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Treinador da Modalidade—nível 3 
ADDA Vouzela 

Praticar TÉNIS DE MESA porquê? 

A prática da modalidade de uma forma devidamen-
te orientada, permite desenvolver múltiplos recur-

sos e competências a diversos níveis, tais como: 

1 – No plano MOTOR, a sua prática melhora: 

 Destreza e precisão gestual 

 Coordenação de movimentos  

 Velocidade de deslocamento e de reação 

2 – No plano COGNITIVO, permite: 

 Apreciar a trajetória da bola 

 Focalização da atenção 

 Tomadas constantes de decisão (frações segun-

do) 

 Antecipação (através da leitura dos sinais do 

adversário) 

 Análise do jogo 

 Elaborações permanentes de estratégias 

3 – No plano AFECTIVO, aumenta as capacidade de: 

 Motivação, Cooperação e Amizades 

 Gestão da oposição e do score 

 Gestão de si próprio (stress, controlo nervoso, 

etc.) 

4—No plano SOCIAL 

 Possibilidade de se praticar em família (todas as 

idades 

 Relacionamento interpessoal 

 

Por tudo isto, está provado que a prática desta 
modalidade, ajuda a desenvolver um conjunto de 
competências nos jovens, que se refletem de uma 
forma positiva no rendimento escolar. 

Tipos de Pega na Raquete 

Pega Clássica  ou Europeia 

1. A raquete é mantida na palma da 

mão 

2. O dedo polegar e o dedo indica-

dor ficam paralelos e apoiados na 

terminação da borracha próxima 

do cabo 

3. Os outros três dedos ficam frou-

xamente à volta do cabo da 

raquete  de maneira a dar estabili-

dade à raquete 

Pegas Asiáticas ou caneteiro 

 

O dedo polegar e o dedo indicador circundam o cabo da 

raquete 

Os dedos restantes ficam juntos e dobrados ou esticados e 

abertos na superfície de trás 

Formas da raquete 

 A raqueta pode ser de qualquer tamanho, forma ou 

peso, mas a lâmina será plana e rígida.  

 Pelo menos 85% da espessura da lâmina deverá ser de 

madeira natural  

 A superfície do revestimento de um lado da lâmina, ou 

de um lado da lâmina que fique a desco-

berto, será baça, vermelho vivo de um 

lado e preto do outro.  
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Bola batida de direita 

Posição base 

A raqueta é o prolongamento natu-

ral do braço, permitindo o movi-

mento em todas as direções. 

A posição do jogador em relação à 

mesa será aquela que se adapte 

melhor ao seu estilo de jogo e que 

lhe permita um fácil acesso a qual-

quer zona da mesa. 

No entanto, numa fase de iniciação, e é dela que estamos a 

tratar, o jogador deverá estar colocado a uma distância tal, 

que o seu braço com o prolongamento da raqueta toque na 

aresta do fundo da mesa, de modo a que ele possa avançar 

para devolver uma bola curta ou recuar para bater uma bola 

comprida ao seu lado. 

A bola é batida ao nível do equador, da trás para a frente. A traje-

tória da bola é retilínea 

Bola batida de esquerda ou revés 

O gesto efetua-se de trás para a frente. A bola leva pouca rotação. 

 Deve ser batida no pico do ressalto 

Bola cortada de direita 

O jogador está perto da mesa e corta a bola em cima da mesa. A 

bola é batida de trás para a frente. 

A bola é batida sob o equador de trás para a frente e de cima para 

baixo. 

Bola cortada de esquerda ou revés 

Utilizada par “fechar” o jogo, é uma bola defensiva. 

A lâmina da raquete está bastante aberta ou mesmo na horizon-

tal. Bate no ponto mais alto da trajetória e continua o seu movi-
mento, terminando este com o braço em extensão 

Top Spin 

A bola é batida do “equador” para cima, com a raquete fechada. 

A bola vai com grande rotação, pelo que quando toca na mesa do 

outro lado, ganha velocidade e “foge”. 

Serviço 

A bola deve manter-se estacionária na palma da mão, que terá que 

a lançar ao ar, na vertical, pelo menos 16 cm. 

 
Terá que ser efetuado o serviço atrás da linha do fundo e dentro 

do prolongamento das linhas laterais 

  

No Ténis de Mesa moderno o serviço é uma “arma” fundamental, 

para criar dificuldades ao nosso adversário.  

 

O objetivo do serviço é a tomada de iniciativa, ou seja preparar-se 

para terminar o ponto quando o adversário devolve a bola. 

Só tendo bons serviços e boas respostas ao serviço é 

que poderemos aspirar a efetuar bons resultados. 

 

Todos os serviços obedecem a regras de ordem 

técnica ou biomecânica, de modo a obter uma boa 

velocidade de execução e também muito efeito. 

Tipos de Serviço 

 Liftado, com rotação para a frente  

 Cortado, com rotação para trás  

 Batido  

 Com efeito lateral (side spin)  

 Efeito helicoidal (efeito colher)  

 Efeitos combinados  

    
O local da raquete onde a bola toca quando do serviço, também 

tem influência 
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