, sem 
obstáculos. 

2. Os jogadores formam grupos de 2, 
com o 1º jogador alinhado com a 
linha de partida. 

3. Ao sinal, o jogadores sprintam 15 
metros, viram 180º e regressam à 
linha de partida. 

4. Imediatamente, após o 1º jogador 
ter regressado à linha de partida, o 
2º jogador sprinta, vira e regressa. 

5. Os sprints continuam até que cada 
jogador tenha completado 10 – 15 
sprints.  

O exercício é feito com uma viragem 
de superfície, não utilizar numa 1ª fase 
a viragem com a popa. 
Este exercício é anaeróbio porque 
cada jogador tem um descanso entre 
os sprints. 
O exercício pode ser variado 
utilizando remar para trás, inclinar o 
kayak ou uma combinação de 
remadas. 
Para adicionar um incentivo, 
estabelecer pares uns contra uns 
outros. Vence o primeiro par a 
terminar o exercício. 

 
 
 
 
 
 

SEM ESQUEMA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Exercício n.º 1 - “Remar em Linha” Tópico: Remada 
N.º de Jogadores:  
Três ou mais 

Capacidades a Desenvolver: 
� Remar em Frente 
� Velocidade 
� Aeróbio/anaeróbio 

Exercício Comentários Esquema 

1. Três ou mais jogadores formam 
uma fila única e remam a um ritmo 
calmo. Os Kayaks estão afastados 
cerca de 50 cm. 

2. O último jogador sprinta para a 
frente da linha e toma a 1º posição. 

3. Quando o jogador atinge a 
liderança, o próximo jogador sprinta 
do fim da linha. 

4. Os jogadores continuam a alternar 
do fim da linha para a liderança.  

Este exercício aumenta a capacidade 
física e faz-se melhor numa área de 
200 metros ou mais. 
Quando ultrapassam, os jogadores 
devem manter-se o mais junto 
possível da linha sem tocar nas 
pagaias.  
Ter noção da onda criada pelos 
kayaks do grupo e da necessidade de 
remar um pouco mais ao largo ou do 
maior esforço necessário para as 
passar. 
Este exercício também pode ser 
utilizado para técnica de controlo de 
bola, permitindo ao jogadores driblar a 
bola enquanto sprintam para a frente. 
Quando atingem a liderança  a bola é 
deixada na água pronta para o 
próximo jogador a utilizar. 
Em alternativa, a distância entre os 
kayaks pode aumentar para 1 – 1,5 
metros para permitir um slalom pela 
linha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEM ESQUEMA 
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Exercício n.º 3 - “Sprints em Pirâmides” Tópico: Remada 
N.º de Jogadores:  
 Um ou mais 

Capacidades a Desenvolver: 
� Remar em Frente 
� Velocidade 
� Anaeróbio 

Exercício Comentários Esquema 

1. Os jogadores formam um grupo de 
até cinco, lado a lado, e fazem 10 
remadas devagar. 

2. Remam 10 remadas rápidas. 
3. Remam 15 remadas devagar, 
seguidas de 15 rápidas. 

4. Continuam alienadamente entre 
remadas rápidas e lentas, 
aumentando 5 remadas de cada 
vez até atingir as 50. 

5. Quando atingirem as 50 começam a 
contagem decrescente até 
regressarem às 10 remadas. 

Os jogadores devem manter uma linha 
uniforme e não arrancar à frente do 
grupo. 

 
 
 
 
 

SEM ESQUEMA 

 
 

Exercício n.º 4 - “Remadas laterais” Tópico: Remada 
N.º de Jogadores:  
 Um ou mais 

Capacidades a Desenvolver: 
� Remadas laterais, para a frente e para trás  

Exercício Comentários Esquema 

1. Remar para a frente 3 – 4 metros. 
2. Começar uma volta de 360º 
fazendo uma remada lateral do lado 
direito para fazer o barco completar 
os primeiros 90º. 

3. Fazer de imediato uma remada 
lateral para trás do lado esquerdo 
para completar 180º. 

4. Continuar a viragem com uma 
segunda  remada lateral do lado 
direito. 

5. Acabar a viragem com uma 
segunda remada lateral para trás do 
lado esquerdo para completar os 
360º. 

6. Remar para a frente até ao final. 

O exercício é útil para demonstrar a 
completa rotação do tronco que é 
necessária para mudar do final da 
remada para a frente para o início da 
remada para trás.  
O exercício pode variar inclinando o 
barco na lateral interior e depois na 
lateral exterior para completar a 
viragem.  

 
 
 
 
 
 

SEM ESQUEMA 

 
 

Exercício n.º 5 - “Remadas Básicas” Tópico: Remada 
N.º de Jogadores:  
 Um ou mais 

Capacidades a Desenvolver: 
� Remadas para a frente e para trás  
� Remadas laterais 

Exercício Comentários Esquema 

1. Remar para a frente 10 metros. 
2. Remar de lado para a direita, 10 
metros. 

3. Remar para trás 10 metros. 
4. Remar de lado para a esquerda, 10 
metros. 

 

O tamanho do circuito pode variar de 
modo a adaptar-se ao nível dos 
jogadores.  
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Exercício n.º 6 - “Viragem à frente” Tópico: Remada 
N.º de Jogadores:  
 Um ou mais 

Capacidades a Desenvolver: 
� Viragem com pá da pagaia à frente 
� Viragem  

Exercício Comentários Esquema 

1. Remar para a frente 4 – 5 metros. 
2. Executar uma viragem com pá à 
frente para a direita. 

3. Remar para a frente 3 m, viragem 
com pá à frente para a esquerda. 

4. Remar para a frente 3 mm, viragem 
com a pá à frente para a direita. 

5. Remar para a frente 3 m, viragem 
com pá à frente para a esquerda º. 

6. Remar para a frente até ao final. 

Os jogadores devem estabelecer um 
ponto de chegada directamente à 
frente para ajudar a manter uma 
progressão constante. 
Variar o exercício inclinando o kayak 
para cada um dos lados.  

