
 

 

Módulos A B C 

 

Horário: Das 8hs às 18hs 

 

Módulo A – 25 À 27/01/2020 

Módulo B – 28 À 30/01/2020 

Módulo C – 31/01 À 02/02/2020 

 

São Paulo 

Academia Play Tennis – Av. Giovanni Gronchi, 3399 – Morumbi 

Tel: (11) 3744-7075 / 97540-9685  

 

Conteúdo: 

Módulo A  

 O Programa Play and Stay 

 Aulas de Mini Tênis 

 Ensino Para Iniciantes 

 Introdução dos Golpes Básicos 

 Exercícios de Desenvolvimento Motor  

 Desenvolvimento Físico para Crianças e Jovens 

 Psicologia para Crianças  

 Princípios Táticos do Jogo de Tênis 

 O Papel do Professor 

 

Módulo B 

 Estrutura da Aula Individual 

 Golpes Básicos (Empunhaduras, Preparação, Terminação e posições de pernas) 

 Utilização dos Lançamentos e Cestos de bolas  

 Tática e Estratégia para o Jogo de Simples  

 Técnicas de Correção e Melhoras   

 Os Efeitos e Trajetórias da Bola 

 Regras de Tênis  

 Organização de Torneios. 
 
 

Módulo C 

 Aula em grupo com progressões dos golpes de fundo, voleios, saque/devolução  

 Organização e distribuição de alunos na aula em grupo 

 Aula em grupo com jogadores de diferentes níveis 

 Atenção individual na aula em grupo 

 Liderança e comunicação na aula em grupo 

 Preparação física 

 ITN (Número Internacional de Tênis) 



 

 

 Tênis em cadeira de rodas 

 Tênis para deficientes intelectuais 

 Equipamentos de tênis 

 

INSCRIÇÕES: 

 

O pagamento deve ser realizado através de depósito bancário ou transferência: 

 

CESAR KIST E CD LTDA ME 

Banco Itaú – Ag: 0740 | Conta Corrente: 66.927-0 

CNPJ: 08.679.865/0001-38 

3 Módulos (pode ser pago em 3x): 

Filiados: R$ 960,00  

Não filiados: R$ 1.160,00 (valor inclui a filiação) 

 

Módulo Individual (pode ser pago em 2x): 

Filiado: R$ 320,00 

Não filiado: R$ 430,00 

Para a participação nos 3 módulos os pagamentos poderão ser feitos em até 3 vezes: 

1ª parcela por depósito; 

2ª parcela para 30 dias, por cheque (a contar da data da inscrição); 

3ª parcela para 60 dias, por cheque (a contar da data da inscrição); 

Obs: Os cheques poderão ser entregues no primeiro dia da realização do curso 

Após realizar o depósito, enviar um e-mail para capacitacao@cbtenis.com.br aos cuidados do 

Departamento de Capacitação com o comprovante do depósito, nome completo, endereço, 

telefones, CPF, e-mail e o nome da cidade que se realizará o curso.  

Informações e inscrições: 

capacitacao@cbtenis.com.br   

Tel: (43) 99983-3210  

*Os Módulos podem ser feitos de forma independente.  

 

Atenção: O Departamento de Capacitação se reserva no direito de adiar o curso até 4 dias 

antes da data, caso não haja o mínimo de 15 inscritos. Nesse caso todos serão avisados. 

As despesas com transporte, hospedagem e alimentação para a participação no curso são de 
responsabilidade de cada participante.  
 
O valor referente à inscrição engloba a participação no curso, palestras teóricas, práticas e o 
material a ser entregue a cada aluno. 

A CBT não recomenda a compra antecipada de passagens e/ou reservas em hotel até que seja 
confirmada a realização do curso. 
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