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Diretrizes do 
Programa

O Programa “Mini-Handebol CBHb” tem por finalidade

promover o desenvolvimento integral de crianças de 06 à 10

anos de idade por meio da prática do mini-handebol, além de

promover eventos, aulas, workshops e festivais formativos para

crianças, discentes e docentes em todo país.

As ações do Programa fundamentam-se nos seguintes princípios:

1. Inclusão: primando por ensinar o esporte a todos;

2. Participação: pautando-se em ensinar para além do esporte,

contribuindo para uma vida de ações e condutas cidadãs;

3. Vivência Orientada: contemplando uma aprendizagem

sistematizada, pautada em uma ação pedagógica que valorize a

criança que aprende, respeitando seu nível de desenvolvimento

e experiências, bem como atenda as especificidades do jogo de

mini-handebol e posteriormente o handebol.
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O que é o 
Mini-Handebol

O mini-handebol é a iniciação aos princípios e fundamentos do

handebol de forma adaptada para crianças de 06 a 10 anos de

idade.

As aulas devem ser planejadas com atividades variadas, lúdicas e

positivas que respeitam as características das crianças tanto de

acordo com a idade quanto em relação ao grau de

desenvolvimento, com a intenção de promover o

desenvolvimento integral da criança: físico, motor, socioafetivo,

cognitivo e esportivo.

Caracterizada por ser uma atividade feita na medida para as

crianças, as atividades práticas são repletas de adaptações que

possam contribuir para o melhor andamento e desenvolvimento

do processo pedagógico. Itens como: bola, número de

jogadores, traves e tamanho de quadra são somente alguns itens

que foram adaptados do handebol para proporcionar uma

melhor experiência para as crianças.

i-
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Mais do que um jogo, o mini-handebol é uma filosofia que

valoriza o jogo infantil, isto é, inclui prazer, divertimento,

aventura e, por outro lado, orienta-se no sentido da

metodologia e da didática da Educação Física e desportiva para

crianças do primeiro ciclo do ensino básico (6 a 10 anos de

idade), sendo adaptável tanto à escola quanto aos clubes

(Garcia, 2001).

Portanto, alguns fatores são essenciais para que as ações com o

mini-handebol alcancem êxito, tais como:

▪ Pouca competição e muita diversão;

▪ Captação de novos praticantes para o handebol e novas

possibilidades mediante ao número crescente de praticantes;

▪ Aprendizado rico e planejado;

▪ Ampliação da cultura corporal do movimento, ideal para

escolas;

▪ Ensinar todos, ensinar bem e ser paciente.

Filosofias  do 
Mini-Handeboli-
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Regras e 
Adaptações

O cuidado em oferecer condições positivas e adequadas para a

realização das atividades fazem com que as regras e adaptações

do mini-handebol sejam pensadas na medida exata para as

crianças. Veja abaixo quais regras abordaremos nas próximas

páginas:

▪ Quadra de jogo;

▪ Baliza (ou traves);

▪ Categorias;

▪ Bola;

▪ Número de jogadores;

▪ Protocolo de entrada;

▪ Contagem do placar;

▪ Tempo de jogo;

▪ Arbitragem;

▪ Tiro de Saída;
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Fig. 1: Quadra de mini-handebol e suas medidas principais.

Quadra de Jogo

▪ A área de gol do mini-handebol deve ser demarcada com um

semicírculo de 4,5 a 5 metros de raio distante da baliza;

▪ O comprimento da quadra deverá ter aproximadamente 20

metros;

▪ A largura da quadra deverá ter aproximadamente 12 a 13

metros;
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Quadra de Jogo

Fig. 2: Quadra de handebol adaptada para o mini.

▪ A linha de pênalti deve ser 6 metros distante da baliza;

▪ A linha de tiro livre deve ser demarcada 7 metros distante da

baliza;

▪ O terreno de jogo e as demarcações podem ser feitos de

qualquer tipo de material, desde que não ofereça riscos

tanto às crianças quanto à própria realização das partidas.
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Pode ser feita com diversos tipos de materiais (madeira, ferro,

bambu, fitas, tubos de PVC etc.) e suas medidas devem ter entre

1,60 a 1,80 metros de altura por 2,40 a 3 metros de largura.

