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Nuno Silva - AE Batalha

Ultimate Frisbee nas Escolas. Por onde começar!

O que é o Ultimate?

175 gr

1. O que é o Ultimate

1. O que é o Ultimate

2. Regras da Modalidade
As 10 principais Regras para começar a jogar:
1. Terreno - com forma retangular com “zona final ou de marcaçã o ou
endzone” em cada final. No regulamento o campo tem as medidas de 75m
por 25m, cada “endzone” tem 15 metros de comprimento (Praia).
2. Início do jogo - cada ponto tem inı́cio com as duas equipas alinhadas
nas suas respetivas linhas “endzone”. A equipa que defende lança o disco
para a equipa que ataca. O regulamento permite 5 jogadores em campo de
cada equipa.
3. Pontuação - cada vez que a equipa que está a atacar completa um passe
na “ endzone” da equipa que está a defender, a equipa que ataca pontua (1
ponto). O jogo é reiniciado depois de cada ponto pela equipa que pontua.

2. Regras da Modalidade
4. Movimentos do disco - pode-se avançar com o disco em todas as
direçõ es completando um passe para um colega de equipa. Os
jogadores nã o podem correr com o disco na mã o. A pessoa que tem a
posse do disco tem 7/10 segundos para passar o mesmo. A pessoa que
defende o portador do disco conta em voz alta o tempo.
5. Troca de posse - quando um passe nã o é completado (sai fora do
terreno de jogo, cai, é blocado ou intercetado), a equipa que defendia
fica automaticamente em posse do disco e começa o ataque.
6. Substituições - as substituiçõ es sã o permitidas depois da marcaçã o
de um ponto ou atravé s de um desconto de tempo provocado por uma
ofensa à s leis do jogo.

2. Regras da Modalidade

7. Sem contacto - Nã o é permitido nenhum tipo de contacto entre jogadores.
Bloqueios e é crans nã o sã o permitidos. A falta acontece quando existe
contacto.
8. Faltas - Quando um jogador inicia o contacto com outro jogador a falta
acontece. Se a falta cometida acaba com a posse do disco, este deverá continuar
onde a posse do disco foi retida. Se o jogador que comete a falta discordar com
a chamada da falta, este jogador sai de campo.
9. Auto-arbitragem - Os jogadores sã o responsá veis pelas suas pró prias faltas
e pela chamada das mesmas. Os jogadores resolvem as suas pró prias disputas.
10. Espírito de jogo - Companheirismo e o fair-play. E^ encorajado o espirito
competitivo, mas jamais ultrapassando o respeito entre jogadores, o cumprir
das regras, pelo simples prazer de jogar.
Regras integrais em http://portugal-ultimate.org/website/desportosdedisco/regras-de-ultimate-frisbee/

Eu e o disco. (Pegas)
Backhand

Side arm ou
Forehand

Backhand

(vista movimento completo)

Side arm ou Forehand
(movimento completo)

Receçõ es Bá sicas
Palma da mã o direcionada para cima, polegar elevado
(receçã o efetuada abaixo da cintura)

Palma da mã o direcionada para baixo, polegar apontar para
baixo (receçã o efetuada acima da cabeça)

Pancake (receçã o efetuada entre a linha da cabeça e da
cintura) preferencialmente utilizada, sendo mais segura.

Propostas de exercı́cios
Eu, o disco e o colega.
Eu, o disco, o colega e o adversá rio.

Passe e receçã o

Movimentaçã o, passe e receçã o

Movimentaçã o, passe e receçã o

Give and go

passe e corte

SOTG

Saiba
as
regras
Evite o
contato
Divirtase
a jogar
Seja
imparci
al
Comunique
respeitosam

Portuguê s

Inglê s

Folha de espı́rito

Nível Introdutório

7.1 Nível
Introdutório

1ª Sessão

2ª Sessão

3ª Sessão

4ª Sessão

5ª Sessão

Princípios de jogo Progressão; Manutenção da Progressão; Manutenção da Progressão vs Recuperação; Progressão vs Recuperação;
posse e equilíbrio.
posse e equilíbrio.
Manutenção da posse e
Manutenção da posse e
equilíbrio. vs contenção
equilíbrio. vs contenção;
Concretização vs Pressão

Progressão vs Recuperação;
Manutenção da posse e
equilíbrio. vs contenção
Concretização vs Pressão

Objetivos da aula

Técnicas

Tipologias de
exercícios

Antecipação de
falhas

Regras

Deslocamentos ;
Lançamentos;
Desenvolver a noção de
orientação no espaço; Fair
Play.