 
 
 
 

SEM ESQUEMA 

 
 

Exercício n.º 7 - “Viragens com a Popa” Tópico: Remada 
N.º de Jogadores:  
 Um ou mais 

Capacidades a Desenvolver: 
� Viragem com a popa para a esquerda e direita 

Exercício Comentários Esquema 

1. Dar duas remadas para a frente e 
na terceira remada completar uma 
volta de 180º pela esquerda. 

2. Continuar com mais duas remadas 
para a frente e na terceira fazer 
uma viragem pela direita. 

3. Continuar a alternar viragens para a 
esquerda e direita conforme 
necessário. 

Podem ser utilizadas viragens com o 
kayak direito (sem utilizar a popa). 
Podem ser feitas voltas de 360º ao 
invés de 180º.  

 
 
 
 

SEM ESQUEMA 
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EXERCÍCIOS TÉCNICOS DE DOMÍNIO DA BOLA 
 

Exercício n.º 8 - “Passes” Tópico: Domínio da Bola 
N.º de Jogadores:  
 Dois ou mais 

Capacidades a Desenvolver: 
� Passe 
� Recepção 

Exercício Comentários Esquema 

1. Dois jogadores permanecem 
virados um para o outro a 1 metro 
de distância. 

2. A bola é passada entre eles. 
3. Progressivamente aumentar a 
distância entre os jogadores, até 
aos 6 metros. 

O exercício pode ser utilizado para 
todos os tipos de passes. Começar 
com os jogadores perto um do outro e 
a passar devagar para aperfeiçoar a 
técnica. Dar especial atenção à 
pontaria. Dividir cada tipo de passe 
pelos seus componentes. Para os 
passes tipo basebol começar 
utilizando apenas o antebraço e o 
pulso para atirar a bola, sem rotação 
do tronco. 
Aumentar para 2 m com alguma 
rotação do tronco e depois aumentar 
para 3 m com rotação completa do 
tronco.  
Para passes laterais, posicionar os 
jogadores lado a lado, começando 
também a 1 metro. 
Para variar, os jogadores podem 
passar a bola de olhos fechados, 
dando o jogador de recebe a bola, 
indicações com a voz.  
Uma segunda bola pode ser utilizada 
para aumentar a velocidade do passe 
e a concentração. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEM ESQUEMA 

 
 

Exercício n.º 9 - “Passes” Tópico: Domínio da Bola 
N.º de Jogadores:  
 Quatro ou mais 

Capacidades a Desenvolver: 
� Passe 
� Recepção 

Exercício Comentários Esquema 

1. Os jogadores formam um círculo e 
permanecem virados para o seu 
centro. 

2. A bola é atirada à volta e através do 
círculo de jogador para jogador. 

 

O exercício pode ser utilizado para 
todos os tipos de passes. Para 
lançamentos mais longos, o círculo 
pode ser aumentado ou os jogadores 
podem passar para os colegas que 
estão dois ou três jogadores para 
cada lado. 
Para aumentar a dificuldade os 
jogadores podem remar à volta para 
passar e receber a bola em 
movimento. Duas ou mais bolas 
podem ser usadas para aumentar o 
ritmo e a concentração. 

 
 
 
 
 

SEM ESQUEMA 
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Exercício n.º 10 - “Marcação de penalties 
dos 6 m” 

Tópico: Domínio da Bola 

N.º de Jogadores:  
 Um ou mais 

Capacidades a Desenvolver: 
� Remate 

Exercício Comentários Esquema 

1. O jogador permanece na linha dos 
6 metros, directamente em frente à 
baliza. Sem guarda-redes. 

2. Coloca a pagaia na água, ao lado 
do kayak mas no lado oposto ao 
remate. 

3. Senta-se direito e coloca a bola na 
água com a mão em cima. A outra 
mão está pousada no saiote. 

4. Remata à baliza fazendo pontaria 
para o centro. 

A intenção deste exercício é 
desenvolver uma aproximação 
consistente para a marcação dos 
penalties. Adaptando a rotina da 
pagaia na água, mão no kayak e na 
bola, a pressão do momento dissipa-
se e é assegurada uma melhor 
performance. Utilizar passes tipo 
basebol ou com as duas mãos.  

 
 
 
 

SEM ESQUEMA 

 
 
Exercício n.º 11 - “Marcação de penalties 
dos 4,5 m” 

Tópico: Domínio da Bola 

N.º de Jogadores:  
 Dois ou mais 

Capacidades a Desenvolver: 
� Remate 

Exercício Comentários Esquema 

1. O jogador permanece na linha dos 
4,5 metros, directamente em frente 
à baliza. È necessário ter um 
guarda-redes. 

2. Coloca a pagaia na água, ao lado 
do kayak mas no lado oposto ao 
remate. 

3. Senta-se direito e coloca a bola na 
água com a mão em cima. A outra 
mão está pousada no saiote. 

4. Avalia qual será a reacção de 
defesa mais provável do guarda-
redes. 

5. Remata propositadamente para um 
canto específico ou para assegurar 
uma reacção específica do guarda-
redes.  

Os remates de desempate dos 4,5 m 
são utilizados para determinar o 
resultado de um jogo que termina 
empatado.  
Cinco jogadores de cada equipa têm 
de rematar à baliza. A equipa que 
marcar mais golos ganha.  

 
 
 
 
 
 
 

SEM ESQUEMA 
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Exercício n.º 12 - “Cruzamento em X” Tópico: Domínio da Bola 
N.º de Jogadores:  
 Seis ou mais 

Capacidades a Desenvolver: 
� Passe 
� Recepção 
� Controlo do Barco 

Exercício Comentários Esquema 

1. Os jogadores formam um X com um 
grupo de jogadores em cada ponta. 

2. O primeiro jogador do grupo “A” 
começa com a bola e, parado, 
passa para o primeiro jogador do 
grupo “B” que rema para o grupo 
“C” 

3. “B” recebe a bola na esquerda e 
passa para “C”. “B” junta-se ao fim 
da fila do grupo “C”. 

4. Depois de passar a bola, “A” rema 
para “D” e recebe a bola de “C”. 

5. “A” passa para “D” e junta-se ao fim 
da fila do grupo “D”. 