Foto 1: Baliza oficial de handebol e ao lado direito baliza 
adaptada de mini-handebol com tubos de PVC.

Balizas ou Traves

MINI-HANDEBOLM I-
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Balizas ou Traves

Também podem ser adaptadas balizas com formas mais livres e

lúdicas, tais quais os golzinhos feitos com cone, garrafa PET etc,

similares aos que se usam em jogos com bola nas ruas.

Na Europa utiliza-se muito as medidas de 1,70 metros de altura

por 2,40 metros de largura para todas as categorias do mini.

Uma das medidas mais rápidas e barata de adaptação é o uso de

banners, que podem ser personalizados ou mesmo aproveitados

de materiais promocionais e gerais que não serão mais usados.

Eles são fixos na trave com fitas com boa aderência, deixando a

altura ideal para a prática do mini-handebol. As medidas do

banner de adaptação são 3,24 metros de largura x 42

centímetros de altura.

Veja as fotos deste tipo de adaptação na próxima página e como

a altura favorece consideravelmente a atuação dos goleiros e

goleiras durante a prática.

MINI-HANDEBOLM I-
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Foto 2: Baliza oficial de
handebol com criança de 06
anos ao centro.

Foto 3: Adaptação para
baliza de mini-handebol no
solo antes da colocação.

Foto 4: Baliza oficial de
handebol agora adaptada
com o banner.

Balizas ou Traves
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Qualquer criança de 06 a 10 anos de idade pode jogar mini-

handebol, sendo que as idades são divididas da seguinte forma:

▪ Mini A: 6 e 7 anos de idade;

▪ Mini B: 8, 9 e 10 anos de idade.

Foto 5: Crianças do Mini A (com a letra A no colete) e
do Mini B (ao fundo) na baliza adaptada.

Categorias

MINI-HANDEBOLM I-
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Categorias

As idades e categorias foram determinadas desta forma por dois

motivos principais:

▪ Contemplam as idades das crianças do 1° ao 5° ano do

Ensino Fundamental I da educação básica;

▪ As atividades e propostas de cada categoria são adequadas

de acordo com as características motoras, cognitivas e

socioafetivas das crianças.

Fotos 7 e 8: Diferença de estatura de uma criança de 6 anos de
idade (Mini A) para uma criança de 10 anos de idade (Mini B).

MINI-HANDEBOLM I-
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Bola

A bola deve ser fácil de manejar e feita de material macio para

não machucar as crianças. As bolas ideais para cada categoria do

mini-handebol são:

▪ Mini A: Bola tamanho “00” Zero-Zero ou tamanho 8;

▪ Mini B: Bola tamanho “0” Zero ou tamanho 10; veja o

exemplo na foto abaixo:

Foto 9: Criança do Mini
B com a bola tamanho
zero, ideal para o Mini B.

Foto 10: Bola tamanho
“00” (verde e amarela) e
bola tamanho “0”
(vermelha e laranja).

MINI-HANDEBOLM I-
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Número 
de Jogadores 

Em relação aos jogadores em quadra o ideal são quatro

jogadores na linha e um goleiro, sendo que todas as crianças

podem atuar como goleiro no decorrer da partida, basta avisar o

árbitro ou a equipe adversária (caso não tenha árbitro).

Foto 11: Mini A (com meninos e meninas na equipe)
preparados para os jogos e brincadeiras!

MINI-HANDEBOLM I-
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Apesar do número recomendando ser de cinco crianças por

equipe nada impede que sejam montadas equipes com quatro

ou seis jogadores. Equipes mistas podem ser usadas em todas as

atividades, exercícios, aulas e jogos.

Equipes com 7 crianças são evitadas neste primeiro momento,

pois o espaço reduzido do mini não favorece a participação

satisfatória de todos durante as partidas. Sempre devemos

considerar que as crianças devam jogar o máximo de tempo

possível durante as atividades e que o fato de somente uma ser

“reserva” nessa fase possa ser negativo em relação à diversos

aspectos.

