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SOBRE A REXONA
A Rexona acredita no poder do movimento para transformar vidas. Acreditamos que todos 
devem ser capazes de experimentar os incríveis benefícios físicos, mentais e sociais que o 
movimento proporciona. Como a marca de antitranspirante e desodorante número um do 
mundo, a Rexona tem orgulho de produzir produtos que mantêm milhões de pessoas se 
sentindo frescas enquanto se movimentam – mas também está comprometida em ir além, 
garantindo que todos tenham o direito de se mover independentemente de raça, sexo e 
habilidade percebida.  

PROGRAMA QUEBRANDO BARREIRAS DA REXONA
Em parceria com a Beyond Sport – uma empresa líder em promover mudanças sociais 
sustentáveis por meio do esporte – o Programa Quebrando Barreiras dará aos jovens a 
confiança e a oportunidade de que precisam para entrarem em movimento.  

O programa tem como foco oferecer apoio aos jovens, especialmente àqueles que enfrentam 
as maiores barreiras para serem eles mesmos, equipando-os com habilidades essenciais 
para a vida, tais como confiança, trabalho em equipe e resiliência. Ao proporcionar acesso 
a treinadores e mentores, além de espaços seguros para se moverem, esses jovens poderão 
encontrar a confiança que precisam para quebrarem barreiras – aquelas impostas por eles 
mesmos e pela sociedade.  

O programa alcança isso proporcionando aos jovens acesso a programas esportivos, bem 
como equipando treinadores e líderes comunitários com as habilidades necessárias para 
fomentar mudanças de comportamento duradouras que, por fim, ajudarão a transformar a 
vida dos jovens que chegam até eles. 

Por meio do Programa Quebrando Barreiras, a Rexona quebrará as barreiras que impedem 
as pessoas de se moverem, apoiando a Rexona na luta por um mundo onde todos tenham 
confiança para se mover mais. 

AÇÃO FORMATIVA DO PROGRAMA QUEBRANDO BARREIRAS 
DA REXONA
A Ação Formativa da Rexona é um treinamento digital, projetado, produzido e fornecido 
pelas melhores organizações de esporte pela mudança social para equipar treinadores, 
professores e líderes comunitários com as habilidades para capacitar jovens com a confiança 
necessária para superar barreiras e alcançar coisas maiores na vida. 
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RESUMO DO MÓDULO 
Este módulo é um curso introdutório ao uso de movimentos e brincadeiras para ativar a 
confiança, motivação e oportunidade de se mover mais. Isso inclui atividades lideradas 
pelos líderes do Coaches Across Continents de todo o mundo, bem como discussões 
sobre os principais tópicos sobre treinamentos. As atividades usam diferentes tipos de 
movimentos para endereçar a falta de oportunidades para as pessoas se moverem e a falta 
de confiança, ao mesmo tempo em que facilitava a discussão sobre importantes tópicos. 
Também há atividades interativas para quebrar o gelo para que os usuários comecem a 
participar enquanto assistem.  

Este módulo é para parceiros de implementação, treinadores e líderes que trabalham com 
uma ampla gama de idades, esportes e níveis de habilidade. Embora destinadas a serem 
relativamente simples, todas as atividades são adaptáveis para usuários mais experientes. 

OS PRINCIPAIS OBJETIVOS DO MÓDULO INCLUEM: 
• Os facilitadores se tornarem mais capazes de promover o movimento e a brincadeira por 

meio de seus programas, tanto em pessoa quanto on-line. 

• Os facilitadores se tornarem mais capazes de fornecer oportunidades de movimento que 
atendam às necessidades de uma gama mais ampla de jovens. 

• Os facilitadores se tornarem mais capazes de fornecer programas que aumentem a 
confiança. 

• Os facilitadores se sentirem mais à vontade para adaptar e criar jogos e atividades para 
os participantes de forma a endereçar os temas sociais identificados. 

• As organizações comunitárias terem um caminho mais concreto para o treinamento 
de facilitadores e implementação de programas socialmente conscientes com base no 
movimento.

• Os participantes da programação para jovens entenderem como se moverem mais e se 
sentirem confiantes o suficiente para fazer isso de formas que gostem. 

O Coaches Across Continents (CAC) gostaria de compartilhar algumas orientações gerais 
para treinamento que podem ajudar você a implementar as atividades de forma segura, 
acolhedora e inclusiva: 

• Gentileza: Trate seus jogadores com gentileza para que eles gostem de vir às suas 
sessões. 

• Inclusão de todos: Certifique-se de que todo mundo seja envolvido na atividade. 
Ninguém deve estar sentado ou esperando em longas filas. 

• Use exemplos: Ao explicar coisas aos seus jogadores, tente mostrar um exemplo sempre 
que for possível, em vez de explicar as coisas com palavras. 

• Regra dos 80/20: Seus jogadores devem estar jogando por pelo menos 80% do tempo. 
Apenas 20% do tempo deve ser gasto explicando as regras e discutindo os impactos dos 
jogos. Use progressões de níveis para aprender brincando. 

• Paciência: Seja paciente com seus jogadores e dê tempo para que eles entendam as 
regras e desenvolvam uma estratégia para resolver seus problemas. 