6. O exercício continua para rodar por 
todos os jogadores.  

É necessário um mínimo de 6 
jogadores para este exercício mas 
podem ser inseridos muitos mais. 
Para 6 jogadores, são formados dois 
grupos de dois, e no lado oposto aos 
grupos fica apenas um jogador. A bola 
começa num grupo de dois e o 
primeiro jogador a sprintar é também 
de um grupo de dois. 
Utiliza este exercício para passes tipo 
basebol. A duas mãos ou por cima. 
Pode ser utilizada para passes com a 
esquerda ou com a direita assim como 
recepção apenas com uma mão. Para 
variar a rotina, os jogadores podem 
lançar a bola a bater no kayak e a 
receber com a pagaia. Para aumentar 
a concentração do grupo e evitar que 
os jogadores arrefeçam, utiliza duas 
bolas, uma a começar no grupo “A” e 
a outra no grupo “D”. 
Para variar, coloca jogadores a tentar 
interceptar depois de fazer o passe. 
Por exemplo: depois de “B” passar a 
bola para o estacionário “C”, “B” tenta 
interceptar o passe de “C” para “A”. 

 

 
 

Exercício n.º 13 - “Avançar a direito” Tópico: Domínio da Bola 
N.º de Jogadores:  
 Seis ou mais 

Capacidades a Desenvolver: 
� Receber a bola de trás 
� Visão periférica 
� Passe 

Exercício Comentários Esquema 

1. Jogador 1 rema para a frente. 
2. 2 passa para 1. 
3. 1 passa para 4 e ocupa posição ao 
lado do 6. 

4. 5 rema para a frente. 
5. 4 passa para 5. 
6. 5 passa para 3 e ocupa posição ao 
lado do 2. 

7. 2 rema para a frente para receber a 
bola do 3 e continua o exercício.  

O objectivo do exercício é receber a 
bola vinda de trás. O jogador que 
recebe a bola deve virar-se para ver a 
bola a chegar. O jogador que passa 
deve avisar para que lado vai passar a 
bola. Podem ser usados passes tipo 
basebol ou com as duas mãos. 
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Exercício n.º 14 - “Viragem brusca” Tópico: Domínio da Bola 
N.º de Jogadores:  
 Quatro ou mais 

Capacidades a Desenvolver: 
� Passe 
� Visão periférica 
� Domínio do Kayak 

Exercício Comentários Esquema 

1. 1 rema em frente e vira 
rapidamente para a direita 

2. 2 passa a bola para 1. 
3. Após receber a bola, 1 passa para 
3. 

4. 1 continua a remar e ocupa posição 
ao lado de 3. 

5. O exercício continua com o 4 a virar 
para receber a bola  de 3.  

Variar o exercício com passes tipo 
basebol, por cima e a duas mãos. 

 

 
 
Exercício n.º 15 - “Passe longo/Passe 
curto” 

Tópico: Domínio da Bola 

N.º de Jogadores:  
 Quatro 

Capacidades a Desenvolver: 
� Passe 
� Sprint 
� Viragem 

Exercício Comentários Esquema 

1. O 1 está parado e passa a bola 
para 2, que também está parado 
(Passe longo). 

2. 1 rema para a frente e recebe a 
bola de 2 quando vai a meio do 
percurso (Passe curto). 

3. Depois de atirar a bola, 2 sprinta e 
faz uma viragem de 180º  para 
ocupar a posição deixada vaga por 
1. 

4. 1 continua a mover-se e passa a 
bola na diagonal para 4. 

5. O 4 está parado e passa a bola 
para 3, que também está parado 

6. 4 rema para 3 e recebe a bola para 
passar na diagonal para o início. 

7. O exercício recomeça.  

O exercício requer viragens de 180º 
muito rápidas quando os jogadores 
sprintam e viram para receber os 
passes na diagonal. Ter mais do que 
4 jogadores reduz o valor do exercício 
porque a pressão do pouco tempo 
disponível para estar em posição 
deixa de existir. 
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Exercício n.º 16 - “Passes com linhas 
paralelas” 

Tópico: Domínio da Bola 

N.º de Jogadores:  
 Quatro ou mais 

Capacidades a Desenvolver: 
� Remar em Frente 
� Passe 
� Velocidade 
� Condição física 

Exercício Comentários Esquema 

1. Os jogadores formam duas linhas 
paralelas afastadas cerca de 3 
metros e remam, em conjunto, para 
a frente 

2. A bola começa da esquerda e é 
passada para a direita e depois 
para baixo conforme indicado no 
esquema. 

3. Quando a bola chega ao último 
jogador, regressa pelo mesmo 
percurso. 

 

O exercício deve ser continuado por 
100 metros ou mais. O desafio é não 
deixar a bola cair na água e manter as 
duas linhas paralelas. Todos os tipos 
de passe podem ser utilizados. Os 
jogadores que passam a bola devem 
virar-se para a pessoa que estão a 
passar. Os jogadores que recebem a 
bola devem virar-se para a pessoa 
que lhes está a passar a bola 

 
 

 
 

Exercício n.º 17 - “Passe” Tópico: Domínio da Bola 
N.º de Jogadores:  
 Três 

Capacidades a Desenvolver: 
� Passe lateral e basebol 
� Recepção 

Exercício Comentários Esquema 

1. Três jogadores remam para a frente 
em formação conforme está no 
esquema. 

2. A bola começa em 1 e é passada 
para 3 com um passe lateral com a 
esquerda. 

3. 2 recebe a bola com a mão direita, 
pressionando-a contra o peito. A 
bola é depois colocada na água do 
lado direito do kayak. 

4. 3 apanha a bola e passa para 1. 
 

Os jogadores vão alternando as 
posições. 

 

 
 

Exercício n.º 18 - “Passe” Tópico: Domínio da Bola 
N.º de Jogadores:  
 Três 

Capacidades a Desenvolver: 
� Passe por trás 
� Passe lateral 

Exercício Comentários Esquema 

1. Três jogadores remam para a frente 
em formação conforme 
estabelecido para o exercício 17. 

2. 3 começa, lançando a bola 1 – 2 m 
em frente de 2. 

3. 2 apanha a bola e faz um passe 
lateral para 1. 

4. 1 lança a bola para a água em 
frente de 3 e recomeça o exercício 

Os jogadores vão alternando as 
posições. 

