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A Associação de Basquetebol de Lisboa apresenta o seu Regulamento Técnico-Pedagógico com base nas 

Orientações emanadas do Comité Nacional de Minibásquete, através do seu Diretor, Sérgio Rosmaninho.  

As Orientações que se seguem são as que vão regulamentar os Convívios no âmbito da AB Lisboa. 
 

1. A Essência do Minibásquete 

O minibásquete privilegia o bem-estar das crianças à necessidade das vitórias e assegura que todos os 
elementos da equipa tenham oportunidades iguais de jogar, desenvolvendo as suas capacidades ao mesmo 

tempo que se divertem. 
 

Existe uma clara filosofia educativa do jogo, que se reflete nas regras, relativamente à utilização dos jogadores, 

às substituições, às faltas, aos lances-livres e uma atenção especial ao comportamento antidesportivo. 

O minibásquete é quase único entre os desportos na utilização da experiência desportiva, como meio educativo 

e formativo, específico.  

O minibásquete deve ser ensinado de uma forma aliciante e amistosa que permita a todos os jogadores, 

grande divertimento, um conhecimento próprio, o desenvolvimento das suas capacidades e o surgimento do 

espírito de camaradagem. 

1.1 Desporto e jogo: adultos e crianças 

Para os adultos o jogo é:  

- Separado da realidade, um espaço de afirmação pessoal e distração; 

- O desporto pode ser um jogo ou uma profissão 
 

Para as crianças, jogo é: 

- Parte da realidade;  

- Espontâneo e importante para o conhecimento de si próprio e dos outros;  

- É fundamental para o seu próprio desenvolvimento; 

- Um divertimento levado a sério. 

 

Importante: 
O desporto é uma forma estruturada do jogo, pelo que, no seu ensino é importante para as crianças: 

- Conservar o espírito lúdico no desporto para manter o seu interesse e garantir que haja prazer na sua 

prática; 

- Criar divertimento para todos e dar a todos a oportunidade para desenvolverem as suas capacidades. 

 

1.2 Competição e sucesso 

O sucesso e fracasso podem ser medidos por: 

- Comparação com outros – competindo; 
- Aperfeiçoamento das capacidades – evoluindo para realização e satisfação pessoal. 

 

As crianças aprendem a ser competitivas através da constante comparação entre elas. Infelizmente as crianças 

que se consideram mais fracas tendem a abandonar a prática desportiva.  

Se dirigirmos a sua atenção para a sua evolução podemos estabelecer metas alcançáveis para todas as 

crianças, permitindo um processo de avaliação que pode proporcionar uma sensação de satisfação e 

recompensa, mesmo quando perdem, encorajando-as a continuarem. 
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O que devemos fazer 

− Transmitir uma sensação de segurança e apoio a todas as crianças; 

− Encorajá-las a avaliarem a sua própria evolução, comparando os seus desempenhos com os esforços 

anteriores ou com o cumprimento das metas estabelecidas; 

− Premiar as crianças pelos esforços e progressos realizados; 

− Recorrer a diferentes crianças nas demonstrações. 

 

O que devemos evitar: 

− Comparar constantemente os jogadores uns com os outros; 

− Premiar apenas pelo seu talento ou capacidade; 

− Promover competições desequilibradas. 

Importante: 

− O minibásquete é um jogo para todas as crianças, que devem ser avaliadas pelo seu desempenho, e não 

pelo facto de terem ganho ou perdido.; 

− No minibásquete a classificação não é nem uma prioridade nem uma necessidade. 

 

1.3 Realização de objetivos 

O modo como as crianças entendem o sucesso e o fracasso está relacionado com o que elas desejam alcançar. 

Embora o divertimento seja o mais importante para as crianças, divertimento pode significar coisas diferentes, 

como por exemplo experimentar qualquer coisa nova e aliciante, estar com os amigos ou agradar outras 

pessoas: os pais, o treinador, etc. 

As crianças gostam de fazer coisas em que se sentem à vontade ou se destacam, mas não gostam de as fazer 

se não se sentirem capazes.  

Para alguns o sucesso é vencerem os outros, (estão centrados nos outros) para outros o êxito está no resultado 

do seu próprio aperfeiçoamento (estão centrados no seu esforço). 

Para as crianças que o sucesso é ganhar, gostam de vencer facilmente, para mostrarem as suas capacidades. 

Se têm grande habilidade terão normalmente facilidade em vencer, se não, podem reagir mal, fazerem batota, 
mentirem ou desinteressarem-se. As outras crianças estão mais atentas ao treinador, procuram a sua evolução 

e são normalmente mais persistentes e esforçadas quando têm dificuldades. 
 