• Resolva o seu problema: Deixe os jogadores resolverem seus próprios problemas. Sua 
solução pode não a melhor para eles. Incentive-os a compartilhar ideias uns com os 
outros. 

• Permita que erros sejam feitos: Você e seus jogadores cometerão erros! Divirta-se e 
aprenda com eles. 

• Redefina o conceito de “vencer”: Explore novos conceitos de vitória/sucesso que podem 
ser diferentes do esporte tradicional (ou seja, capacidade de encontrar soluções criativas 
para um problema, trabalhar em conjunto). 

• Faça perguntas: Faça perguntas aos seus jogadores sobre o jogo, em vez de dizer a eles 
o que deve ser feito. Permita que eles façam conexões entre o jogo e a vida. 

• Celebre a criatividade: Pense em diferentes formas de se jogar o jogo e adapte-as para 
diferentes questões sociais ou para as diferentes necessidades de seus jogadores (idade, 
habilidades etc.). 

• Improvise: Se você não tem todo o equipamento necessário para um jogo, simplifique-o 
ou use alternativas (p. ex., garrafas em vez de cones, camisetas amarradas em vez de 
coletes). 

• Divirta-se: Se você estiver se divertindo, seus jogadores também estarão. Encontre novas 
formas de amar o que faz e você criará um ambiente onde aprender é divertido. 

• Salvaguardas e proteções: Para informações mais completas sobre procedimentos 
de proteção para crianças, veja o documento sobre iniciativas seguras (“SAFE initiative 
document”) do CAC, através do link a seguir. 

ORIENTAÇÕES PARA 
TREINAMENTO
CRIANDO UMA CULTURA DE 
APRENDIZAGEM AUTODIRIGIDA
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MOVE AND SHARE™

CHECKLIST DE EQUIPAMENTOS: 
✓ Nenhum equipamento necessário  

POSSÍVEIS TEMAS: 
Oportunidades de se mover na minha comunidade

TEMPO: 10 minutos

ORGANIZAÇÃO:
1. Os participantes escolhem e executam qualquer movimento por 20 segundos.  
2. Depois, cada participante compartilha uma barreira para o movimento dentro da 

comunidade.  
3. Se for um grupo grande, você pode separá-los em pequenos grupos de 3-4 pessoas e 

pedir que eles compartilhem uma barreira por grupo.  
4. Repita os 20 segundos de um movimento diferente.  
5. Quando os participantes pararem pela segunda vez, eles deverão compartilhar uma 

ideia para que mais pessoas se tornem ativas nas suas comunidades.  
6. Repita os 20 segundos de um movimento diferente.  

EXEMPLOS DE PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO: 
• Qual é a barreira para o movimento?  
• O que impede você ou seus amigos de se movimentar ou fazer exercícios?  
• Que ideia eles têm para encorajar mais pessoas a se moverem ou serem 

fisicamente ativas?  
• O que faria você ou seus amigos se moverem mais? 

POSSÍVEIS PROGRESSÕES DE NÍVEL E ADAPTAÇÕES:
•  Os participantes se movem em pares ou grupos.  
•  Expanda o tópico para pedir aos participantes que compartilhem mais 

informações sobre: tipos populares de movimento, onde as pessoas se 
movem nas suas comunidades e quem pode ajudar as pessoas a se 
moverem mais. Essas perguntas adicionais seriam misturadas com 
curtos períodos de movimento.  

• Adaptação para participantes com deficiência física: enfatize que o 
movimento pode ter significados diferentes para diferentes pessoas. 
Aquelas pessoas com limitações na mobilidade ainda podem 
se mover como parte deste jogo, seja focando-se no uso dos 
braços, pernas, cabeça ou qualquer outra coisa. Além disso, o 
jogo também pode ser jogado em uma cadeira, se necessário.  

• Adaptação para participantes se for on-line: os jogadores 
podem simplesmente se mover na frente de seus dispositivos 
e adaptar seus movimentos ao espaço disponível a eles.  

• Se for um grande grupo on-line: você pode perguntar as 
barreiras e ideias de 3-4 participantes no total, em vez de 
uma para cada participante.

 

 

Segment 2- Icebreaker: Move and Share™  

 
 

 
Potential Themes/Time: Access to movement in my community, 10 mins 

 
Organisation: Start by letting all participants choose any movement(s) and perform 
the movement for 20 seconds. When the 20 seconds are finished each participant 
shares a barrier to movement within the community. If it is a large group they can 
share a barrier in small groups of 3-4. Repeat the 20 seconds of any movement. When 
they stop the 2nd time participants now share an idea to get more people active in 
their community. Repeat the 20 seconds of any different movement.  

 
Sample Discussion Questions:  What is 1 barrier to movement? What stops you or your 
friends from moving or doing exercise? What is 1 idea to encourage more people to 
move or be physically active? What would get you or your friends to move more? 