 
 
 
 

ESQUEMA DO EXERCÍCIO 17 
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EXERCÍCIOS TÉCNICOS DE CONTROLO DO KAYAK 

 
 

Exercício n.º 20 - “Slalom” Tópico: Controlo do Kayak 
N.º de Jogadores:  
 Três ou mais 

Capacidades a Desenvolver: 
� Remada lateral para a frente 
� Viragem de Proa 
� Viragem com barco direito 
� Posicionamento do Kayak 

Exercício Comentários Esquema 

1. Dois ou mais kayaks permanecem 
lado a lado, cerca de 3 metros 
afastados e alinhados. 

2. Outro kayak faz slalom entre os 
kayaks que estão parados. 

3. Assim que termina o percurso, o 
jogador ocupa a posição no final da 
linha. 

4. O jogador na linha continua o 
exercício. 

Os jogadores devem estabelecer o 
objectivo de fazer o percurso mais 
curto e directo possível sem bater nos 
kayaks que estão parados. Este é um 
excelente exercício para aumentar a 
capacidade de posicionamento com o 
kayak e treinar a viragem com a pá à 
frente 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exercício n.º 19 - “Remar de um lado” Tópico: Controlo do Kayak 
N.º de Jogadores:  
 Dois 

Capacidades a Desenvolver: 
� Remar de um lado 
� Equilíbrio 
� Controlo do Kayak 
� Força 

Exercício Comentários Esquema 

1. Dois jogadores posicionam-se lado 
a lado com os seus kayak a 
tocarem-se. 

2. Os jogadores só podem remar de 
um lado. 

3. Após um sinal, ambos remam para  
a frente e esforçam-se para 
ultrapassar o outro. 

4. Os barcos têm de manter o 
contacto durante o exercício. 

Um bom exercício para aumentar a 
habilidade e a confiança nas disputas 
homem a homem. 

 
 
 
 

SEM ESQUEMA 
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Exercício n.º 21 - “Devolver a bola” Tópico: Controlo do Kayak 
N.º de Jogadores:  
 Três ou mais 

Capacidades a Desenvolver: 
� Viragem 
� Placagem 
� Posicionamento do kayak 

Exercício Comentários Esquema 

1. Dois ou mais kayaks permanecem 
lado a lado virados para fora (borda 
da piscina ou linha lateral). 

2. A bola é atirada para trás a 3 – 4 
barcos de distância mas 
minimamente equidistante dos dois 
jogadores. 

3. Enquanto a bola está no ar, dois 
jogadores são chamados pelo nome 
para apanhar a bola. 

4. O primeiro jogador a devolver  a 
bola ao que gritou os nomes. 

Se a posse de bola for muito 
disputada podem ser enviados mais 
dois jogadores para criar um jogo de 2 
contra 2. 

 
 

 
 

Exercício n.º 22 - “Placar por trás” Tópico: Controlo do Kayak 
N.º de Jogadores:  
 Dois 

Capacidades a Desenvolver: 
� Placagem 
� Perceber a onda da proa 

Exercício Comentários Esquema 

1. 1 rema para a frente a ritmo lento. 
2. 2 começa a um barco de distância 
atrás de 1 e a um metro de lado. 

3. 2 rema forte para passar por cima 
da onda de proa e placa. 

4. Quando estiver passado a onda de 
proa, 2 executa uma forte viragem 
com o kayak inclinado para 
mergulhar por baixo de 1 e altera-
lhe a trajectória. 

No princípio, 1 deve mover-se devagar 
para permitir a 2 estabelecer uma 
técnica de ataque. A velocidade pode 
depois ser aumentada. 1 pode driblar 
uma bola para uma simulação de jogo 
mais realista. 
Ao invés de remar forte para passar a 
onda, o atacante pode descer a onda 
e colocar-se ao lado de 1 ou remar à 
volta da onda para evitá-la e depois 
obter um melhor ângulo de placagem. 
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Exercício n.º 23 - “Virar para a bola” Tópico: Controlo do Kayak 
N.º de Jogadores:  
 Dois 

Capacidades a Desenvolver: 
� Sprint 
� Viragem 

Exercício Comentários Esquema 

1. Dois jogadores estão virados um 
para o outro, afastados 9 metros e 3 
metros para o lado. 

2. A bola é colocada a 10 –12 m de 1. 
3. 1 sprinta para a frente para apanhar 
a bola. 

4. Ao mesmo tempo, 2 sprinta para 
apanhar a bola mas tem de virar 
primeiro para ficar lado a lado com 
1. 

2 não pode virar muito cedo mas 
tentar ficar lado a lado com 1 para 
disputar a bola. 
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EXERCÍCIOS TÉCNICOS DE DRIBLE 
 

Exercício n.º 24 - “Drible” Tópico: Drible 
N.º de Jogadores:  
 Um ou mais 

Capacidades a Desenvolver: 
� Drible 

Exercício Comentários Esquema 

1. Driblar a bola de forma a que seja 
apanhada a cada duas remadas. 
Repetir cinco vezes. 

2. Driblar a bola de forma a que seja 
apanhada a cada três remadas. 
Repetir cinco vezes. 

3. Continuar o exercício para quatro e 
cinco remadas. 

O objectivo deste exercício é associar 
a distância a que a bola é atirada para 
a frente do kayak com o número de 
remadas necessárias para a apanhar. 
Para o mesmo número de remadas a 
bola é apanhada sempre do mesmo 
lado. Para um número diferente de 
remadas a bola alterna de uma lado 
para o outro. Pode ser praticado drible 
com apenas uma remada. 

 
 
 
 

SEM ESQUEMA 

 
 

Exercício n.º 25 - “Drible em linha” Tópico: Drible 
N.º de Jogadores:  
 Três ou mais 

Capacidades a Desenvolver: 
� Drible 
� Velocidade 
� Ataque por trás 
� Capacidade física 

Exercício Comentários Esquema 

1. Um grupo de jogadores forma uma 
linha única. 

2. O primeiro jogador dribla a bola 
devagar por cinco vezes e 
imediatamente continua com três 
dribles rápidos. 

3. No quinto drible lento, quando a 
bola cai na água, o segundo 
jogador na linha sprinta para placar 
o jogador da frente. 

4. Quando a placagem estiver 
concluída, os primeiros dois 
jogadores ficam para trás para o fim 
da linha e o exercício recomeça 
com os próximos dois jogadores. 

A intenção deste exercício é colocar o 
jogador que dribla sob pressão e 
alterar-lhe a trajectória. Não é 
necessário ganhar a bola. Para variar 
a bola pode ser driblada com a 
pagaia. Manter uma linha recta 
durante o exercício. 

