Olá, crianças. Tudo bem com vocês?
Espero que sim!
Hoje em nossa aula, iremos falar
sobre uns dos fundamentos básicos
do futebol.
Iremos falar sobre os fundamentos
“Drible” e “Finalização”.
Isso mesmo!

O Drible é caracterizado pelo ato de enganar o
adversário por meio de movimentos corporais, de
modo a ultrapassá-lo com a bola, ou seja, o Drible,
nada mais é do que uma nta para se desviar do
adversário.
Existem vários nomes e estilos de Drible, como o
Drible da vaca, caneta, carretilha, chapéu, elástico
e muitos outros.

A Finalização é caracterizada como o resultado das ações, ou
seja, o ato de chutar ou cabecear a bola rumo ao gol do
adversário.
Então, vamos assistir as nossas videoaulas sobre o
fundamento “Drible” e “Finalização”?
Ah! Mas, não se esqueçam de alongar e aquecer o corpo antes
dos exercícios.
Vamos lá!

Na videoaula sobre o fundamento “Drible”,
mostraremos 5 variações de exercícios simples.
1) Deveremos conduzir a bola com a parte interna
do pé, parar em frente ao alvo e passar a perna
direita e esquerda por cima da bola, realizando a
“Pedalada” e sair conduzindo a bola mudando de
direção. Lembrando de alternar o lado do pé no
momento da condução de bola. 8 REPETIÇÕES.
2) Realizaremos a condução de bola com mudança
de direção e realizando o Drible com o calcanhar.
Realizar 8 REPETIÇÕES.
3) Iremos fazer a condução da bola com a parte
externa do pé e realizar a “Meia-lua”, tocando a bola
com a parte externa do pé para o lado direito e
jogando o seu corpo para o lado esquerdo do alvo.
8 REPETIÇÕES.

4) Deveremos realizar o Drible “Elástico”. O aluno
deverá conduzir a bola com o peito do pé, e com a
ponta do pé fazer o movimento de mudança de
direção, ou seja, mover a bola para a direita e para a
esquerda rapidamente. 8 REPETIÇÕES.
5) Conduziremos a bola e com a ponta do peito do
pé deverá suspender a bola, passando-a por cima
do alvo. 8 REPETIÇÕES.
Bom, crianças. Agora que vocês já assistiram a
videoaula, assistam também as situações reais de
jogo, onde são realizado o Drible durante as partidas
de futebol.

Na videoaula sobre o fundamento “Finalização”,
mostraremos 3 variações de exercícios simples.
1) Iremos nos posicionar a uma distância de 4
metros do alvo, que no caso será a trave do gol.
Receberemos a bola pelo passe rasteiro e
deveremos nalizar de primeira, ou seja, chutar a
bola com a parte interna do pé. O mesmo
movimento realizando a Finalização com o peito do
pé. Depois o mesmo movimento, realizando a
Finalização com a parte externa do pé. Lembrando
de intercalar os lados, primeiro nalizar com o pé
direito e depois com o esquerdo. 8 REPETIÇÕES.
2) Receberemos a bola a meia altura (na altura do
joelho), e deverá nalizar de primeira, ou seja, sem
deixar a bola cair no chão. Deveremos suspender a
perna em meia altura e nalizar, chutando a bola
com a parte interna do pé para o gol. O mesmo
movimento realizando a Finalização com o peito do
pé. Depois o mesmo movimento, realizando a
Finalização com a parte externa do pé. Lembrando
de intercalar os lados, primeiro nalizar com o pé
direito e depois com o esquerdo. 8 REPETIÇÕES.

3) Iremos receber a bola pelo alto e nalizaremos com o
cabeceio. Deveremos nos adiantar no momento do
lançamento da bola, posicionar o tronco do corpo um pouco
para trás e assim que receber a bola, impulsionar o tronco
para frente dando impulso para cabecear a bola com a parte
da frente da cabeça, ou seja, com a testa. A bola deverá ser
cabeceada para baixo ou para frente, dentro do gol.
8 REPETIÇÕES.
Bom, crianças. Agora que vocês já assistiram a videoaula,
assistam também as situações reais de jogo, onde são
realizados o fundamento de Finalização durante as partidas
de futebol.

Espero que tenham gostado muito da
aula. E não se esqueçam de praticar os
fundamentos do “Drible” e
“Finalização” para que possam aplicálos com bom desempenho durante as
aulas do Programa Bom de Bola, Bom
de Escola.
Bom crianças. Agora que vocês já
assistiram a vídeoaula de hoje, vamos
aprender mais sobre um assunto muito
importante! Isso mesmo.
Então vamos lá?