 
Possible Progressions and Adaptations: If you are together you could have the 
participants move in pairs or groups. You could expand the topic to ask for participants 
to share more about popular types of movement, where do people move in their 
community, who can help people to move more etc. These additional questions would 
be mixed with short periods of movement. This game can be adapted for participants 
with physical disabilities by emphasizing that movement can really mean anything for 
anybody. So those with limited mobility can still move as part of this game, whether 
that is focused on using their arms, legs, head or anything else and this game can be 
played from a chair if needed. If this game is played in an online setting players can 
simply move in front of their device and adapt their movement for the space available 
to them. If it is a large group online you could ask for barriers and ideas from 3-4 
participants total rather than every participant.  
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Segment 3- Game 1: Opportunities™ 
 
 

 
 
Potential Themes/Time: Access, Privilege, Responsibility; 30 minutes 

 
Organisation: A game with two teams going to goal. The field is split in half. Each team 
places defenders on one half and forwards on the other (they can choose numbers). 
Once decided those players cannot cross the half-field line. Play this way then introduce 
the free players. You can begin with one free player on each team and that player 
holding a cone (or whatever else is available) can cross the half. After playing with the 
cones for a bit stop the game and ask a few questions.  

 
Sample Discussion Questions: What is it like for the players with the cone? And for 
those without the cone? Did the player with the cone ever share it with someone else? 
Can they? What might the cone represent in your community? Should opportunity be 
shared or held? How can you share your opportunities / access / power / privileges? 

 
Possible Progressions and Adaptations: Play again but this time ask the teams to 
strategise how to share the opportunities/access. The coach can also add and take away 
cones as the game progresses to see how the teams respond to different challenges or 
advantages. This game can be adapted for participants with physical disabilities by 
encouraging participants to play the game with the ball in hand rather than using feet. If 
physical disabilities make a ball difficult you could play a simple walking tag game where 
participants score by walking between 2 cones. In this scenario participants ‘pass’ the 

Player with Access 

Player with Access 

CHECKLIST DE EQUIPAMENTOS: 
✓  1 bola 
✓  10 cones 
✓  5 coletes 
✓  Use cones se você não tiver gols/cestas. Use qualquer coisa que você tiver por aí, como 

tampas de garrafa ou pedras, se você não tiver coletes ou cones.   

POSSÍVEIS TEMAS: 
Acesso, privilégio, responsabilidade

TEMPO: 
30 minutos

ORGANIZAÇÃO:
1. Monte um campo de futebol com um gol em cada extremidade. 
2. Divida o campo no meio. 
3. Divida o grupo em duas equipes em lados opostos do campo. 
4. Divida a equipe ao meio novamente em defensores e atacantes. 
5. Os atacantes de cada equipe se movem para a metade oposta do campo e o jogo começa. 
6. Uma vez que o jogo tiver começado, os jogadores não podem cruzar a linha do meio-

campo, apenas a bola pode. 
7. Após cinco minutos, dê um objeto, como um cone, a um membro de cada equipe. 
8. Este jogador agora pode se mover livremente pelo campo. 
9. Após dez minutos, pause o jogo para fazer perguntas. Permita que os jogadores discutam 

suas respostas e encontrem soluções. 

EXEMPLOS DE PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO:
• Como está o jogo até agora? 
• O que você notou enquanto jogava? 
• Como é o jogo para os jogadores com o cone?  
• E para quem não tem cone?  
• O jogador com o cone o compartilhou com outra pessoa? Ele pode fazer isso?  
• Por que este jogador compartilhou (ou não) o cone? 
• O que o cone pode representar na sua comunidade?  
• A oportunidade deve ser compartilhada entre a equipe ou retida por um jogador apenas?  
• Como você pode compartilhar suas oportunidades/acesso/poder/privilégios? 

POSSÍVEIS PROGRESSÕES DE NÍVEL E ADAPTAÇÕES:
• Retome o jogo após a discussão, pedindo às equipes que elaborem estratégias para 

compartilharem as oportunidades/acessos.  
• O treinador também pode adicionar e retirar cones conforme o jogo for avançando para ver 

como as equipes respondem a diferentes desafios ou vantagens.  
• Adaptação para participantes com deficiência física: incentive os participantes a jogarem o 

jogo com a bola em mãos em vez de usar os pés.  
• Se deficiências físicas dificultam o jogo com bola, pode-se fazer um jogo de pique-pega 

simples andando, onde os participantes marcam pontos caminhando entre 2 cones.  
• Neste cenário, os participantes “passam” a bola imaginária gritando o nome de um colega 

da equipe e as equipes adversárias podem identificar um jogador para tentar pegar bola 
para a sua equipe. Pode-se jogar também em cadeiras de rodas da mesma maneira.   