 
 
 
 

 
 
 

SEM ESQUEMA 

 
 

Exercício n.º 26 - “Driblar em linha” Tópico: Drible 
N.º de Jogadores:  
 Quatro ou mais 

Capacidades a Desenvolver: 
� Drible 

Exercício Comentários Esquema 

1. Dois grupos de jogadores virados 
um para o outro afastados 15 
metros. 

2. O primeiro jogador de um grupo 
rema para a frente, dribla a bola e 
passa para o jogador oposto no 
segundo grupo. 

3. Este jogador dribla em frente e 
passa para o primeiro grupo. 

4. O exercício continua com dribles 
alternados entre cada grupo. 

Os jogadores devem concentrar-se 
em manter uma linha recta e 
desenvolver  fazer um bom passe e 
um bom apanhar da bola, enquanto 
driblam. Para variar, um caçador pode 
seguir o jogador ou o defesa pode ser 
colocado entre o jogador que dribla e 
o jogador que recebe a bola. 

 
 
 
 

SEM ESQUEMA 
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Exercício n.º 27 - “Driblar sob pressão” Tópico: Drible 
N.º de Jogadores:  
 Dois 

Capacidades a Desenvolver: 
� Drible 
� Velocidade 
� Placagem 

Exercício Comentários Esquema 

1. 1 dribla a bola em velocidade. 
2. Começando a um barco de 
distância de 1, 2 tenta apanhar 1 e 
alterar-lhe a trajectória. 

 

Este exercício procura colocar o 
jogador que dribla sob pressão para 
que este desenvolva uma boa 
capacidade de driblar. O jogador 
atacante tem de decidir se força a 
subida da onda, se desce a onda por 
trás ou remar à volta da onda. 

 

 

 
 

Exercício n.º 28 - “Manter a posse da Bola” Tópico: Drible 
N.º de Jogadores:  
 Dois 

Capacidades a Desenvolver: 
� Posse da Bola 
� Driblar um jogador adversário 
� Fingir o movimento da bola e do kayak 

Exercício Comentários Esquema 

1. Dois jogadores ficam virados um 
para o outro a 6 metros de 
distância. 

2. O jogador que tem a bola rema na 
direcção do outro jogador e tenta 
passar por ele sem perder a bola. 

3. O defesa tenta bloquear a 
progressão e ganhar a bola. 

 

O objectivo deste exercício é passar 
por um defensor que se move na 
direcção do atacante, mantendo a 
posse da bola. Para fazer a bola 
passar o defesa o jogador pode driblar 
a bola à volta deste ou atirá-la por 
cima. O jogador tem de passar o 
defesa para apanhar a bola e 
completar o exercício. 
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Exercício n.º 29 - “Drible/Passe lateral” Tópico: Drible 
N.º de Jogadores:  
 Três ou quatro 

Capacidades a Desenvolver: 
� Drible com a mão direita e a esquerda 
� Passe lateral com a esquerda e a direita 
� Posicionamento do kayak 

Exercício Comentários Esquema 

1. Três jogadores posicionam-se 
conforme indicado no esquema. Os 
jogadores da frente estão afastados 
três metros. 

2. 1 rema para a frente e dribla a bola 
três vezes com a mão esquerda. 

3. 1 passa a bola para 2 com um 
passe lateral com o braço 
esquerdo. 

4. Depois de passar, 1 deixa-se ficar, 
na diagonal e ocupa posição atrás 
de 2 enquanto 3 move-se para a 
frente para ocupar a posição 
deixada vaga por 1. 

5. Ao receber a bola, 2 rema para a 
frente e dribla a bola  três vezes 
com a mão direita. 

6. 2 passa a bola para 3 (agora na 
posição à frente) com um passe 
lateral com o braço direito. 

7. 2 deixa-se ficar, na diagonal e 
ocupa posição atrás de 3 enquanto 
1  avança para a posição da frente 
mas desta vez no lado direito do 
grupo. 

8. O exercício recomeça 

Este exercício combina as 
capacidades de driblar e dos passes 
laterais. Os jogadores têm de estar 
constantemente alerta enquanto 
mudam entre as posições da frente e 
trás e direita e esquerda. Este é um 
bom exercício que requer 
concentração constante. Pode 
também ser adaptado para quatro 
jogadores com dois à frente e dois 
atrás. Nesta formação não existe a 
necessidade se deixar ficar para trás 
na diagonal, ao invés os jogadores da 
frente trocam directamente de posição 
com os jogadores de trás.  
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EXERCÍCIOS TÉCNICOS DE DEFESA 
 
 

Exercício n.º 30 - “Jogador no meio” Tópico: Defesa 
N.º de Jogadores:  
 Três  

Capacidades a Desenvolver: 
� Bloqueio 
� Passar sobre pressão 

Exercício Comentários Esquema 

1. Dois jogadores ficam parados um 
do outro cerca de 5 – 6 metros; um 
terceiro jogador fica livre para se 
mexer entre eles. 

2. Os jogadores de fora permanecem 
parados e passam a bola um para o 
outro. 

3. O jogador no meio intercepta a bola 
ou placa o jogador, conforme 
apropriado, para ganhar a bola. 

 

Podem ser utilizados todos os tipos de 
passe mas o passe por cima deve ser 
evitado porque limita o objectivo do 
exercício. O jogador que passa a bola 
deve esperar que o jogador que está 
no meio faça a tentativa de 
interceptar, antes de fazer o passe. Os 
dois jogadores envolvidos na 
intercepção, trocam de posição entre 
eles. 

 

 
 

Exercício n.º 31 - “Jogador no meio” Tópico: Defesa 
N.º de Jogadores:  
 Cinco ou mais  

Capacidades a Desenvolver: 
� Bloqueio 
� Passar sobre pressão 
� Passe seguinte 
� Trabalho de equipa 

Exercício Comentários Esquema 

1. Os jogadores formam dois grupos: 
um grupo de fora e um grupo de 
dentro. O grupo de fora tem menos 
um jogador que o grupo de dentro. 