Os treinadores podem influenciar o modo como as crianças julgam as suas competências, pela forma como 

as sessões de treino estão organizadas. 

É muito importante: 

− Compreender a maneira como cada criança avalia o sucesso e o fracasso, 

− Ajudar as crianças a avaliarem-se as si mesmas em função do seu desempenho; 

− Estabelecer metas individuais e elogiar cada criança quando as alcança; 

− Estabelecer metas adequadas e ajustadas às capacidades de cada criança; 

− Premiar o esforço, mesmo quando não é bem-sucedido; 

− Ajudar as crianças a distinguir capacidades e esforço; 

− Ser realista quanto às expectativas de cada criança; 

− Dar a todos a oportunidade para praticar e jogar. 
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1.4 Orientação adequada para as crianças 

 

Treinar corretamente implica o equilíbrio entre a melhoria e evolução das capacidades e a construção de um 

bom relacionamento com as crianças. Nem todos os treinadores são bons em ambos os domínios, mas vale a 

pena fazer um esforço tendo sempre por princípio, “em primeiro lugar as crianças, em segundo as vitórias”  

2. O Conceito de minibásquete 

Entender o significado mais amplo do conceito de minibásquete é compreendermos que esta atividade vai 

muito para além de um simples movimento de iniciação ao basquetebol.  

O minibásquete é praticado em clubes, escolas, programas autárquicos de edução física e de ocupação dos 

tempos livres, o que nos remete para realidades e preocupações e formas de intervenção distintas.  

Seja no clube, seja na escola, seja com um grupo homogéneo ou um grupo heterogéneo, seja num grupo 

alargado ou reduzido, temos que saber responder à pergunta, o que é que devemos e queremos ensinar? 

Contudo, seja qual for a realidade em que estamos a trabalhar, uma ideia tem de ficar muito clara, o 

minibásquete, face às idades em causa, só tem verdadeiramente sentido se for encarado como uma atividade 

que proporcione satisfação a todas as crianças envolvidas.  

Para explicar em breves palavras o que é o minibásquete, a sua filosofia e os seus objetivos, que como já 

referimos vão muito para além do conceito de escalão de iniciação ao basquetebol, recorremos à frase do 

Prof. Mário Lemos: “Diga minibásquete e não minibasquetebol. Minibásquete quer significar precisamente que 

este jogo é uma coisa e o basquetebol é outra.”  

Nesta perspetiva, o universo do minibásquete deve ser, preferencialmente, encarado como uma atividade de 

cariz fortemente educativa e um espaço privilegiado de aprendizagem, desenvolvimento motor e socialização.  

No âmbito dos clubes estas orientações, não devem estar desligadas duma prática correta de iniciação 

desportiva. Contudo quando se fala de minibásquete, em termos de escalão, é necessário compreendermos 

que este é um universo muito abrangente. Nenhum outro conceito envolve 6 anos de idade, com a agravante 

que esses seis anos envolvem profundas transformações de maturação. O minibásquete vai dos 6 aos 12 anos. 

No mini encontramos crianças com 12 anos que se estão a iniciar, e crianças com a mesma idade, e com 6 

anos de prática, e muito frequentemente dentro do mesmo grupo. 

Face a estas realidades, com que todos os dias, convivemos, os objetivos a seguir enumerados tem de ser 

encarados como linhas orientadoras, que terão de ser ajustadas em função das diferentes realidades, como 

por exemplo, ter um grupo de mini de 6/7 anos, ter um grupo de 11/12 anos com cinco a seis anos de prática 

ou ter um grupo de mini de 11, 12 anos que se está a iniciar.  

 

3. A Filosofia do minibásquete 

 

O processo de aprendizagem do minibásquete tem que ser uma ação educativa do desenvolvimento 

do domínio cognitivo, motor, social e afetivo, fator de formação da personalidade individual e coletiva. Como 

tal os treinos assim como os jogos e as competições não podem ser uma cópia do basquetebol e do universo 

dos adultos. O minibásquete não pode ser encarado como uma “fábrica” de jogadores de basquetebol. No 

processo de formação desportiva não se podem queimar etapas. Nestas idades é importante proporcionar às 

crianças um vasto repertório motor, e um largo conjunto de experiências. Deste modo impõe-se que os 

treinadores saibam por onde começar e fundamentalmente os objetivos a atingir. 
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Quando falamos de minibásquete consideramos que os objetivos fundamentais desta atividade devem estar 

hierarquizados do seguinte modo:  

Primeiro e o mais importante, o mini tem de ser uma atividade que proporcione prazer a todas as crianças. 