9



JOGO 2: APRENDIZAGEM AUTODIRIGIDA JOGO 2: APRENDIZAGEM 
JOGO 2: APRENDIZAGEM AUTODIRIGIDA

JOGO 2: APRENDIZAGEM AUTODIRIGIDA 

JOGO 2: APRENDIZAGEM AUTODIRIGIDA
2: APRENDIZAGEM AUTODIRIGIDA JOGO 2: 

JOGO 2: APRENDIZAGEM AUTODIRIGIDA
JOGO 2: APRENDIZAGEM AUTODIRIGIDA

JOGO 2: APRENDIZAGEM 
JOGO 2: APRENDIZAGEM 

JOGO 2: APRENDIZAGEM JOGO 2:  
SELF-DIRECTED 
LEARNING™ WITH ELVIS

CHECKLIST DE EQUIPAMENTOS: 
✓  1 bola por grupo 
✓  2 cones por grupo 
✓  Use qualquer outra coisa que você tiver, como tampas de garrafa ou pedras, se não tiver 

cones  

POSSÍVEIS TEMAS: 
Aprendizagem autodirigida, resolução de problemas em equipe

TEMPO: 
15 a 30 minutos

ORGANIZAÇÃO:
1. Crie equipes de 4-5 jogadores por equipe. 
2. Defina um ponto de partida, usando um cone, objeto ou marcador. 
3. Os jogadores se revezam para mover a bola de um cone para o outro e vice-

versa. 
4. Os jogadores podem driblar a bola com o pé ou pegá-la com as mãos. 
5. Peça à equipe para ser criativa com as formas como os jogadores movem a 

bola, trabalhando em pares ou em grupo. 

EXEMPLOS DE PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO:
• Quais foram as diferenças na forma como jogamos?  
• Em que momento você gostou mais do jogo?  
• Quantas soluções diferentes você encontrou para o mesmo problema?  
• Todo mundo encontrou as mesmas soluções?  
• Como foi para você trabalhar em pares ou grupos?  
• Como você pode conectar este jogo com a solução de problemas 

na sua comunidade? 

POSSÍVEIS PROGRESSÕES DE NÍVEL E 
ADAPTAÇÕES:
• Adicione novas regras, como: a bola não pode tocar o chão, 

os jogadores não podem usar as mãos ou pés. 
• Depois que os jogadores se cansarem da repetição, peça 

que cada grupo pense em uma ideia sobre como mover a 
bola.  

• Todas as equipes só poderão mover a bola dessa forma.  
• Desafie os jogadores a encontrar o máximo possível de 

soluções diferentes para mover a bola. 
• Adicione regras diferentes (p. ex., a bola não pode 

tocar o chão).  
• Adaptação para participantes com deficiência física: 

incentive os jogadores a moverem a bola ao redor 
do cone de qualquer forma que for confortável 
para eles.  

 

 

Segment 4- Game 2: Self-Directed Learning™ 

imaginary ball by shouting a teammates name and opposing teams can tag a player to 
get the ball in their team. Or this could be played in wheelchairs in the same way.   
 
 

 
 
Potential Theme/ Time: Self-Directed Learning, team problem-solving; 15-30 minutes 

 
Organisation: Lines of 4-5 behind each cone with a second cone some distance away. 
Each player/team moves their ball from cone A to cone B, and back to cone A.  

 
Possible Progressions and Adaptations: You can start by telling everyone how they will 
move the ball (i.e. pick it up and walk around the cone and back). Then after players are 
tired of the repetition ask each group to come up with one idea for how to move the 
ball. Then all teams only move the ball that way. Then every single player can choose 
how they move the ball around the cone. Challenge them to find as many different 
solutions as possible. You can ask them to work in pairs or as a group and move the ball 
together. You can add different rules such as the ball cannot touch the ground, you 
cannot use your hands or feet, find a different solution every time, etc. Encourage 
players and teams including participants with physical disabilities to move the ball 
around the cone in any way they feel comfortable with. That can be holding the ball or 
bouncing the ball etc. Or even just have the players move between the cones if holding 
a ball isn’t possible. Focus on what is possible for each individual. 

 
Sample Discussion Questions: How is the game? What were the differences in how we 
played? When did you enjoy the game most? How many different solutions did you find 
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1, 2, 3, 4™

CHECKLIST DE EQUIPAMENTOS: 
✓  Nenhum equipamento necessário    

POSSÍVEIS TEMAS: 
Movimento em espaços pequenos

TEMPO: 
10 minutos

ORGANIZAÇÃO: 
1. Espalhe os jogadores pelo campo, todos de frente para o treinador. 
2. Distribua números de 1 a 4 em cada um dos cantos de um pequeno quadrado 

com “0” sendo o meio e a posição inicial. 
3. Se o treinador chamar 1, os jogadores saltam para o canto esquerdo da frente, 2 

para o canto direito da frente, 3 para a esquerda de trás e 4 para a direita de 
trás.  

4. O treinador chama os números e os jogadores têm que pular para a posição 
equivalente. 

EXEMPLOS DE PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO:
• Por que é importante mover o corpo da forma que você puder?  
• Por que isso é importante para nossa vida diária?  
• Por que é importante pensar enquanto se move?  
• Se um jogador estiver liderando o jogo, como ele se sente liderando o 

grupo? 

POSSÍVEIS PROGRESSÕES DE NÍVEL E 
ADAPTAÇÕES:
• Em vez de pular, os jogadores devem dar saltos, pular agachado 

ou fechar os olhos quando o treinador gritar os números.  
• Mude os números para que os jogadores tenham que pensar 

e reagir rapidamente.  
• Substitua os números por localizações geográficas, cores etc.  
• No vídeo do módulo, você pode ver que algumas pessoas 

jogaram este jogo em cadeiras de rodas. Incentive os 
participantes com limitação de mobilidade a identificarem 
como eles podem participar independentemente de sua 
capacidade. Por exemplo, em vez de pular, eles podem 
fechar os olhos ou mover a cabeça ou os braços. 