Número 
de Jogadores 
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Protocolo de
Entrada

Os jogos oficiais de handebol possuem um protocolo próprio de

entrada das equipes, cumprimento entre atletas, árbitros,

professores, oficiais etc.

No mini-handebol podemos (e devemos) ensinar as crianças a

realizar este protocolo de entrada e cumprimentos, mesmo que

de forma adaptadas, para que todos já possam vivenciar desde o

mini as particularidades desta etapa do jogo.

Fig. 3: Possibilidade de protocolo de entrada para o mini.
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Contagem do 
Placar

Há três possibilidades principais:

1. Contagem progressiva tradicional: pouco usado, idêntica ao

do handebol tradicional.

2. Contagem por sets: semelhante ao voleibol, também pouco

utilizada no mini-handebol. Veja abaixo:

Fig. 4: Possibilidade de contagem por sets.

1° SET 2° SET

Time "A" Time "B" Time "A" Time "B"

Gols 9 X 1 12 X 4

Placar 1 X 0 1 X 0

Final Time "A" vence por 2 sets a 0.

3. Sem contagem: sistema mais utilizado em todo mundo e

adotado por grande parte das federações e confederações em

festivais, aulas, jogos etc. As filosofias deste tipo de prática

ressaltam que a diversão, adesão e desenvolvimento global

são mais importantes do que a competição no mini.

MINI-HANDEBOLM I-
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Tempo de Jogo

A duração dos jogos pode variar, dependendo da faixa etária das

crianças e das condições e objetivos estabelecidos. O tempo

total de jogo pode ser dividido entre dois períodos ou não, tudo

vai depender da situação e do quanto tempo disponível o

professor possui para organizar e promover as partidas.

Sugestões para as idades:

Mini A: 10 minutos cada jogo com máximo de seis jogos por dia

com este sistema de tempo;

Mini B: 15 minutos cada jogo (corridos ou com 2 tempos de 7

minutos e 30 segundos com intervalo de 2 minutos de descanso

entre os tempos) com máximo de quatro jogos por dia com este

sistema de tempo.

Porém, sabemos que ao terminar a sequência de jogos algumas

crianças provavelmente falarão para o professor ou professora:

“Mas já acabou?!?! Queria jogar mais!!!”

MINI-HANDEBOLM I-
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Arbitragem

O árbitro aponta todas as irregularidades e infrações que

acontecem no jogo, mas de maneira formativa. Deve-se explicar

para as crianças tudo sobre os ocorridos, de forma que elas

entendam o desenvolvimento do jogo e as próprias regras, assim

como as sinalizações feitas pelos árbitros durante a partida (as

mesmas utilizadas pela arbitragem no handebol).

O árbitro sempre deve atuar de forma didática e pedagógica,

promovendo o conceito de fair play (jogo limpo) entre os

participantes a todo instante.

PROPOSTA DE AÇÃO – O JOGO SEM ÁRBITRO

Depois de terem aprendido grande parte das regras, que tal incentivar as

crianças jogar sem árbitro?

No Mini A as práticas demonstram que essa ação é um pouco mais difícil

de acontecer devido às características da idade, todavia na categoria Mini

B diversos lugares tem experiências positivas com essa prática.

MINI-HANDEBOLM I-
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Tiro de Saída

O tiro de saída pode ser realizado de três formas:

1. A partir do centro da quadra: no início do jogo pela equipe

que ganhar o sorteio (ou com bola ao alto no início da partida) e

sempre que for feito um gol. Pode-se colocar a regra dos 3

segundos para iniciar a partida depois de ter sofrido um gol,

regra adaptada que inibe o retardo demasiado de bola.

2. Saída direta: sempre que sofrer gol o goleiro já realiza o tiro

de saída pisando na linha de 3 metros, realizando um passe para

fora de sua área. A equipe adversária não precisa retornar.

3. Saída “dinamarquesa”: Quando a equipe faz um gol todos são

obrigados a voltar e tocar na sua linha da área defensiva com as

mãos (princípio de retorno defensivo veloz) e, a partir deste

momento, todos jogadores estão autorizados a defender. A

equipe que sofreu o gol faz a saída de sua própria área (idêntico

a saída direta) proporcionando as noções iniciais de contra-

ataque e fases do jogo para as crianças.

