


Visão
Um mundo em que o tênis contribua para 
a formação integral das crianças e jovens



Missão
Levar o tênis a um maior número de 

crianças e jovens do universo escolar para 
que joguem tênis por toda a vida e atinjam 

o seu máximo potencial



Desde 2008 o Programa Jogue 
Tênis nas Escolas da Confederação 
Brasileira de Tênis vem sendo uma 
das grandes ferramentas de 
fomento da modalidade no Brasil, 
auxiliando a formação integral das 
crianças e jovens por meio do 
esporte e formando o tênis de 
base

INTRODUÇÃO



OBJETIVOS

• Fomentar a prática do 
tênis entre as crianças no 
ambiente escolar

• Encaminhar as crianças 
para quadras oficiais

• Acompanhar as crianças e 
jovens acima da curva de 
desenvolvimento para 
centros de treinamento

• Capacitar professores de 
Ed. Física para usar o tênis 
como ferramenta 
educativa



Proporciona de maneira única a iniciação à 
atividade física, sendo uma excelente ferramenta 
de desenvolvimento para crianças e adolescentes 
dentro da escola

JUSTIFICATIVA

EMOCIONAL

RESILIÊNCIA, GARRA E 
CORAGEM

SOCIALFÍSICO

COMBATE E PREVENÇÃO A 

OBESIDADE INFANTIL

INCLUSÃO E FAZER AMIGOS

COGNITIVO

VELOCIDADE DE RACIOCÍNIO

E  DECISÃO

Atua positivamente no:



PONTO CHAVE

Transição para 
as academias, 

clubes ou 
quadras  
públicas, 

chamados de 
células 

receptoras



Alunos na Fase 2 
(Célula Receptora)

Eventos recreativos

Eventos competitivos

Alunos na Fase 1 
(Escola)

Centros de 
Formação e 
Treinamento

Alunos acima da curva de desenvolvimento

TRANSIÇÕES

Para as células Receptoras e Centros de Treinamento

Seleção



Links de matérias do PJTE/CBT
• Vídeo dos 10 passos de implantação do tênis - Projeto Transforma 

Educação  Rio 2016:
https://www.youtube.com/watch?v=YNYSH-gMTsk

• Caso de sucesso do PJTE / CBT – Tenisbrasil
https://www.youtube.com/watch?v=12L8HQsMEec

• Núcleo Fortaleza – Matéria do Globo Esportes local:
http://globotv.globo.com/…/projeto-quer-levar-teni…/4259799/

• Parceria com o Projeto Transforma Educação Rio 2016, legado 
Olímpico e Paralímpico, no Jornal das Dez da Globo News: 
http://globotv.globo.com/…/projeto-apresenta-espor…/4383723/

• Programa de massificação no site Tenisbrasil: 
https://youtu.be/8K4m5ZpPMw0

• Vídeo de festival interescolar na cidade de São Paulo-SP:
https://drive.google.com/file/d/0B1u6sdKE9DupVURvNnc2LWdWZE
0/view?usp=sharing

https://www.youtube.com/watch?v=YNYSH-gMTsk
https://www.youtube.com/watch?v=12L8HQsMEec
http://globotv.globo.com/tv-verdes-mares/globo-esporte-ce/v/projeto-quer-levar-tenis-a-escolas-publicas-de-fortaleza/4259799/
http://globotv.globo.com/globo-news/jornal-das-dez/v/projeto-apresenta-esportes-olimpicos-a-criancas-de-escolas-publicas-do-rio-de-janeiro/4383723/
https://youtu.be/8K4m5ZpPMw0
https://drive.google.com/file/d/0B1u6sdKE9DupVURvNnc2LWdWZE0/view?usp=sharing


TÊNIS
GIGANTE PELA 

PRÓPRIA NATUREZA



Público-alvo : Ensino Infantil 
e Fundamental 1 e 2. 

(4 a 14 anos)



METODOLOGIA 

Simples e lúdica, 
promovendo  
cooperação e 

interdisciplinaridade



Vermelha – 75% mais lenta que a 

bola oficial. Quadra de 11X5,5m.

Laranja - 50% mais lenta que a 

bola oficial. Quadra de 18x6,5m.

Verde - 25% mais lenta que a bola 

oficial. Quadra oficial.

Materiais e espaços adaptados

Bolas e raquetes do Play and Stay

Raquetes – de 19 a 25 polegadas, 

as raquetes são adaptadas a cada 

faixa etária.



JORNADA DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES  

Temas específicos do tênis escolar



MÓDULO ESCOLAR DO DEP. DE CAPACITAÇÃO DA CBT 

Realizado em diversas cidades brasileiras, vem capacitando e 
certificando professores

com uma linguagem escolar e encorajando muitos deles a novas 
oportunidade no fomento da modalidade



CURSOS NAS FACULDADES  DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

Dentro da grade curricular, o tênis vem sendo inserido em 
matérias já existentes com módulos práticos, teóricos e 

avaliações



CONSTRUÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO

Por meio de materiais reciclados e da interdisciplinaridade, 
os alunos tanto da rede particular quanto da pública 

constroem alguns equipamentos com os quais podem brincar 
em qualquer local



Realização de eventos 
escolares para o os 
alunos envolvidos 
com o Programa



Festivais escolares com média de  150 crianças, divididas por 
idade. 30 escolas envolvidas em cada edição



Participação nos Jogos 
Olímpicos e 

Paralímpicos Rio 2016



Parceiro oficial do Projeto 
Impulsiona Educação 
Esportiva do Instituto 

Península, que tem 
convênio com o MEC e 

disponibilizou cursos em 
EAD para mais de 2 

milhões de Profs. de Ed Fís
de todo Brasil.

http://impulsiona.org.br/cours
e/impulsiona-esporte-tenis/

http://impulsiona.org.br/course/impulsiona-esporte-tenis/


FAÇA PARTE VOCÊ TAMBÉM!!!!

Veja o Projeto na íntegra :
https://drive.google.com/file/d/1FZT2ajIuRl-JVk79BVr52C5pD25bBvSY/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1FZT2ajIuRl-JVk79BVr52C5pD25bBvSY/view?usp=sharing


Coordenação Nacional 

Prof. Especialista Airton Santos

Contatos

E-mails: airton.santos@cbtenis.com.br

Tels.: (48) 3091-9351  / (11) 99212-2058

Programa Jogue Tênis nas Escolas


