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“Todos os adultos foram um dia uma criança, mas poucos se lembram disso.”
Antoine de St Exupéry

Face à impossibilidade da realização de treinos colectivos em pavilhão e mesmo em campos
ao ar livre, foi com satisfação que aceitei o desafio do Prof Joaquim Pereira, do CDE Francisco
Franco para fazer em “streaming” uma acção , com a finalidade de apresentar propostas de
actividades a realizar em casa pelos mais novos. A preparação e fonte de inspiração desta
acção foi para mim uma agradável viagem ao passado. Foi eu relembrar-me das brincadeiras
que fazia. Muitos dos jogos, actividades e exercícios, que eu tenho recriado ao longo dos
tempos, tem por detrás a memória da criança que já fui.

Hoje vou apresentar um dos jogos, que eu recriei para a acção do Clube Desportivo da Escola
Francisco Franco: o jogo dos 9 passes. Foi com base na lógica do jogo dos sete passes à
parede, que eu jogava em criança, muito antes de eu ter começado a jogar basquete, que me
inspirei quando construi o jogo dos 9 passes que claramente visa a melhoria de um dos
fundamentos, talvez o fundamento que embora decisivo, seja o mais esquecido, o passe. Para
quem tiver curiosidade pode encontrar o jogo que me inspirou, assim como muitos outros jogos
tradicionais, no seguinte link .

No vídeo poderão ver a sequência inteira do jogo dos nove passes e em anexo damos a
conhecer as regras do jogo. Bons jogos, da minha parte eu tenho a sorte de me lembrar a
criança que um dia fui, que feliz que eu sou.

{youtube}262oDvTM82w{/youtube}
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Pode ler artigo "Jogo dos 9 passes" em pdf, aqui

Para ler o artigo precisa de Adobe Reader. Pode fazer o download de programa, aqui
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