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karaté - Conteúdos programáticos  

 

 

 

Objetivos gerais 

 

- Promover o desenvolvimento motor em todas as suas capacidades: 

1. Força, resistência, flexibilidade e velocidade. 

- Adquirir e desenvolver um equilíbrio psicológico e afectivo; 

- Promover a concentração e auto-controlo; 

- Estimular a socialização e compreensão do outro; 

- Adquirir pequenas regras inerentes ao karate; 

- Estimular o gosto pela história e cultura do karate.  

 

Objetivos específicos Atividades 

Desenvolver a força, resistência, flexibilidade e 

velocidade através dos exercícios de base do 

karaté. 

jogos de deslocação usando o próprio corpo em 

diversos contextos e posições. jogos de 

coordenação e de aquisição de movimentos 

próprios do karaté com o uso de instrumentos 

De treino, como arcos, bolas, rolos de esponja. 

Desenvolver um equilíbrio psicológico e afetivo 

trabalhando a autoconfiança e estimular a 

socialização e compreensão do outro. 

constante ajuda na compreensão das ações e 

reações nos jogos individuais e de grupo existindo 

um reforço positivo para a construção da criança 

em si como indivíduo. 

Adquirir pequenas regras inerentes ao karate.   Pedir autorização para entrar e sair da sala e fazer 

saudação ao Professor. Cuidar do fato de karate e 

saber apertar o cinto e dar apertar os atilhos do 

casaco. Saber estar devidamente sentado na aula 

em silêncio.  

Promover a concentração e auto-controlo.  Durante os jogos com o uso de instrumentos fazer 

contagem dos números em japonês para executar 

os exercícios e em forma de brincadeira variar o 

ritmo. Promover jogos de contato físico onde o 

cuidar do colega de treino é uma das 

preocupações. 

Estimular o gosto pela história e cultura do karate. Aprender a dizer as palavras para entrar e sair da 

sala. Saber como dizer professor, aluno, fato de 

karaté e sala de treino. Saber dizer parar e voltar 

para o lugar. Saber contar os números em japonês 

até 10. Tudo aplicado nas durante as diferentes 

partes da aula, quer nos jogos como nas pausa. 

 

Professor Paulo Oliveira 

 