Segundo, o mini enquanto iniciação a um jogo desportivo coletivo, é um meio educativo e formativo, que deve 

proporcionar às crianças um desenvolvimento integral e harmonioso. 

Terceiro e do ponto de vista da motricidade das crianças, consideramos essencial que os objetivos de 

aprendizagem do minibásquete devem fundamentalmente incidir no desenvolvimento das capacidades 

coordenativas. 

Quarto, e como consequência dos objetivos anteriores, encaminhar as crianças para uma prática desportiva 

regular. 

Dentro de uma perspetiva de desenvolvimento da criança, os objetivos podem e devem ser encarados de duas 

formas: 

Iniciação 

A aquisição do gosto e aprendizagem de uma modalidade coletiva através da prática, numa perspetiva 

eminentemente de cariz lúdico-pedagógica. 

Aperfeiçoamento  

A preparação progressiva das crianças, de modo a que a transição do minibásquete, para o basquetebol 

resulte de forma natural. 

 

 

4. Os Escalões Etários 2022/2023 

 

Escalões Ano de Nascimento 

Baby 2017, 2018c) 

Mini 8 2015a), 2016(*) 

Mini 10 2013b), 2014 

Mini 12 2011, 2012 

(*) – Inscrição após seis anos completos. 

a)  Poderão jogar em Mini 8 ou em Mini 10, de acordo com a decisão do clube. 
b)  Poderão jogar em Mini 10 ou em Mini 12, de acordo com a decisão do clube. 
c) Inscrição após quatro anos completos 

 

ATENÇÃO: No escalão Mini 12 não é permitida a participação de jovens nascidos em 2015 e 2016. 
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5. Tempo de Jogo 

 

De acordo com os princípios pedagógicos adequados às diferentes características de cada etapa do 

crescimento e desenvolvimento dos jovens praticantes e SEMPRE QUE LOGISTICAMENTE FOR POSSÍVEL ADAPTAR 

AS CONDIÇÕES EXISTENTES NOS RECINTOS onde decorrem os Convívios, serão adotadas as seguintes medidas 

no que diz respeito ao tempo de jogo: 

5.1. Convívio Mini 8 (Jogos disputados em sistema de 3X3) 

1. Neste escalão o jogo será dividido em 3 QUARTOS de 8 MINUTOS corridos (A RELÓGIO) de duração, separados 

por um período de descanso obrigatório de 1 minuto. 

5.2. Convívio Mini 10 (Jogos disputados em sistema de 3x3 ou4x4) 

1. Neste escalão o jogo disputar-se-á em 3 QUARTOS de 8 MINUTOS corridos (A RELÓGIO) de duração, 

separados por um período de descanso obrigatório de 1 minuto. 

2. A informação do sistema de disputa, 3x3 ou de 4x4, terá em atenção as dimensões do pavilhão onde se 

realizar o convívio e será comunicado aos clubes intervenientes. 

5.3. Convívio Mini 12 (Jogos disputados em sistema de 3x3 ou 4x4) 

1. Neste escalão o jogo disputar-se-á em 3 QUARTOS de 8 MINUTOS corridos (A RELÓGIO) de duração, 

separados por um período de descanso obrigatório de 1 minuto. 

2. A informação do sistema de disputa, 3x3 ou de 4x4, terá em atenção as dimensões do pavilhão onde se 

realizar o convívio e será comunicado aos clubes intervenientes. 

5.4. Circuito Mini 12 (Jogos disputados em sistema de 4x4) 

1. Neste escalão o jogo disputar-se-á em 5 QUARTOS de 8 MINUTOS corridos (A RELÓGIO) de duração, 

separados por um período de descanso obrigatório de 1 minuto entre quartos. No último minuto de cada 

quarto o tempo será ao cronómetro 

Importante:  

- Nos Convívios não são concedidos descontos de tempo. 

- No Circuito de Mini 12, será concedido 2 (dois) descontos de tempo nos primeiros 2(quartos) quarto e mais 

2 (dois) descontos de tempo nos últimos 3 (três) quartos. 

- Cabe ao treinador gerir o esforço dos praticantes e proceder às substituições necessárias, de acordo com o 

regulamento em vigor, no sentido de salvaguardar a integridade física e a saúde dos praticantes. 

 

 

6. Equipamentos de Jogo 

 

É Obrigatório que cada equipa participe nas Concentrações com equipamento próprio, igual entre atletas da 

mesma equipa e devidamente numerado, podendo a NUMERAÇÃO ser de 00 a 99. 
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7. Dimensões do Campo de Jogo 

 

Neste âmbito, o campo de jogo deverá ser uma superfície plana, retangular, livre de qualquer obstáculo. 