• Se necessário, o treinador pode chamar os números 
mais devagar enquanto mantém a atividade 
interessante.  

 

 

to the same problem? Did you all find the same solutions? How did you work in pairs or 
groups? How can you connect this game with solving problems in your community? 
 

 

Segment 5- Icebreaker 2: 1, 2, 3, 4™ 
 

 
 
Potential Theme/Time: Movement in small spaces, 10 minutes 
 
Organisation: Players are spread apart, standing at a distance from each other, all looking 
at the coach. Their starting position is 0. If the coach yells 1, players jump to the front left,  
2 is to the front right, 3 is to the back left and 4 is to the back right. Coach yells out numbers  
and players have to jump to that position. 
 
Possible Progressions and Adaptations: Instead of jumping, players have to hop, squat-jump or close their  
eyes when the coach yells out numbers. Change numbers so that players have to think and  
react quickly. Or can replace numbers by geographic locations, colors etc. In the module 
video you can see some people played this game from a wheelchair. Encourage 
participants to do that. If needed you can slow down the leader going from 1 to 2 to 3 
etc. while still keeping it engaging. Participants could only move their hands or only their 
feet to the 4 spots.  
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OPORTUNIDADES JOGO 3: FORNECENDO 
JOGO 3: FORNECENDO OPORTUNIDADES

JOGO 3: FORNECENDO OPORTUNIDADES 

JOGO 3: FORNECENDO OPORTUNIDADES
JOGO 3: FORNECENDO OPORTUNIDADES JOGO 

JOGO 3: FORNECENDO OPORTUNIDADES
JOGO 3: FORNECENDO OPORTUNIDADES

JOGO 3: FORNECENDO 
JOGO 3: FORNECENDO 

SEGMENTO SEGMENTO
JOGO 3:
GIVING 
OPPORTUNITIES™
COM TEJAS

CHECKLIST DE EQUIPAMENTOS: 
✓  Depende dos jogos que os jogadores criarem. Desafie seus jogadores a criar jogos  

que possam ser jogados apenas com o equipamento ou objetos que você possui.     

POSSÍVEIS TEMAS: 
Acesso, dúvida própria e inclusão

TEMPO: 
15 a 30 minutos

ORGANIZAÇÃO:
1. Divida um grupo em equipes de 4-5 jogadores. 
2. Peça que cada grupo realize a atividade no seu próprio espaço. 
3. Peça que os grupos criem um jogo simples, mas criativo, em 3-5 minutos. O jogo não 

deve usar equipamentos e não deve ser um esporte tradicional. 
4. Os participantes devem jogar o jogo por alguns minutos em pequenos grupos.  
5. Um jogador de cada equipe muda para uma nova equipe e o grupo ensina o jogo 

à nova pessoa.  
6. Continue trocando os jogadores de equipes para que pessoas diferentes deixem 

seus grupos e se juntem a outros. 
7. Após 3-4 rodadas, pause o jogo para fazer perguntas. 

EXEMPLOS DE PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO:
• O que acontece quando alguém novo entra no seu espaço/na sua 

comunidade?  
• Como você decidiu o que fazer quando eles chegaram?  
• Como você os tratou?  
• O que você decidiu sobre como jogar? Como você tomou essa decisão? 
• Por que algumas pessoas podem ter medo de ingressar em uma nova 

atividade ou tentar algo novo sozinhas? 
• Este jogo demonstra algo importante que você gostaria ou não 

gostaria de ver na sua comunidade? 

POSSÍVEIS PROGRESSÕES DE NÍVEL E 
ADAPTAÇÕES:
• Jogue novamente pensando em novos jogos em cada grupo.  
• O novo jogador no grupo ensina o jogo em vez de aprender 

com o grupo.  
• Alternativamente, os jogadores podem criar um tipo 

de movimento juntos para representar algo que eles 
gostariam de ver nas suas comunidades em geral.  

• Peça que os participantes criem jogos e atividades 
que sejam adequados às habilidades de todos os 
participantes. Faça disso um desafio extra.  

• Caso contrário, ofereça sugestões de como adaptá-
los para pessoas com deficiência física. 

 

 

Segment 6- Game 3: Giving Opportunities™ 
 
 
Sample Discussion Questions: Why is it important to have a healthy body to move? Why  
is it important for our daily lives? Why is it important to think while you move? If you have  
a player lead the game how did they feel leading the group? 
 
Adapting for Participants with Physical Disabilities:  
 

 
 
Potential Themes/Time: Access, Self-Doubt and Inclusion; 15-30 minutes 

 
Organisation: Multiple groups spread out and come up with a simple game in 3-5 
minutes. Can use no equipment or whatever is available as long as the game is not 
traditional sport (i.e. needs to be something new to explain). Then play that game for a 
few minutes in the small groups. After some minutes 1 person from each group finds a 
new group and the group teaches the new person the game. Continue rotating so 
different people are leaving their group and joining new groups. 