Deslocamentos;
Lançamentos; Receções;
Melhorar a coordenação
dinâmica geral; Fair Play;
Conhecimento das regras e
SOTG

Controlo do disco;
Deslocamentos;
Concretização de ponto;
Conhecimento das regras e
SOTG

Controlo do disco;
Deslocamentos;
Concretização de ponto
Conhecimento das regras e
SOTG

Controlo do disco;
Deslocamentos;
Concretização de ponto;
Conhecimento das regras e
SOTG

Manipular o Disco;
Corrida, mudanças de
velocidade e de direção.

Manipular o Disco;
Corrida, mudanças de
velocidade e de direção.

Passe e receção;
Situações de 1x1 e 2x1

Manipular o Disco;
Corrida, mudanças de
velocidade e de direção;
Passe e receção.

Jogo reduzido 2x2;
3x3

Jogos Lúdicos;
Estações;
Estafetas

Jogos Lúdicos;
Estações;
Estafetas

Jogos Lúdicos;
Estações;
Estafetas

Jogos Lúdicos;
Estações;
Estafetas

Jogos Lúdicos;
Estações;
Estafetas

Dificuldades em perceber
para onde correr para
receber o disco

Dificuldades em receber o
disco; No lançamento de
forehand; De perceber para
onde correr para receber o
disco

Receber o disco parados;
lançar o disco demasiado
rápido; Falta de “leitura” de
jogo;
Jogo anárquico.

Receber o disco parados;
lançar o disco demasiado
rápido; Falta de “leitura” de
jogo;
Jogo anárquico .

Receber o disco parados;
lançar o disco demasiado
rápido; Falta de “leitura” de
jogo;
Jogo anárquico .

Mini Ultimate (MU)

Mini Ultimate (MU)

Mini Ultimate (MU)

Mini Ultimate (MU)

Mini Ultimate (MU)

Proposta de periodização da unidade didática em 12 sessões
Nível Introdutório

1ª Sessão (2 vezes)

2ª Sessão (2 vezes)

3ª Sessão ( 2 vezes)

4ª Sessão (3 vezes)

5ª Sessão (3 vezes)

Nível Elementar
7.2 – Nível
Elementar

6ª Sessão

7ª Sessão

8ª Sessão

9ª Sessão

Princípios de
jogo

Progressão; Manutenção da
posse e equilíbrio.

Progressão vs Recuperação;
Manutenção da posse e
equilíbrio. vs contenção;
Concretização vs Pressão

Progressão vs Recuperação;
Manutenção da posse e
equilíbrio. vs contenção;
Concretização vs Pressão

Progressão vs Recuperação;
Manutenção da posse e
equilíbrio. vs contenção;
Concretização vs Pressão

Objetivos da
aula

Deslocamentos; Lançamentos;
Receções; Melhorar a
coordenação dinâmica geral;
Fair Play; Conhecimento das
regras e SOTG

Controlo do disco;
Deslocamentos;
Concretização de ponto;
Conhecimento das regras e
SOTG

Controlo do disco;
Deslocamentos;
Concretização de ponto
Conhecimento das regras e
SOTG

Controlo do disco;
Deslocamentos;
Concretização de ponto ;
Conhecimento das regras e
SOTG

Técnicas

Manipular o Disco; Corrida,
mudanças de velocidade e de
direção; Passe e receção; Defesa
a direito

Manipular o Disco; Corrida,
Passe e receção; Corrida,
mudanças de velocidade e de
mudanças de velocidade e de
direção; Passe e receção; Defesa direção
a forçar linha

Manipular o Disco;
Corrida, mudanças de
velocidade e de direção;
Passe e receção.

