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JOGO 1 
BOCCIA 

N.º de Atletas 3 

Local Sala de actividades – Pavilhão Rota do Moveis - Lordelo 

Material a utilizar - Bolas de Boccia 

 
Descrição do Jogo 

 
Em jogo estarão duas equipas a competir, cada uma constituída por 3 jogadores e 2 suplentes. 
A equipa 1 joga com as bolas de uma cor e a equipa 2 usa as bolas da outra cor. 
O jogo será constituído por 4 parciais segundo a regras do boccia federado. Ganha a equipa que obtiver mais pontos. 
Em caso de empate aplicar-se-á as regras do boccia federado, com um parcial extra. 

 

 

JOGO 2 

GOLFE 
N.º DE ATLETAS 3 

LOCAL Rotunda da Alameda de Portugal – Lordelo 

MATERIAL UTILIZADO - Tacos 
- Bolas de Golfe 

  
 DESCRIÇÃO DO JOGO 

 
A considerar pelo Paredes Golfe Clube. 

 

 

JOGO 3 

CURLING MODIFICADO 

N.º DE ATLETAS 4 

LOCAL Pavilhão Rota do Moveis – Lordelo 

MATERIAL UTILIZADO - Cones 
- Sinalizadores 

 
DESCRIÇÃO DO JOGO 

 
Condução de um sinalizador com uma “mopa” por um circuito balizado e definido por cones, a condução deve ser 
efectuada no tempo mais reduzido possível sem derrubar/deslocar os cones. Caso derrube ou desloque o cone será 
atribuído 5s de penalização. Ganha a equipa que efectuar menos tempo, em caso de empate, ganha a equipa que não 
teve penalizações e com o atleta mais velho. 
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JOGO 4 
PERCURSO DE OBSTÁCULOS 

N.º DE ATLETAS 4 

LOCAL Pavilhão Rota do Moveis – Lordelo 

MATERIAL UTILIZADO  
- Box 
- Barreiras 
- Cones 
- Limbo 
- Arcos 

 
DESCRIÇAO DO JOGO 

 
Percurso de ida e volta, com 5 estações interligadas: 
1ª Estação: Contornar um percurso balizado por cones; 
 2ª Estação: Transpor um percurso definido por barreiras; 
3ª Estação: Passar por debaixo de um limbo colocado a 1,2 metros do solo; 
4ª Estação: Percorrer um itinerário definido por arcos, obrigatório colocar um dos pés no interior do arco; 
5ª Estação: transpor uma box. 
Caso um atleta decida não efectuar uma estação será atribuída uma penalização de 20s. 
Ganha a equipa que realizar o circuito em menor tempo, em caso de empate, ganha a equipa que não teve 
penalizações e com o jogador com mais idade. 

 

 

JOGO 5 
SALTAR À CORDA 

N.º DE ATLETAS 4 

LOCAL Sala de actividade – Pavilhão Rota do Moveis – Lordelo 

MATERIAL UTILIZADO - Cordas 
- Cones 

 
DESCRIÇÃO DO JOGO 

 
Num circuito definido por dois cones, o jogador deverá deslocar-se saltando a corda, numa distância de 4 metros de ida 
e volta. Este jogo assenta na variante estafetas devendo a corda utilizada, alternar de jogador em jogador até perfazer 
os 4 participantes. 
Ganha a equipa que realizar o circuito em menor tempo, em caso de empate, ganha a equipa com o jogador com mais 
idade. 

 

 

JOGO 6 

ARREMESSO DA BOLA 

N.º DE ATLETAS 4 

LOCAL Pavilhão Rota do Moveis – Lordelo 

MATERIAL UTILIZADO Bola medicinal 

 
DESCRIÇÃO DO JOGO 
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Cada jogador arremessa uma bola medicinal rectilineamente da zona de lançamento para uma zona previamente 
definida. 
A distância é definida por quatro zonas pontuáveis;  
Zona 1 (até 3 metros) – 1 pontos;  
Zona 2 (3 e 6 metros) 2 pontos;  
Zona 3 (6 a 9 metros) – 3 pontos;  
Zona 4 (9 a 12 metros) – 4 pontos 
Ganha a equipa com mais pontos, em caso de empate ganha a equipa com o jogador com mais idade. 

 

JOGO 7 
ESTAFETA AQUÁTICA 

N.º DE ATLETAS 4  

LOCAL Piscinas Municipais de Lordelo – Lordelo 

MATERIAL UTILIZADO - 2 Pistas 
- Testemunho 

 
DESCRIÇÃO DO JOGO 

 
Num trajeto de ida e volta em caminhada aquática de 24 metros o jogador transportará consigo um testemunho que 
transmitirá ao próximo jogador, posicionado fora de água.  
Ganha a equipa que em menor tempo realizar o percurso com todos os jogadores, em caso de empate, ganha a equipa 
com o jogador com mais idade. 

 

JOGO 8 
JOGO DE BASQUETEBOL MODIFICADO 

N.º DE ATLETAS 4 

LOCAL Pavilhão Rota do Moveis – Lordelo 

MATERIAL UTILIZADO - Cesto de Basquetebol, 
- Bola de basquetebol  

 
DESCRIÇÃO DO JOGO 

 
Os jogadores devem lançar uma bola a uma distância de 3m. Cada jogador tem direito a dois lançamentos. Cada 
lançamento terá a pontuação de 1 ponto. Ganha a equipa com mais pontos, em caso de empate, ganha a equipa com o 
jogador com mais idade. 

 