SEMPRE QUE LOGISTICAMENTE FOR POSSÍVEL ADAPTAR AS CONDIÇÕES EXISTENTES NOS RECINTOS, as dimensões 

do campo devem ser as seguintes: 

7.1. CONVÍVIO MINI 8 (Jogos disputados em sistema de 3X3) 

 MÍNIMO MÁXIMO 

Comprimento 15 (metros) 18 (metros) 

Largura 10 (metros) 12 (metros) 

 

7.2. CONVÍVIO MINI 10/12 (Jogos disputados em sistema de 3x3 ou 4X4) 

 

 MÍNIMO MÁXIMO 

Comprimento 18 (metros) 22 (metros) 

Largura 12 (metros) 15 (metros) 

 

7.3. CIRCUITO MINI 12 (Jogos disputados em sistema de 4X4) 

 

 MÍNIMO MÁXIMO 

Comprimento 18 (metros) 28 (metros) 

Largura 12 (metros) 15 (metros) 

 

8. Altura das Tabelas 

 

Sempre que logisticamente for possível adaptar as condições existentes nos recintos, as tabelas deverão ter 
as seguintes alturas: 

 

ESCALÃO ALTURA 

Mini 8 2,30 (metros) 

Mini 10 2,60 (metros) 

Mini 12 2,60 (metros) 

Circuito Mini 12 3,05 (metros) 
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9. A Bola 

 

Em todos os escalões de Minibasquete (Mini 8, Mini 10 e Mini 12) utilizar-se-á a Bola Tamanho 5; 

Observações: Nos Mini 8, caso o desenvolvimento físico-motor dos praticantes o justifique poder-

se-á utilizar a bola Tamanho 3. 

 

10. As Equipas 

 

A indicação dos jogadores que jogarão em cada período de jogo é da responsabilidade do treinador. 

CONVÍVIOS MINI 8 (Jogos disputados em sistema de 3X3) 

No escalão de Mini 8, e atendendo ao facto destes jogos serem disputados em sistema de 3X3 será 

permitido atuar com um mínimo de 6 atletas (RECOMENDADO) e um máximo de 10 atletas. 

 

CONVIVIOS MINI 10 e MINI 12 (Jogos disputados em sistema de 3x3 ou 4X4);  

Nestes escalões, cada equipa será composta por um mínimo de 6 atletas e um máximo de 12 atletas. 

 

CIRCUITO MINI 12 (Jogos disputados em sistema de 4X4);  

No circuito, cada equipa será composta por um mínimo de 8 atletas e um máximo de 12 atletas. 

 

11. Substituições 

 

As substituições serão da responsabilidade e cada treinador tendo em consideração os seguintes aspetos: 

- Todos os praticantes deverão ter as mesmas oportunidades, pelo que deverão jogar, sempre que possível, 

o mesmo tempo; 

- Sugerimos que exista substituição dos atletas em campo pelos substitutos, aproximadamente aos 4 minutos 

de cada quarto. 

- Os jogos deverão decorrer de forma equilibrada evitando resultados desnivelados; 

- Servem para proteger um praticante (do desgaste físico, desequilíbrio emocional, saúde fragilizada). 

12. Regra dos 3 segundos 

 

Esta Regra só deverá ser aplicada em situações excecionais. Por exemplo, quando um jogador que pela sua 

altura, obtém uma grande vantagem na zona próxima do cesto, deverá primeiramente ser explicado que não 

poderá estar naquele local mais do que 3 segundos. Caso se mantenha a mesma situação deverá ser 

sancionado, entregando a posse de bola à equipa adversária. 
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13. Proteção da Bola 

 

No Minibasquete é importante influenciar o comportamento dos praticantes, no que diz respeito à intervenção 

defensiva sobre o portador da bola. Assim constitui uma orientação técnico-pedagógica do Comité Nacional 

de Minibasquete que: 

- No escalão de Mini 8 não deverá ser permitido, em circunstância alguma, o roubo de bola, quando um 

jogador a tem em sua posse; 

- No escalão de Mini 10 o roubo de bola só será permitido a partir do drible do atacante, o que implica 

não permitir que seja feito das mãos do atacante; 

- No escalão Mini 12 todo o tipo de roubo de bola será permitido, sem qualquer tipo de restrições. 