2. O grupo de fora forma um círculo 
com os jogadores parados à 
mesma distância uns dos outros. 

3. O grupo de dentro é livre para se 
mexer dentro do círculo. 

4. O grupo de fora passa a bola entre 
eles e têm de manter a posse de 
bola. 

5. O objectivo do grupo de dentro é 
interceptar os passes e ganhar a 
posse de bola. 

Neste exercício o grupo de dentro está 
constantemente em movimento a 
tentar interceptar os passes. Eles 
posicionam-se entre o jogador que 
tem a bola e o passe mais provável 
para antecipar o passe seguinte. A 
comunicação é essencial porque os 
jogadores do grupo de dentro 
trabalham em conjunto para ganhar a 
bola. 
Os jogadores de fora mantêm-se 
parados e devem esperar que o 
jogador que está no meio faça a 
tentativa de interceptar, antes de fazer 
o passe. Os dois jogadores envolvidos 
na intercepção, trocam de posição 
entre eles. 
Podem ser utilizados todos os tipos de 
passe mas o passe por cima deve ser 
evitado porque limita o objectivo do 
exercício. 
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Exercício n.º 32 - “Proteger a bola” Tópico: Defesa 
N.º de Jogadores:  
 Dois  

Capacidades a Desenvolver: 
� Controlo da Bola 
� Controlo do Kayak 

Exercício Comentários Esquema 

1. O jogador coloca a bola na água a 
um metro do kayak e é placado pelo 
lado oposto por outro jogador que 
tenta activamente apanhar a bola. 

2. O primeiro jogador absorve a 
placagem e protege a bola. 

3. O exercício termina quando o 
jogador que tem a posse de bola 
consegue afastar-se com ela ou o 
atacante ganha a posse de bola. 

Para dar mais enfase, fazer o 
exercício perto de uma linha de 
campo, real ou imaginária. A bola está 
entre o primeiro jogador e a linha. O 
segundo jogador placa com o 
objectivo de forçar a bola a passar a 
linha. 

 
 
 
 

SEM ESQUEMA 
 

 
 

 
 

Exercício n.º 33 - “Defesa e ataque à zona” Tópico: Defesa 
N.º de Jogadores:  
 Sete ou mais 

Capacidades a Desenvolver: 
� Defesa à zona 
� Ataque 
� Trabalho de equipa 

Exercício Comentários Esquema 

1. Uma equipa organiza uma defesa à 
zona. 

2. A segunda equipa faz o ataque. 
3. As equipas utilizam as várias 
tácticas de defesa e ataque para 
atacar ou proteger a zona. 

Cada equipa escolha a sua estratégia 
para a defesa/ataque. A melhor opção 
é treinar repetidamente uma estratégia 
em particular para que os jogadores 
aprendam a sua organização e tomem 
posições sem necessitarem de 
indicações. As equipas trocam de 
posições depois de 3 – 5 
recuperações de bola. 

 
 
 
 

SEM ESQUEMA 
 

 
 

 
 

Exercício n.º 34 - “Troca de posição” Tópico: Defesa 
N.º de Jogadores:  
 Quatro ou mais 

Capacidades a Desenvolver: 
� Defesa à zona 
� Trabalho de equipa 

Exercício Comentários Esquema 

1. Três jogadores organizam uma 
defesa à zona de 2 – 1.. 

2. Um jogador ataca a zona. 
3. Assim que 1 ataca, 2 vai ao seu 
encontro e afasta-o para a linha 
lateral. 3 troca de posição com 2. 

O exercício pode ser praticado com ou 
sem bola. Os jogadores na defesa têm 
de falar entre eles para se 
assegurarem que a troca se 
concretiza. Mais um jogador ofensivo 
a atacar pelo lado direito, aumenta a 
dificuldade. 
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Exercício n.º 35 - “Troca de posição” Tópico: Defesa 
N.º de Jogadores:  
 Quatro ou mais 

Capacidades a Desenvolver: 
� Defesa à zona 
� Trabalho de equipa 

Exercício Comentários Esquema 

1. Três jogadores organizam uma 
defesa à zona, conforme 
demonstrado. 

2. 1 tenta entrar na zona por trás de 2. 
3. Quando 1 ataque, 2 vai ao seu 
encontro e afasta-o para a linha de 
baliza.. 

4. 3 troca de posição com 2. 

O exercício pode ser praticado com ou 
sem bola. Os jogadores na defesa têm 
de falar entre eles para se 
assegurarem que a troca se 
concretiza. Mais um jogador ofensivo 
a atacar pelo centro, aumenta a 
dificuldade. 

 

 
 

Exercício n.º 36 - “Guarda-redes” Tópico: Defesa 
N.º de Jogadores:  
 Dois ou mais 

Capacidades a Desenvolver: 
� Guarda-redes 
� Reflexos 
� Coordenação visão/pagaia 

Exercício Comentários Esquema 

1. O guarda-redes posiciona-se a 
segurar a pagaia em baixo, 
atravessada no saiote (sem assumir 
uma posição de defesa da bola com 
a pagaia). 

2. Ôs jogadores rematam dos 5 – 6 
metros, de qualquer lado, em 
movimento ou parados. 

3. A pagaia é levantada para 
defender, apenas quando a bola é 
rematada. 

O objectivo deste exercício é 
desenvolver os reflexos necessários 
para defender uma baliza aberta. O 
guarda-redes que permanece com a 
pagaia em baixo atravessada por cima 
do saiote deixa a baliza aberta para 
incitar/estimular o remate. Existe 
tempo suficiente para o guarda-redes 
se preparar enquanto a bola vai no ar. 

 
 
 
 
 

SEM ESQUEMA 
 

 
 

 
 

Exercício n.º 37 - “Guarda-redes” Tópico: Defesa 
N.º de Jogadores:  
 Dois ou mais 

Capacidades a Desenvolver: 
� Guarda-redes 
� Reflexos 
� Coordenação visão/pagaia 

Exercício Comentários Esquema 

1. O guarda-redes posiciona-se em 
posição de defesa. 

2. Remates à baliza dos 5 metros. 
3. Remates à baliza dos 4 metros. 
4. Remates à baliza dos 3 metros 
5. Remates à baliza ao lado do 
guarda-redes. 

O guarda-redes usa diferentes 
técnicas de defesa para os remates 
mais longe e os remates mais perto. 
Utilize este exercício para praticar a 
inclinação da pagaia à frente para 
reduzir o ângulo de remate. 