 
Sample Discussion Questions: What happens when someone new enters your space/ 
community? How did you decide what to do when they arrived? How did you treat 
them? How did you decide what to play? Why might some people be afraid to join a 
new activity or try something new for themselves? Does this game demonstrate 
something important you would or would not like to see in your community? 

 
Possible Progressions and Adaptations: Play again coming up with new games in each 
group. This time the player that moves teaches the game rather than learning from the 
group. Or the players can come up with something new together to represent 
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JOGO 4: CONFIANÇA JOGO 4: CONFIANÇA JOGO 4: CONFIANÇA
JOGO 4: CONFIANÇA JOGO 4: CONFIANÇA

JOGO 4: CONFIANÇA JOGO 4: CONFIANÇA

JOGO 4: CONFIANÇA JOGO 4: CONFIANÇA
JOGO 4: CONFIANÇA JOGO 4: CONFIANÇA

JOGO 4: CONFIANÇA JOGO 4: CONFIANÇA
JOGO 4: CONFIANÇA JOGO 4: CONFIANÇA

JOGO 4: CONFIANÇA
JOGO 4: CONFIANÇA

JOGO 4: CONFIANÇAJOGO 4:
CONFIDENCE™  
COM LINA

CHECKLIST DE EQUIPAMENTOS: 
✓  1 bola para cada 4 participantes (você pode adaptar o jogo se tiver menos  

bolas disponíveis)  

POSSÍVEIS TEMAS: 
Confiança, comunicação, dúvida própria

TEMPO: 
15 a 30 minutos

ORGANIZAÇÃO:
1. Peça que os jogadores façam um círculo e dê uma bola a uns deles. 
2. Divida os jogadores em 4 equipes. 
3. Uma equipe começará dentro do círculo. 
4. As equipes dentro do círculo devem correr em direção aos jogadores com uma bola. 
5. Os jogadores dentro do círculo devem ser passados uma bola assim que pedirem. 
6. Os jogadores passam a bola de volta e a movem para receber uma bola diferente. 
7. Após 30 segundos, troque a equipe dentro do círculo. 
8. Relembre os jogadores de que eles só podem receber a bola quando forem 

chamados. 

EXEMPLOS DE PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO:
• O que você aprendeu até agora?  
• Por que é importante se comunicar enquanto está jogando?  
• Como você se comunica?  
• Compartilhe exemplos de como você se comunica na sua vida pessoal.  

POSSÍVEIS PROGRESSÕES DE NÍVEL E ADAPTAÇÕES:  
• Depois de algumas rodadas de comunicação simples, desafie os jogadores 

a dizer algo diferente ao pedir a bola, como “Meu nome é ...”, “Eu tenho 
uma VOZ”, “Eu sou inteligente”, “Eu sou forte” – identifique algo de que 
eles gostem neles mesmos. 

• Identifique algo legal sobre o outro jogador. 
• Desafie os jogadores a tirarem a bola do ar com diferentes partes do 

corpo (cabeça, peito, coxa).  
• Use as mãos para adaptar o jogo a outros esportes ou praticar 

como goleiro. Misture as coisas! Certifique-se de que as técnicas 
usadas para passar a bola sejam adequadas para todos os 
participantes.  

• Use as mãos se os participantes tiverem restrições de movimento 
nas pernas.  

• Jogue em grupos menores para simplificar onde os participantes 
podem passar a bola entre 2-3 pessoas para evitar confusão.  

• Para participantes com distúrbios de fala: ajude a encontrar 
outra maneira para eles comunicarem que eles querem a 
bola - com as mãos, movimento dos olhos etc.  

 

 

Segment 7- Game 4: Confidence™ 
 

 

Potential Themes/Time: Confidence, Communication, Self-Doubt; 15-30 minutes 
 
Organisation: Some players are inside the circle without a ball and the rest form the 
circle, some with a ball some without. Find a way to organise groups so everyone has a 
chance on the inside. The players in the middle run towards someone with a ball (1). 
After calling for the ball the player receives it (2), plays it to someone without a ball 
(3), returns to the middle and finds another ball (4). Switch to the next group inside 
after 30 seconds. Remind players that they can only receive the ball if they call for it. 

 
Sample Discussion Questions: How is the game so far? Why is it important to 
communicate on the field? What about off the field? How do you communicate? What 
are examples of how you communicate in life? Then try out some different progressions. 
If you try the ones below you can ask: How does it feel to be complemented by yourself 
and others? Why do you think we do that here? 

 
Possible Progressions: After a few rounds of simple communication challenge the players 
to say something different when asking for the ball such as “My name is …”, “I have a 
VOICE”, “I am smart”, “I am strong” – they can identify something about themselves they 
are proud of. Then something they like about the person passing to them. You have many 
options with this game to develop technique. Challenge the players with taking the ball 
out of the air with different body parts (head, chest, thigh). Use hands to adapt the game 
to other sports or practice goalkeeping. Mix it Up! Ensure the techniques used to pass the 
ball are suitable for all participants. Use hands if participants have leg restrictions. Play 
the game in smaller groups to simplify where participants only pass the ball between 2-3 
people to avoid confusion. If participants have speech disorders then find other ways for 
them to communicate that they want the ball- hands, eye movement etc.  
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           ATIVIDADE BÔNUS BÔNUS ATIVIDADE BÔNUS
ATIVIDADE BÔNUS ATIVIDADE BÔNUS