MINI-HANDEBOLM I-
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Os jogos de mini-handebol e handebol são muito dinâmicos,

com possibilidades de ações variadas, assim como ritmos

distintos de execução dos mesmos, portanto, devemos propiciar

aos educandos na fase do mini-handebol, 6 a 10 anos, o

aprendizado, aplicação, desenvolvimento e possibilidade de

variação das técnicas específicas relacionadas à atividade.

Logicamente, nos estágios iniciais do mini-handebol as crianças

não serão capazes de realizar os movimentos, técnicas e gestos

de forma adequada para o contexto do jogo, porém,

conhecendo as características das crianças, os conteúdos do

esporte de acordo com cada idade e como realizar essas técnicas

de maneira satisfatória, o professor terá todas as condições para

promover o desenvolvimento da criança. (Abreu e Bergamaschi,

2016).

Fundamentos e 
ações de jogo
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Fundamentos e 
ações de jogo

Os principais fundamentos necessários para o mini-handebol,

assim como sua forma de execução, variações e correções

pedagógicas são idênticas ao do handebol tradicional,

lembrando que obviamente a execução e compreensão nos

primeiros momentos passarão por muitas transformações:

▪ Manejo da bola;

▪ Posição de base;

▪ Drible;

▪ Passe;

▪ Recepção;

▪ Arremesso;

▪ Fintas;

▪ Domínio do ciclo de passos;

▪ Roubada de bola;

▪ Interceptação da bola;

▪ Bloqueio defensivo;

▪ Ações básicas do goleiro.

Quais atividades devo aplicar? De acordo com o seu objetivo e a

análise do estágio de desenvolvimento das crianças planeje sua

aula de forma a ajustar as ações pedagógicas para proporcionar

sempre as melhores experiências gerais para as crianças.

MINI-HANDEBOLM I-
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O mini-handebol herdou quase tudo do handebol,

principalmente o dinamismo e a velocidade de jogo. A

compreensão das fases do jogo são muito importantes para a

prática da atividade, visto que a cooperação, trabalho em equipe

e estratégias bem elaboradas junto aos fundamentos precisos

são alguns dos motivos de sucesso em uma partida.

Para o mini-handebol estabelecemos as quatro fases principais

do jogo:

1. Ataque;

2. Defesa;

3. Contra-ataque;

4. Retorno defensivo.

As crianças devem compreender que todos atacam e defendem

juntos e que ao perder a bola devem imediatamente iniciar

ações para recuperá-la e, quando recuperá-la, iniciar o contra-

ataque da melhor forma possível.

Fundamentos e 
ações de jogo
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Recomendações de 
ações e condutas

Algumas recomendações são fundamentais para que as

atividades sejam praticadas com segurança, qualidade e alegria,

como por exemplo:

▪ Fazer a marcação sem encostar no adversário na categoria

Mini A;

▪ Fazer a marcação acompanhando o adversário e permitindo

o toque na categoria Mini B;

▪ Dar 3 passos com a bola na mão em ambas categorias;

▪ Ficar no máximo 5 segundos segurando a bola (para alunos

de 6 e 7 anos) e 3 segundos (para alunos de 8, 9 e 10 anos) e

após isso passar, arremessar ou quicar (driblar) para dar

continuidade a ação;

▪ Ensinar o conceito de duas saídas em relação ao drible de

bola, muito comum nesta faixa etária;

MINI-HANDEBOLM I-
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▪ Arremessar a bola tentando fazer o gol em qualquer um dos

tiros (lateral, escanteio, livre e pênalti) exceto no tiro de

saída;

▪ Driblar a bola com ambas as mãos (mas de forma alternada)

desde que não conduza a bola (semelhante ao drible do

basquetebol);

▪ Ao atacar sem bola sempre estar em posição pronta de

recepção;

▪ Não permitir que as crianças se lancem ao solo para pegar a

bola;

▪ Não vale gol direto do goleiro, sendo que é obrigatório

passar a bola para alguém de linha para fazer o gol.