 
 
 

SEM ESQUEMA 
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EXERCÍCIOS TÉCNICOS DE ATAQUE 

 
 

Exercício n.º 39 - “Remates à baliza” Tópico: Ataque 
N.º de Jogadores:  
 Quatro ou mais 

Capacidades a Desenvolver: 
� Remate 
� Passe 
� Recepção 

Exercício Comentários Esquema 

1. Os jogadores formam um “V” em 
frente à baliza. Cada lado do “V” a 
fazer 50-60º com a linha de baliza. 

2. O jogador de um lado passa a bola 
para o jogador em movimento, do 
outro lado que a remata à baliza. 

3. Depois de rematar, o jogador 
apanha a bola e vai ocupar posição 
no final da linha contrária. 

4. O jogador que passa a bola move-
se e vai ocupar a posição no final 
do outro grupo para receber a bola 
(na sua vez de rematar). 

5. Os jogadores continuam a rematar 
e a trocar entre um lado e outro. 

Adaptar este exercício para os 
diversos tipos de remates e passes. 
Por exemplo, passar a bola para a 
água em frente ao kayak, passar para 
as mãos ou passar para a água ao 
lado do kayak. Parar variar pode ser 
feito com um guarda-redes ou um ou 
dois defesas com o guarda-redes. 
Pode também ser utilizado um 
caçador para por o rematador sobre 
pressão. Para jogadores mais 
experientes, o jogador que recebe a 
bola pode esquimotar com esta antes 
de rematar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exercício n.º 38 - “Remates à baliza” Tópico: Ataque 
N.º de Jogadores:  
 Dois ou mais 

Capacidades a Desenvolver: 
� Remate 
� Passe 
� Recepção 

Exercício Comentários Esquema 

1. Os jogadores formam uma linha a 
50-60º da linha de baliza. 

2. Um jogador estacionário lança a 
bola para o jogador que se 
aproxima da baliza para rematar. 

3. Depois de rematar o jogador 
regressa para o fim da fila. 

Adaptar este exercício para os 
diversos tipos de remates e passes. 
Por exemplo, passar a bola para a 
água em frente ao kayak, passar para 
as mãos ou passar para a água ao 
lado do kayak. Parar variar pode ser 
feito com um guarda-redes. Pode 
também ser utilizado um caçador para 
por o rematador sobre pressão. Para 
jogadores mais experientes, o jogador 
que recebe a bola pode esquimotar 
com esta antes de rematar. 
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Exercício n.º 40 - “Remate lateral” Tópico: Ataque 
N.º de Jogadores:  
 Dois ou mais 

Capacidades a Desenvolver: 
� Remate 
� Movimento lateral de remate 

Exercício Comentários Esquema 

1. Os jogadores formam um grupo no 
final de um dos lados da linha de 
baliza. 

2. O primeiro jogador rema paralelo 
com a linha de baliza, a 1-2 metros 
de distância, e recebe a bola para 
um remate com movimento lateral 
do braço. 

3. Depois de rematar, o jogador 
continua a remar e regressa ao final 
da linha de baliza. 

4. Os jogadores continuam a rematar 
e a circular. 

Como desafio adicional, fazer o 
exercício com o guarda-redes. 

 

 
 

Exercício n.º 41 - “Exercício contínuo” Tópico: Ataque 
N.º de Jogadores:  
 Dois ou mais 

Capacidades a Desenvolver: 
� Remate 

Exercício Comentários Esquema 

1. A bola é lançada por um jogador 
parado para um jogador em 
movimento. 

2. Começa em “A”: remate lateral com 
o braço direito e depois rema para a 
posição “B”. 

3. Posição “B”: remate tipo basebol 
com o braço direito, rema para a 
posição “C”. 

4. Posição “C”: remate com as duas 
mãos, rema para a posição “D”. 

5. Posição “D”: remate tipo basebol 
com o braço esquerdo e rema para 
a posição “E”. 

6. Posição “E”: remate lateral com o 
braço esquerdo e rema para voltar 
a ocupar a posição “A”. 

Como desafio adicional, fazer o 
exercício com o guarda-redes. 
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Exercício n.º 42 - “Exercício em Y” Tópico: Ataque 
N.º de Jogadores:  
 Seis ou mais 

Capacidades a Desenvolver: 
� Ganhar posição 
� Manter posição 
� Remate 
� Defesa 

Exercício Comentários Esquema 

1. Os jogadores formam 3 grupos: “A”, 
“B” e “C”. 

2. O primeiro jogador de um grupo 
atira a bola para uma área em 
frente à baliza e chama um jogador 
de cada um dos outros grupos para 
disputar a bola e rematar à baliza. 
(Por exemplo: jogador “A” atira a 
bola e cham “B” e “C” disputar a 
bola. 

3. Os dois jogadores trabalham para 
ganhar posição e rematar à baliza. 
O jogador que não ganha a bola 
torna-se a defesa e tenta interceptar 
o remate. 

4. O exercício continua com um 
jogador de outro grupo a atirar a 
bola. 

Se os dois jogadores que competem 
pela bola não conseguirem rematar, 
pode ser enviados mais dois 
jogadores para ajudar e torna-se um 2 
contra 2. 

 

 
 

 
 

Exercício n.º 43 - “Remate à baliza” Tópico: Ataque 
N.º de Jogadores:  
 Três ou mais 

Capacidades a Desenvolver: 
� Rematar à baliza sobre pressão 

Exercício Comentários Esquema 

1. Um jogador sprinta para a baliza 
com um defensor a persegui-lo. 

2. A bola é atirada de trás para o 
jogador que sprinta: para a água um 
metro à frente do kayak ou para as 
mãos 

3. O jogador remata. 

O defensor tem de se esforçar muito 
para apanhar o que sprinta e alterar a 
sua trajectória para a baliza. O ideal é 
que o defensor consiga placar na proa 
do atacante. Não é necessário ganhar 
a posse da bola, apenas evitar um 
remate eficaz. Adicionar um guarda-
redes para aumentar a dificuldade. 
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Exercício n.º 44 - “Cruzar a bola” Tópico: Ataque 
N.º de Jogadores:  
 Dois ou mais 

Capacidades a Desenvolver: 
� Passes longos 
� Remates longos 
� Sprints 

Exercício Comentários Esquema 

1. Dois jogadores alinham na linha de 
baliza conforme indicado. 

2. 1 lança a bola para a água 
directamente à frente sua frente, na 
linha de meio campo. 

3. Enquanto a bola está no ar, 1 
atravessa o campo em sprint para a 
apanhar. 

4. 1 rema para o outro lado e recebe a 
bola de 1. 

