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Prefácio

O tema deste livro não poderia ser mais atrativo, pois a maioria dos 
professores busca, ao ministrar suas aulas, um ambiente divertido e 
participativo. O livro traz formas de reger aulas através de jogos para 
aquecimento, fundamentos técnicos voltados para o Futebol, pequenos 
jogos, brincadeiras para o jogo de Futebol, exercícios em forma de 
circuito, treinamento físico e trabalho específico para goleiro, focado 
para escolas de futebol.

A obra possibilita uma identificação clara no que se refere à intervenção 
pedagógica no ensino do Futebol, sendo de suma importância para 
o universo de jovens praticantes, possibilita o resgate das brincadeiras 
de rua, levando para dentro das escolas de futebol aquele prazer em 
realizar atividades de uma maneira onde “aprende se divertindo”.

Mostra também a importância da aplicação do jogo para facilitar e 
estimular o processo ensino pedagógico desta ferramenta chamada 
Futebol, contribuindo com os aspectos cógnitos, através da atenção e 
tomada de decisão na qual o jogo proporciona.

Acredito que o esporte na fase de iniciação, deve ser abordado de 
maneira que possamos respeitar a liberdade lúdica dos participan-
tes. Com isso, não quero dizer que a criança que ingressa numa 
escola de futebol, não deva buscar uma melhora no seu rendimento 
competitivo, mas com as atividades proporcionadas através do jogo, 
alimente seus aspectos cognitivos para contribuir no seu processo 
de formação esportiva.
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Esta obra mostra muito bem as diferentes dimensões que envolvem 
o ensino e o treinamento do Futebol em forma de jogo, proporcio-
nando aos professores um alicerce forte para colocarem em prática 
seus conteúdos.

Gostaria de agradecer ao Professor Leandro Rubio pelo reconhecimento 
e convite em participar deste prefácio, e deixando um desejo enorme 
em poder observar seu crescimento profissional, dando início com esta 
literatura e inspirando um futuro profissional promissor.

Meus agradecimentos!

Robson Zimerman
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Legenda das atividades

GoleiroAlunos

Cone Golzinho Cones com corda

Deslocamento 
Embaixada

Condução  
de bola

Bola Arco Baliza Estaca Embaixadinha

Passe ou chute Lançamento
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Introdução

No ensino do futebol, o professor sempre deve tentar trabalhar os 
fundamentos do esporte de um jeito divertido e prazeroso para os 
alunos, sempre conciliando os jogos e exercícios para assim conduzir 
o praticante a uma evolução gradativa dos fundamentos do jogo.

O Manual de Jogos e Exercícios para Escolas de Futebol foi criado 
para auxiliar o professor nesse processo de ensino-aprendizagem das 
técnicas do futebol.

Ele traz jogos e exercícios para ensino e aprendizagem dos fundamen-
tos do futebol, que são: jogos para aquecimento, condução de bola, 
domínio de bola, drible, antecipação, marcação, controle de bola, 
passe, cabeceio e finalização, além de atividades complementares: 
brincadeiras para futebol, pequenos jogos, estafetas para futebol, 
exercícios em circuito, treinamento físico e treinamento de goleiro.

Esta obra tem o intuito de ajudar todos os professores de escolas de 
futebol. Esses jogos e exercícios podem e devem ser modificados para 
atender às necessidades de cada grupo de alunos.

Espero que este livro possa ajudar a todos os professores em suas 
aulas e que estes possam torná-las divertidas e alegres para os alunos.

Professor Especialista Leandro Rubio Andrés
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Capítulo 1

Jogos e  
Exercícios de 
Aquecimento

#



26 Manual de Jogos e Exercícios para Escolas de Futebol

1.1. CORRIDA DOS NÚMEROS

Material utilizado: não utiliza materiais.

Descrição da atividade: jogadores se movimentando à vontade pela 
quadra. Ao comando do treinado, eles deverão formar grupos, por 
exemplo: grupos de 3, 4, 5, 6 etc. Os jogadores que não conseguirem 
formar grupos realizam uma tarefa.
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1.2. SACI EMPURRA-EMPURRA

Material utilizado: não utiliza materiais.

Fundamento técnico: proteção de bola.

Descrição da atividade: jogadores saltando em uma perna só, com 
os braços cruzados à frente, tentam empurrar os adversários com o 
ombro para que estes coloquem os dois pés no chão. Quem colocar 
os pés no chão sai do jogo.


