
Identificação: Projeto Meninos do Lago – PLANO DE AULA – Semanas 3 e 4

Local: Centros de Convivência

Plano de aula n°: 04 Data:

Turma: Professor:

Objetivo Geral: Após ensinar a entrada e saída das embarcações, chegou o momento de
treinar manobras de propulsão e condução.

Objetivo Específico: Remada em linha reta – Circular de Proa – Circular de Popa - Leme de Proa
– Leme de Popa – Remada Reversa

Recursos Materiais: 10 barcos; 10 remos, 10 coletes, 10 toalhas, 10 agasalhos e 1 cabo de
resgate. Uso de saia apenas para atletas acima de 12 anos que já estejam
aptos a retirá-la no momento de emborcamento.

Tempo da Aula: 1h:30m

Atividade Descrição Tempo de
Execução

No início da aula colocar todos os
barcos no piso ao lado da piscina
e treinar as manobras NO SECO

1- Cada atleta com seu colete salva-
vidas, barco e remo. Os mais novos e
aqueles que não tenham segurança
na retirada imediata não devem
utilizar saias.

***Não esquecer do posicionamento correto
da empunhadura nos remos, formando
ângulo de 90°;
***Posicionamento correto do corpo na
embarcação.

A- Circular de Popa:
Começa na popa e vira o caiaque na mesma
direção do movimento do remo. Deverá iniciar
com a rotação completa do tronco para
colocar o remo ao lado da popa. Os ombros
devem estar paralelos ao lado do barco. A pá
deve ser empurrada longe do caiaque em um
movimento circular amplo até chegar próximo
a proa. O finca-pé deve ser empurrado no lado
oposto para movimentar o barco em direção
ao remo. O braço de tração deve ser mantido
quase reto e o braço de comando baixo na
altura do cockpit. Importante fazer os lemes
no seco com auxílio do instrutor em barcos
"rotomoldados".

30 minutos



Na Circular de Popa o movimento se faz
olhando para a pá, com os dois ombros
paralelos ao barco.

Posição errada, pois dessa forma sem olhar
para a pá, o leme não será tão eficaz.

B- Circular de Proa:
Movimento que desenha um arco iniciando na
proa até chegar à popa. Para uma varredura à
direita, o remo deve ser posicionado  próximo
a proa do lado direito. O início da varredura
deverá ter o auxílio da perna direita forçando
o finca-pé para que o barco gire para o lado
esquerdo, ou seja, deve-se forçar o pé direito
(o mesmo lado do golpe) para empurrar o
barco para longe do remo. O olhar e o
movimento do tronco no sentido do giro
auxilia na manobra. A pá deve estar baixa com
a lâmina submersa logo abaixo da superfície
da água.  O braço de tração deve estar
estendido - não rígido. O braço de comando
também deve ser mantido baixo e seguir a
borda do cockpit.



Olhar sempre no sentido do giro e não para a
pá sendo introduzida na água.

Na Circular de Proa o atleta não deve estar
olhando para o remo e sim para o lado em que
pretende girar.

C- Leme de Proa

Leme de proa e popa se distinguem
basicamente pelo ângulo da pá e posição do
tronco do atleta. No leme de proa o tronco do
atleta e o braço de tração deverão estar
ligeiramente estendidos para a frente em
ângulos necessários não superiores a 90°,
sendo que o braço de comando estará na
horizontal de forma a enquadrar a testa do
atleta. O remo deve se manter o mais vertical
possível. BARCO PLANO.



D- Leme de Popa

No leme de popa o atleta terá que girar o
tronco de modo que os ombros fiquem
praticamente em paralelo ao barco mantendo
o remo vertical em ângulo de 90° com
referência à embarcação. O braço de comando
deverá estar "ligeiramente" na horizontal de
forma a enquadrar a testa. BARCO PLANO.

E- Remada Reversa

A remada reversa é muito usada no Caiaque
Polo e também no Slalom, porém enquanto no
Slalom manter o barco plano seja uma grande
virtude no Caiaque Polo existe a necessidade
de se levantar a proa em alguns combates. Em
ambas as modalidades o atleta deverá
executar uma forte remada com as costas do
remo no sentido inverso a proa do barco,
objetivando um giro rápido. NO polo se
levanta a proa com o consequente mergulho
da popa, movimento costumeiramente
chamado de "pivot". Na Canoagem Slalom
quanto mais o barco estiver plano menos
tempo e energia serão gastos, de forma que o
pivot não deve ser incentivado, embora
produza ótimos efeitos visuais para os atletas
iniciantes. No Slalom, porém, a remada
reversa pode ser substituída pela circular de
popa em vários fundamentos com o objetivo
de manter o barco plano.



APÓS O TREINAMENTO NO SECO,
COLOCAR TODOS OS ATLETAS NA
ÁGUA, LEMBRANDO SEMPRE DA
NECESSIDADE DO PROFESSOR
ESTAR PREPARADO PARA
ENTRAR NA ÁGUA E NÃO
COLOCAR SAIA EM MENORES DE
12 ANOS E EM ATLETAS COM
DIFICULDADE DE RETIRAR A SAIA
NESTA FASE DE APRENDIZADO.

Repetir todos os fundamentos acima. Se
perceber que está perdendo o controle de
segurança, devido a vários emborcamentos,
favor revezar o número de atletas na água.

55 minutos

Avaliação da aula Sob forma de questionamentos abertos à
turma. Verificando de forma subjetiva o
interesse e entendimento adquirido.

5 minutos

Tempo Total 1h30m