Recomendações de 
ações e condutas
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Conceitos Coletivos

▪ Criar situações, atividades e exercícios para o entendimento

e aplicação prática das fases do jogo;

▪ No ataque explicar o conceito de “Passa e Vai”;

▪ Os atacantes devem progredir ao gol;

▪ Olhar o jogo e tomar a melhor decisão possível (passe,

drible, arremesso, finta etc);

▪ Ocupar e buscar espaços livres de marcação no ataque;

▪ Instruir as crianças sobre o “falso espaço vazio” (pedir bola

estando próximo e atrás do defensor) e ensinar o desmarque

sem bola;

▪ Na defesa ensinar a marcação individual quadra toda;

▪ Os defensores devem evitar o gol e recuperar a posse de

bola;

▪ Cobertura defensiva;

▪ Não usar defesas em linha no mini-handebol;

▪ Evitar o uso de goleiro linha, mas ensinar.

MINI-HANDEBOLM I-
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Estrutura das Aulas

As aulas de mini-handebol podem ser oferecidas até três vezes

na semana e devem ser organizadas de forma sistemática e

criteriosa. Podem ter de 45 minutos a 1 hora de duração.

Lembre-se de unir os objetivos esportivos e pedagógicas aos

interesses das crianças, que provavelmente são os de brincar,

correr, jogar, se divertir, fazer novas amizades e ter bons

momentos com a nova atividade, o Mini-Handebol.

Veja abaixo uma sugestão de estrutura de aula de 50 minutos

para o mini-handebol, composta pela definição das partes da

aula em relação ao objetivo e tema:

Fig. 5: Possibilidade de organização de aula.
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Método de Ensino

Para o ensino do mini-handebol sugerimos a utilização do

método Progressivo Global desenvolvido pelos professores

Diego Melo de Abreu (Brasil) e Carlos Alberto Garcia Ferrão

(Portugal) que envolve os seguintes conceitos:

▪ Ensinar cada tema do mais simples para o mais complexo;

▪ Planejar as aulas de modo que as vivências levem as crianças

a compreender as fases básicas do jogo: ataque, defesa,

contra-ataque e retorno defensivo;

▪ Paciência, alegria, ludicidade e rigor pedagógico;

▪ Proporcionar o desejo de fazer, de querer fazer, o saber fazer

e o poder fazer, conceitos básicos da Psicomotricidade

(Oliveira, 1997);

▪ Não passar para a próxima etapa caso a criança não tenha

atingido o objetivo proposto (busque novas alternativas,

abordagens e meios);
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▪ Respeitar a fase de desenvolvimento global das crianças;

▪ Planejar atividades e aulas que estimulem as crianças da

forma mais completa possível, estimulando aspectos físicos,

motores, sociais, afetivos, cognitivos e esportivos;

▪ Brincar, mas com o mini-handebol como tema principal;

▪ Lembrar que cada criança é única, diferente e importante.

Portanto, como meio de ensino, se faz necessário compreender

o mini-handebol como uma etapa fundamental no processo de

ensino aprendizagem, que de forma progressiva e orientada se

traduz em situações de aprendizagem que conduz ao jogo

formal. Neste sentido podemos pensar em uma possibilidade de

ensino através da sistematização em etapas progressivas que

conduz ao mini-handebol, e a partir deste, ampliar a

complexidade do jogo em direção ao handebol.

Método de Ensino
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Avaliar se os objetivos e intenções das aulas, jogos, atividades e

exercícios são contemplados é de suma importância para

planejar novas etapas e desafios, assim como saber de maneira

controlada e pontual se as crianças atingem o que é proposto

dentro de cada aula.

Uma sugestão simples e eficiente para avaliação no mini-

handebol é adotar a estratégia da avaliação com indicadores de

ação:

▪ Satisfatório: significa que dentro daquilo que foi proposto

para a aula a criança demonstrou ter compreendido e

executado as ações de maneira satisfatória.

▪ Parcialmente satisfatório: a criança ainda necessita de

ajustes em alguns pontos durante as atividades? Marque

desta forma para que você possa planejar e arrumar novas

estratégias e abordagens para atingir os objetivos de maneira

plena e dentro do que foi inicialmente almejado.

