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ATLETISMO 

O Atletismo é uma modalidade desportiva constituída por diversas especialidades, distribuídas pelas corridas, saltos e 

lançamentos. Trata-se de um desporto individual, embora existam provas como as estafetas, que recorrem à 

colaboração de vários atletas, para atingirem um objetivo comum. 

A maioria das provas de Atletismo realizam-se num estádio de atletismo. Este é constituído por uma pista de 400 

metros, com seis a oito corredores, várias zonas para realização das provas de lançamentos e outras para os saltos. 

Corridas: 

Qualquer corrida é composta por três momentos distintos: a partida, o percurso e a chegada à meta. Podemos 

classificar as corridas, em corridas de distâncias curtas, médias e longas, quanto à dimensão do seu percurso. 

As técnicas de corrida variam em função do tipo de corrida que se está a realizar, assim: 

Nas corridas de distâncias médias e longas deve-se:  

• Manter a cabeça levantada olhando em frente. 

• Apoiar o pé pelo calcanhar e desenrolá-lo até à ponta (evitar correr na ponta dos pés, e arrastar os pés no 

solo). 

• Oscilar os braços para diante e para trás, ao lado do tronco. 

• Respirar com naturalidade, inspirando pelo nariz e expirando pela boca. 

Nas corridas de distâncias curtas (velocidade) deve-se:  

• Inclinar mais o tronco em frente. 

• Elevar mais os joelhos. 

• Apoiar o pé exclusivamente na sua parte anterior. 
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Para além destas corridas, temos ainda as corridas de estafetas, que são corridas de velocidade, realizadas em 

grupo, sendo este constituído por quatro atletas. Cada um deles percorre uma determinada distância, transportando 

um testemunho (tubo liso e oco, de madeira ou metal), para entregar ao companheiro seguinte. O objetivo é 

transportá-lo até à meta, o mais depressa possível. Dois exemplos de corridas de estafetas são a corrida de 4x100 

metros e 4x400 metros. No 2º Ciclo as distâncias a realizar neste tipo de provas são os 40 ou 60 metros. 

As corridas de barreiras, são outro tipo de corridas curtas (velocidade), em que o atleta tem de transpor no seu 

percurso várias barreiras, colocadas em sucessão, à mesma distância umas das outras. Entre elas deverá ser dado o 

mesmo número de passos, geralmente ímpar, a fim de se poder atacar cada barreira com a mesma perna. 

Saltos: 

No Atletismo existem quatro tipos de saltos: salto em comprimento, triplo salto cujo objetivo é alcançar a maior 

distância horizontal possível; salto em altura e salto com vara, em que se procura ultrapassar um obstáculo elevado 

relativamente ao solo. 

No 2º Ciclo são abordados dois destes saltos, o salto em comprimento e o salto em altura: 

✓ Salto em comprimento 

Realiza-se numa zona própria, constituída por uma pista de balanço, uma tábua de chamada e uma caixa de areia. 

O salto em comprimento é constituído por quatro fases: corrida de balanço, chamada ou impulsão, fase aérea 

(voo) e chegada ao solo (queda). 

Técnica do salto em comprimento: 

• Realiza a corrida de balanço e apoio do pé de impulsão sobre a tábua de chamada. 

• Elevar o joelho da perna livre e projetar o corpo para cima e para a frente. 

• Juntar a perna de impulsão à perna livre (perna que realizou a chamada). 

• Rodar os braços para a frente, caindo sobre os dois pés e avançando o tronco. 
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✓ Salto em altura 

O salto em altura realiza-se num espaço que compreende um espaço para a corrida de balanço e uma zona de salto, 

constituída por dois postes, uma fasquia transversal e uma zona de queda. 

Tal como no salto em comprimento, o salto em altura é também constituída por quatro fases na sua execução e que 

designamos da mesma forma. 

São utilizadas diferentes técnicas para o salto em altura: a tesoura, o rolamento ventral e o salto de costas (Fosbury). 

Técnica do salto em altura - tesoura: 

• Executa a corrida de balanço em linha reta e oblíqua à fasquia. 

• Efetua a chamada (impulsão) com o pé mais afastado da fasquia, inclinando ligeiramente o tronco para trás. 

• Eleva a perna mais próxima da fasquia (perna de ataque) e inclina o tronco para a frente. 

• Baixa a perna de ataque, enquanto a perna de impulsão passa sobre a fasquia. 

• Contacta o solo em dois tempos, primeiro com a perna de ataque e só depois com a perna de impulsão. 

Técnica do salto em altura – Fosbury: 

• Executar a corrida de balanço realizando as últimas 3 a 4 passadas em curva. 

• Efetua a chamada (impulsão) apoiando o pé mais afastado do colchão, um pouco à frente do primeiro poste. 

• Inclina o tronco ligeiramente para trás e eleva energicamente a coxa da perna livre. 

• Passa a fasquia de costas com o corpo arqueado. 

• Após a passagem da bacia sobre a fasquia, puxa as pernas, formando a posição em L, mantendo o queixo junto 

ao peito. 

• Cai de costas no colchão, com os braços afastados lateralmente. 

Lançamentos: 

No Atletismo existem quatro tipos de lançamentos: dardo; disco; martelo e peso. 

No 2º Ciclo são abordados dois destes lançamentos, o lançamento do peso e o lançamento do dardo: 

✓ Lançamento do peso 

É realizado numa zona própria, constituída por um círculo e por um setor de queda. 

Na iniciação, o lançamento do peso é executado de lado. 
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Técnica de lançamento do peso: 

• Colocado dentro do círculo, de lado para o local de lançamento, com as pernas afastadas. 

• Segurar o peso com os dedos abertos e sem tocar na palma da mão. 

• Encosta o peso ao pescoço com o cotovelo afastado do corpo e o braço livre elevado. 

• Inclinar o tronco sobre a perna mais afastada da antepara. 

• Rodar o corpo e empurrar o peso para a frente e para cima. 

✓ Lançamento do dardo 

Para a iniciação do lançamento do dardo, podemos utilizar o lançamento da bola ou do foguetão. O lançamento do dardo 

compõe-se de quatro fases: pega do aparelho; corrida de balanço; o lançamento e o reequilíbrio. 

Técnica de lançamento do dardo: 

• Segurar o aparelho com os dedos, colocando-o entre o polegar, o indicador e o médio. 

• Realizar uma corrida de balanço com três passadas, levando para trás o braço portador da bola. 

• Colocar à frente o pé contrário ao braço portador do aparelho. 

• Executar o lançamento para a frente e para cima com o braço estendido, finalizando com um rápido 

movimento de pulso. 

• Dar um passo em frente com a perna do lado do lançamento, trocando o pé de apoio. 
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