5. 1 remata. 
6. Os dois jogadores continuam para a 
linha de baliza e viram, prontos para 
repetir o exercício.  

Os jogadores devem sprintar, passar e 
rematar rápido e com força. A bola é 
passada para as mãos para permitir 
um remate imediato à baliza. Como 
alternativa a bola pode ser passada 
para a água, um metro à frente do 
jogador que sprinta. 
Mais jogadores podem fazer o 
exercício, formando uma fila em cada 
linha de baliza. 

 

 
 

Exercício n.º 45 - “Criar buracos” Tópico: Ataque 
N.º de Jogadores:  
 Sete ou mais 

Capacidades a Desenvolver: 
� Criar buracos 
� Trabalho de equipa 

Exercício Comentários Esquema 

1. Estabelecer uma defesa à zona 2-2-
1 ou 1-3-1 com cinco jogadores 

2. Dois, três ou quatro jogadores (com 
uma bola) trabalham em conjunto 
para criar buracos na defesa. 

3. Quando um buraco é criado, o jogo 
é imediatamente parado e a 
posição dos jogadores e como se 
criou aquele buraco é discutido com 
os jogadores. 

4. A zona é restabelecida e o jogo 
recomeça.  

O objectivo deste exercício é ensinar 
aos jogadores como e onde os 
buracos são criados. 

 
 
 
 
 

 
SEM ESQUEMA 

 
 

 

 
 

Exercício n.º 46 - “Passa e Segue” Tópico: Ataque 
N.º de Jogadores:  
 Cinco ou mais 

Capacidades a Desenvolver: 
� Trabalho de equipa entre dois jogadores 
� Passe 
� Ataque 

Exercício Comentários Esquema 

1. 1 rema para a frente e dribla a bola. 
2. Quando o caçador 1 se aproxima, 1 
passa a bola para 2 que está 
parado. 

3. Quando 1 passa pelo caçador, 2 
devolve a bola para 1.  

Podem ser utilizados todos os tipos de 
passes para o “Passa e Segue”. 
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Exercício n.º 47 - “1-2-3” Tópico: Ataque 
N.º de Jogadores:  
 Cinco ou mais 

Capacidades a Desenvolver: 
� Trabalho de equipa entre dois jogadores 
� Ataque 
� Passe 

Exercício Comentários Esquema 

1. O jogador 1 com a bola dribla em 
frente. O jogador 2 também rema 
para a frente mas um pouco mais 
atrás. 

2. O jogador com a bola passa para 2 
quando um defensor o intercepta. 

3. 2 passa para 3 quando o defensor o 
tentar interceptar. 

4. 3 rema para a frente e recebe o 
passe de 2. 

5. 3 passa a bola para os jogadores 
que observam e o exercício 
recomeça.  

O exercício é para cinco jogadores, 
três a atacar e dois a defender. O 
ataque utiliza o 1-2-3 para progredir 
com a bola enquanto os dois 
defensores forçam um recuperação da 
bola. O exercício também pode ser 
feito com remate à baliza. 
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EXERCÍCIOS TÉCNICOS DE JOGO 
 
 

Exercício n.º 48 - “Apanhada” Tópico: Jogo 
N.º de Jogadores:  
 Cinco ou mais 

Capacidades a Desenvolver: 
� Divertimento 
� Trabalho de Equipa 
� Sprints 
� Viragem 
� Inclinação 

Exercício Comentários Esquema 

1. Um jogador começa com a bola e 
“apanha” outro jogador com ela. 

2. Quando for apanhado, esse 
jogador, junta-se ao primeiro e 
juntos tentam “apanhar” os 
restantes jogadores. 

3. O exercício termina quando todos 
os jogadores forem apanhados.  

Este é um jogo de divertimento, a bola 
tem de tocar no jogador ou parte de 
cima do kayak. 
As regras do jogo são: 
� Para apanhar o jogador, a bola tem 
de tocar o jogador ou a parte de 
cima do kayak. Quando a bola toca 
nos lados do kayak ou na parte de 
baixo ou a pagaia, não conta. 

� Para evitar ser apanhado os 
jogadores podem afundar, inclicar 
ou esquimotar. Os jogadores podem 
também usar a pagaia e as mãos 
para interceptar, apanhar ou atirar. 

� Joga-se numa área definida para 
obrigar os jogadores a improvisar. 

 
 
 
 
 
 

SEM ESQUEMA 
 

 
 

 
 

Exercício n.º 49 - “Manter a posse de bola” Tópico: Jogo 
N.º de Jogadores:  
 Cinco ou mais 

Capacidades a Desenvolver: 
� Divertimento 
� Trabalho de Equipa 
� Perícia 

Exercício Comentários Esquema 

1. Formar duas equipas de três a 
cinco jogadores. 

2. Uma equipa começa com a bola e 
tem de manter a sua posse. Fazem-
no, usando toda a capacidades e 
tácticas dentro das regras do kayak-
polo.. 

3. Quando a outra equipa recupera a 
bola, o jogo continua sem paragens.  

Este é um jogo de divertimento. Não 
existem balizas. O trabalho de equipa 
é essencial para o sucesso porque os 
jogadores estão continuamente à 
procura do próximo passe. Joga-se 
numa área definida para obrigar os 
jogadores a improvisar. 

 
 
 
 

SEM ESQUEMA 
 

 
 

 
 

Exercício n.º 50 - “Homem a Homem” Tópico: Jogo 
N.º de Jogadores:  
 Seis ou mais 

Capacidades a Desenvolver: 
� Trabalho de Equipa 
� Perícia 

Exercício Comentários Esquema 

1. Os jogadores formam duas equipas. 
2. O jogo é jogado exclusivamente no 
“homem a homem” mas sem 
balizas. 

3. Não se pode passar a bola por 
entre ou por cima da pagaia do 
jogador.  

A restrição dos passes força os 
jogadores a manobrar, sprintar ou 
driblar para se verem livres do seu 
adversário. Em alternativa os colegas 
de equipa podem colocar-se por forma 
criar uma oportunidade de passe que 
não infrinja a regra. A recuperação de 
bola acontece quando uma equipa 
infringe a regra do passe. Uma estrita 
observação da regra dos 5 segundos 
de posse de bola coloca uma pressão 
adicional sobre os jogadores. 

 
 
 
 
 

SEM ESQUEMA 
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