Avaliação 
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Insatisfatório: Significa que a criança não compreendeu, não

executou e não atingiu o objetivo proposto para a aula ou

mesmo para cada atividade isolada.

A questão neste momento é analisar qual foi o problema maior

para que o resultado fosse considerado insatisfatório, assim

como refletir e propor novas ações, atividades, métodos e

abordagens para reverter o quadro negativo. Abaixo uma

sugestão de tabela de controle para uso em aulas de mini-

handebol em relação à avaliação:

Avaliação 

Fig. 6: Possibilidade de anotação de avaliação simplificada.

Aula 34: Jogos para compreensão de fases do jogo
Nome      Satisfatório      Parcialmente      Insatisfatório

Ana
Bruno
Carol

Daniel

X
X

X
X
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A promoção do desenvolvimento global das crianças é fator

primordial no ciclo de 5 anos que compõe o mini-handebol,

porém os objetivos esportivos pedagógicos também devem ser

contemplados e enumerados de forma a proporcionar clareza de

ações e intencionalidades aos professores formadores em todo

Brasil, visando atingir objetivos e formações similares. Abaixo

enumeramos os indicadores esperados ao final do mini-

handebol, quando a criança já esta indo praticar handebol:

▪ Os movimentos motores fundamentais (correr, saltar, lançar

etc) devem ser executados da melhor maneira possível por

cada criança, respeitando seus limites e vivências.

▪ Todas as técnicas fundamentais ofensivas necessárias para a

prática do handebol, devem ser compreendidas e executadas

de maneira satisfatória pela criança, tais como: passes,

recepções, dribles, arremessos, fintas básicas etc.

Objetivos ao final 
do Mini-Handeboli-
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▪ Todas as técnicas fundamentais defensivas necessárias para

a prática do handebol também devem ser compreendidas e

executadas da melhor maneira possível pela criança,

destacando: posição de base, bloqueios, deslocamentos

defensivos gerais, ações de combate (a partir do Mini B),

roubo de bola, interceptações etc

▪ A compreensão e execução dos conceitos individuais de jogo

são de suma importância para a criança ao término do ciclo.

Destacamos as seguintes ações a serem contempladas:

ocupar espaços livres de marcação, evitar falso desmarque

(posicionar-se atrás do marcador e achar que esta

desmarcado, entrando em constante linha de passe), jogar

ofensivamente com ações de progressão e defensivamente

realizar retorno com base em recuperação de bola.

Objetivos ao final 
do Mini-Handeboli-
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▪ Estabelecer conceitos coletivos de jogo ao final da etapa, de

forma que os seguintes aspectos sejam contemplados:

compreensão e execução do “passa e vai” (procura de

espaços isentos de marcação e progressão coletiva ao gol),

marcação individual e cobertura (cada criança se

responsabiliza por 1 atacante, porém deve saber realizar a

cobertura em caso de superioridade numérica), noções

iniciais defensivas coletivas (sistemas mais usados no

handebol), noção das quatro fases do jogo (ataque, defesa,

contra-ataque e retorno defensivo) e, por fim, a

conscientização e realização de ações para que todos

atacantes progridam juntos com objetivo de marcar gol.

Objetivos ao final 
do Mini-Handeboli-
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Objetivos ao final 
do Mini-Handeboli-

▪ Em relação aos aspectos socioafetivos devemos nos atentar

principalmente à questão de dirigir o egocentrismo,

incentivar atividades cooperativas, exaltar o respeito,

empatia e solidariedade aos colegas e todos e todas

envolvidos no universo de aulas, jogos e festivais, valorização

de atividades positivas e solidárias.

▪ Por fim, os aspectos cognitivos da criança em relação ao

jogo e ao próprio universo do handebol devem ser

considerados e avaliados de forma que haja compreensão

das regras principais, gestos que o árbitro utiliza, cultura

específica de fatores relacionados ao handebol (equipes,

países e atletas referências por exemplo) e também fatores

em quadra, tais como: tomada de decisão, compreensão de

possibilidades, velocidade rápida de reação, compreensão

das fases e objetivos do jogo etc.
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