ATIVIDADE BÔNUS ATIVIDADE BÔNUS BÔNUS

ATIVIDADE ADICIONAL ATIVIDADES ADICIONAIS 
ATIVIDADE BÔNUS ATIVIDADE BÔNUS

ATIVIDADE BÔNUS ATIVIDADE BÔNUS
ATIVIDADE BÔNUS ATIVIDADE BÔNUS

ATIVIDADE BÔNUS
ATIVIDADE BÔNUS

ATIVIDADE BÔNUS
ATIVIDADE 
BÔNUS: 
MANAGING  
SELF ESTEEM™

CHECKLIST DE EQUIPAMENTOS: 
✓ Nenhum equipamento necessário

POSSÍVEIS TEMAS: 
Habilidades de liderança, autoestima

TEMPO: 
15 a 30 minutos

ORGANIZAÇÃO:
1. Divida o grupo em equipes com cada jogador recebendo um 

número.  
2. As equipes devem se organizar em fileiras organizadas de 

forma numérica, com o número 1 começando na frente.  
3. O jogador da frente é o líder e decide qual movimento a 

equipe deve fazer e em qual direção.  
4. O treinador alterna o líder chamando um novo número. 
5. Esse jogador vai para a frente e decide o movimento de 

toda a fileira. 

EXEMPLOS DE PERGUNTAS PARA 
DISCUSSÃO:
• Quais foram algumas das diferentes qualidades de 

liderança neste jogo?  
• Que tipos de líderes e qualidades de liderança 

você vê na sua comunidade? 

POSSÍVEIS PROGRESSÕES DE 
NÍVEL E ADAPTAÇÕES:  
• Os líderes podem mudar de fileira:   

о  Chama-se um número e aquele 
jogador deixa sua fileira para 
se tornar o líder em uma fileira 
diferente.  

• O movimento dentro dos grupos pode 
ser feito de qualquer forma. Ele não 
necessariamente precisa ser uma 
corrida ou uma atividade que exija 
um alto nível de esforço.  

• Certifique-se de que os líderes do 
grupo estejam se movendo de 
uma forma com a qual todos 
se sintam confortáveis. 

 

 

Bonus Activity: Managing Self Esteem™ 

 

Potential Theme/Time: Leadership Skills, Self Esteem; 15-30 minutes 

Organisation: Divide group into teams with each player getting a number. The teams  
arrange themselves in a line with number one starting in the front. The front player is  
the leader and decides what movement the team does and in what direction. The coach  
rotates the leader by calling out a number and that player becomes the leader of the  
line and decides the movement for the entire line. 
 
Sample Discussion Questions: What were some of the different leadership qualities in this  
game? What types of leaders and leadership qualities do you see in your community? 
 
Possible Progressions and Adaptations: Each line has a ball. The leader has the ball and when leaders  
change the ball changes as well. Another progression is that the current leader calls  
out the number for the new leader in their line. You can also have leaders switch lines:  
A number is called and that player leaves their line to become a leader in a different line. Movement in the 
groups can be anything- it is not necessarily running or high performance activity. Make sure the group  
leaders are moving in a way that everyone is comfortable with.  
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           ATIVIDADE BÔNUS BÔNUS ATIVIDADE BÔNUS
ATIVIDADE BÔNUS ATIVIDADE BÔNUS

ATIVIDADE BÔNUS ATIVIDADE BÔNUS BÔNUS

ATIVIDADE ADICIONAL BÔNUS A
ATIVIDADE BÔNUS ATIVIDADE BÔNUS

ATIVIDADE BÔNUS ATIVIDADE BÔNUS
ATIVIDADE BÔNUS ATIVIDADE BÔNUS

ATIVIDADE BÔNUS
ATIVIDADE BÔNUS

ATIVIDADE BÔNUS

CHECKLIST DE EQUIPAMENTOS: 
✓ 1 bola 
✓ 6 cones 
✓ 2 gols 
✓ 5 coletes 
✓  Use cones se você não tiver gols ou cestas. Caso contrário, use qualquer coisa que você 

tiver por aí, como tampas de garrafa ou pedras, se você não tiver coletes ou cones.  

POSSÍVEIS TEMAS: 
Inclusão de todo mundo, independentemente de habilidades ou inclusão social, focando 
na força um do outro, em vez de na fraqueza. 

TEMPO: 
25 a 30 minutos

ORGANIZAÇÃO: 
1. Este é um jogo tradicional de futebol, mas os jogadores de cada equipe têm 

diferentes restrições que eles mantêm em segredo uns dos outros: alguns têm 
um número ilimitado de toques, outros apenas 1, 2 ou 3 toques, alguns só 
podem jogar com o pé mais fraco, alguns podem apenas andar etc.  

2. No meio do jogo, mude as restrições dentro das equipes e retome o jogo. 

EXEMPLOS DE PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO: 
• Todos conseguiram jogar?  
• Há algum grupo na nossa comunidade que não tem a chance de 

praticar esportes?  
• Quem são essas pessoas?  
• Por que essas pessoas não podem praticar esportes?  
• O que podemos fazer para incluí-las no esporte?  
• O que você achou da pessoa que não estava jogando bem por 

causa de suas restrições?  
• Sua opinião mudou quando as restrições foram dadas a você? 