Tipologias de
exercícios

Passe e receção;
Situações de de 2X1 ; 2x2 e 3x3

Passe e receção;
Situações de 2X1; 2x2 e 3x3

Passe e receção; Situações de
1X1; 2X1; Formas jogadas

Jogo dimensões EBSU

Utilização de corrida
intermitente;

Falta de comunicação entre o
portador do disco e o recetor;
No 2X1 Não há
comprometimento do defesa.

Falta de comunicação entre o
portador do disco e o recetor;
No 2X1 Não há
comprometimento do defesa.
Lançamentos longos

O portador do disco procura
sempre efetuar ponto no 1º
passe;
Falta de comunicação geral;
Corridas com demasiadas
mudanças de direção.

EBS Ultimate (EBSU)

EBS Ultimate (EBSU)

EBS Ultimate (EBSU)

EBS Ultimate (EBSU)

Antecipação de Não efetuar “cortes”
desnecessários
falhas

Regras

Proposta de periodização da unidade didática em 12 sessões
Nível Introdutório

1ª Sessão (1 vezes)

2ª Sessão (1 vezes)

3ª Sessão ( 2 vezes)

4ª e 5ª Sessão (1 vez)

Nível Elementar

6ª sessão (2 vezes)

7ª Sessão (2 vezes)

8ª Sessão (3 vezes)

9ª Sessão ( 2 vezes)

Nível Avançado
7.3 – Nível
Avançado

10ª Sessão

11ª Sessão

12ª Sessão

Princípios de
jogo

Progressão vs Recuperação; Manutenção da
posse e equilíbrio. vs contenção ; Concretização
vs Pressão

Progressão vs Recuperação; Manutenção da
posse e equilíbrio. vs contenção ; Concretização
vs Pressão

Progressão vs Recuperação; Manutenção da
posse e equilíbrio. vs contenção ; Concretização
vs Pressão

Objetivos da
aula

Saber utilizar a Stack vertical e horizontal no
ataque; Defender individualmente e utilizar
trocas defensivas sempre que necessário;
Comunicar.

Saber utilizar a Stack vertical e horizontal no
ataque; Defender individualmente e utilizar
trocas defensivas sempre que necessário;
Comunicar.

Saber utilizar a Stack vertical e horizontal no
ataque; Defender individualmente e utilizar
trocas defensivas sempre que necessário;
Comunicar.

Controlar o Disco; Corrida, Formação da Stack
mudanças de velocidade e de direção; Passe e
receção.

Controlar o Disco; Corrida, Formação da Stack
mudanças de velocidade e de direção; Passe e
receção.

Controlar o Disco; Corrida,; Formação da Stack ,
Variação da stack mediante a localização
relativamente à zona final mudanças de
velocidade e de direção; Passe e receção.

Formas jogadas 2X2; 3X3

Formas jogadas 2X2; 3X3

Formas jogadas 2X2; 3X3 ; (EBSU)

Técnicas

Tipologias de
exercícios
Antecipação de
falhas

Regras

Dificuldade em formar a stack, rapidamente; Dificuldade em formar a stack, rapidamente; Falta de comunicação entre o portador do disco
Não recuperam após o “corte”; Não definem Não recuperam após o “corte”; Não definem e o recetor;
atempadamente o tipo de defesa a utilizaar.
atempadamente o tipo de defesa a utilizaar.
No 2X1 Não há comprometimento do defesa.
Lançamentos longos
EBS Ultimate (EBSU)

EBS Ultimate (EBSU)

EBS Ultimate (EBSU)

Proposta de periodização da unidade didática em 12 sessões
Nível Introdutório

1ª Sessão (1 vez)

2ª Sessão (1 vez)

3ª Sessão ( 1 vez)

4ª Sessão ( 1 vez)

Nível Elementar

5ª sessão (1 vez)

6ª Sessão (1 vez)

7ª Sessão (1 vez)

8ª Sessão (1 vez)

Nível Avançado

9ª sessão (1 vez)

10ª sessão (1 vez)

11ª sessão (1 vez)

12ª Sessão ( 1 vez)

Muito obrigado pela atençã o.

Contato: nunosilvafrisbee@gmail.com