POSSÍVEIS PROGRESSÕES DE NÍVEL E 
ADAPTAÇÕES:
• Permita que os jogadores decidam quais são as restrições 

que se relacionam com a sociedade de cada um.  
• Ajuste as restrições com base no que os participantes 

podem fazer fisicamente (p. ex., andar ou ajoelhar). 
• Jogue o jogo com as mãos se os participantes 

estiverem em cadeiras de rodas e use restrições 
como o número específico de segundos com a 
bola.  

ATIVIDADE 
BÔNUS: 
RECOGNISING 
DIFFERENCE™ 

 

 

Bonus Activity: Recognising Difference™ 
 

 
 
Potential Theme/Time: Including everyone irrespective of their abilities, Social Inclusion,  
Focusing on each other’s strength rather than weakness; 25-30 minutes 
 
Organisation: It is a normal game of football, but players on each team have different  
restrictions which they keep secret from one another: some have unlimited touches, some  
only 1, 2, or 3 touches, some can only play with their weaker foot, some can only walk etc.  
Half way through the game, switch the restrictions within the teams. 
 
Sample Discussion Questions: Was everybody able to play? Are there any groups in our  
community that do not get the chance to play sport? Who are these people? Why they are  
not allowed to play sport? What can we do to include them in sport? What did you think  
about the person who was not playing well because of their restrictions? Did your views  
change when you had the restrictions. 
 
Possible Progressions and Adaptations: Allow the players to decide what the restrictions are, which relate 
to their society. Adjust the restrictions based on what the participants can do physically. For example 
walking or kneeling. Play the game with hands if participants are in wheelchairs and use restrictions such as 
number of seconds with the ball.  
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ADAPTE UM JOGO ADAPTE UM JOGO ADAPTE 
ADAPTE UM JOGO ADAPTE UM JOGO

ADAPTE UM JOGO ADAPTE UM 

ADAPTE UM JOGO ADAPTE UM 
ADAPTE UM JOGO ADAPTE UM 

ADAPTE UM JOGO
ADAPTE UM JOGO

ADAPTE UM JOGO ADAPTE UM MÓDULO 2: PASSOS 
PARA FAZER A 
ADAPTAÇÃO DE UM JOGO

Passos para fazer a adaptação de um jogo Notas do treinador

1 Selecione um jogo no currículo do CAC que você viu ou leu sobre:

2 Leia e aprenda sobre como o jogo atual funciona. Adicione quaisquer notas importantes 
aqui.

3 Adapte o jogo seguindo o passo n.º 4, passo n.º 5 ou uma combinação de ambos os 
passos.

4 Mude a mensagem: Você pode “adaptar” a mensagem social mudando o que os 
diferentes elementos do jogo representam (ou seja, se os marcadores representam 
originalmente abusadores de crianças, você poderia mudar isso de forma a fazer com 
que os marcadores representem algum vírus). 

5 Mude a organização: Mudar as regras do jogo, a organização do campo ou criar uma 
progressão diferente de níveis é outra forma de se adaptar um jogo. .

6 Progressões de níveis: Quando criar novas progressões, pense novamente em como elas 
funcionam. O jogo mostra essa mensagem com clareza? De que forma a configuração 
poderia ser mudada para tornar este tópico mais claro, e de que forma a organização 
poderia ser mudada para deixar o jogo mais divertido? 

7 Pense nas perguntas que o treinador pode fazer aos jogadores antes, durante e depois 
do jogo (ou seja, como você se sentia sendo um usuário de drogas? O que você fez 
para evitar as drogas/o álcool?)

8 Dê um novo nome ao jogo! Você acabou de criar algo novo. Escolha um nome
legal :)

Envie este formulário para instruct@coachesacrosscontinents.org 
e o CAC dará um feedback no seu novo jogo!
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               CONCLUSÕES PRINCIPAIS CONCLUSÕES
PRINCIPAIS CONCLUSÕES

PRINCIPAIS CONCLUSÕES 

PAIS CONCLUSÕES PÇÃO
PRINCIPAIS CONCLUSÕES

PRINCIPAIS 
PRINCIP

INTRODUÇÃO  INTRODUÇÃO
• A importância de estar em movimento e dos 

jovens terem diferentes opções de movimento. 

• Como criar um espaço seguro onde 
participantes de todas as habilidades se 
sintam confortáveis se movendo à sua maneira. 

• Conceitos de treinamento que podem 
aumentar a confiança de todos os jovens. 

• Como promover o movimento mesmo que 
programas em pessoa não sejam possíveis. 

• Como adaptar e desenvolver atividades 
que promovam temas sociais em vez de 
desempenho atlético.  

• Ideias e estratégias para que as organizações 
formem treinadores e implementem programas 
de movimento que sejam socialmente 
conscientes. 
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QUEBRANDO 
BARREIRAS  

ATRAVÉS DO 
PODER DO 

MOVIMENTO 
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