 

14. Faltas 

 

O jogo de minibasquete deverá ser jogado sem que os/as praticantes recorram ao contacto físico como forma 

de controlar o adversário. Neste domínio, a intervenção dos AMIGOS (árbitros) é fundamental para que o jogo 

decorra dentro da normalidade. Recomenda-se algum rigor na marcação das faltas, especialmente nos 

contactos verificados sobre o/a portador/a da bola. Todos os contatos em que o infrator fica em 

vantagem devem ser penalizados com falta. Os contatos (não intencionais) que não interferem com o 

normal desenrolar do jogo não proporcionando situações de vantagem e de desvantagem deverão ser 

tolerados. 

No entanto e considerando que o tempo de jogo é corrido e há que o rentabilizar minimizando o número de 

situações em que o jogo está “parado”, consideramos: 

- Nos convívios de MINI 8 não se realizarão Lances-livres; 

 - Nos convívios de MINI 10 e MINI 12 todas as faltas cometidas em ato de lançamento serão sancionadas 

com a realização de um ÚNICO LANCE-LIVRE; 

 

15. Linha de Lance Livre 

 

No Minibasquete nos convívios, a linha de lance livre deverá estar marcada a uma distância de 4 metros 

relativamente ao cesto. 

No Minibasquete no circuito, a linha de lance livre estará à distância normal, 5,80 metros da linha final. 
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16. Amigos (Árbitros) 

 

Todos os clubes que participam nos convívios deverão fazer-se acompanhar de um “Amigo”. 

Recomenda-se aos AMIGOS (árbitros) que deverão intervir de acordo com o nível dos praticantes ajudando-

os a tirar partido do jogo. 

Recomenda-se igualmente, uma certa tolerância em relação às violações casuais e de menor importância ainda 

que isso traga alguma vantagem ao atleta que a protagonize; 

Os princípios éticos e o comportamento moral assumem um papel destacado. Um comportamento moral 

inaceitável deve ser sempre punido. Os TREINADORES assumem-se como um EXEMPLO para os jovens 

praticantes e não devem, em momento algum, emitir comentários/opiniões inoportunos, desagradáveis e que, 

de todo, não respeitem a desejada sã convivência entre todos os agentes envolvidos. 

 

17. Faltas de Comparência 

 

Todas as equipas que não compareçam nos locais e horas marcadas para os jogos serão punidas com Falta 

de Comparência. 

À 3ª Falta de Comparência, as equipas ficarão impedidas de participar nos restantes convívios. 

Em cada um dos Convívios, cada equipa deverá entregar ao elemento da organização a ficha com a 

identificação dos praticantes. 

 

 

18. Inscrições 

 

Só poderão participar nos jogos de Minibásquete os praticantes que estejam inscritos 

regularmente na Secretaria da AB Lisboa, isto é, até 48 horas antes do início do convívio; 

 

Cada atleta deverá apresentar um Boletim de Exame Médico ou em alternativa, atestado médico habilitando 

o jovem atleta para a prática desportiva.  

 

Cada equipa apresentará a ficha de identificação dos praticantes antes do início do 1º jogo;  

 

Cada Clube poderá inscrever uma 2ª equipa no mesmo escalão etário, se tiver inscrito no mínimo 16 atletas; 
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19. Espírito Desportivo 

 

No início e no final dos jogos os atletas participantes deverão alinhar no centro do campo e saudar-se e 

cumprimentar-se mutuamente; 

Em caso de queda ou lesão de algum dos intervenientes diretos, o jogo deverá ser imediatamente interrompido 

pelo AMIGO (árbitro) e se for caso disso, o jogador de posse de bola deve parar de imediato atirando a bola 

para além das linhas limites. 

Os treinadores durante o jogo deverão dirigir-se ao AMIGO (árbitro) e ao treinador da equipa adversária 

apenas para tratar de assuntos essenciais ao normal funcionamento da atividade e sempre com a máxima 

cordialidade e respeito. 

 

20. Organização dos Convívios 

 

- Os Convívios vão decorrer entre os meses de outubro e junho. 

- Todos os clubes inscritos deverão indicar à AB Lisboa quais os escalões e equipas com que pretendem 

participar. 

- Deverão indicar os Convívios em que vão participar. 

- Deverão referenciar os dias e o respetivo horário dos Convívios que pretendem organizar nas suas 

instalações. 

- As informações solicitadas deverão ser enviadas para o Gabinete Técnico da ABL (gt@ablisboa.pt e 

gtadj@ablisboa.pt ). 
 

Cada Clube Organizador deverá designar um responsável pela organização do Convívio; Este elemento será 

responsável por garantir a aplicação das orientações constantes deste documento assim como pelo envio 

obrigatório dos respetivos documentos referentes à atividade (ficha de identificação dos praticantes e relatório 

do convívio): 

Independentemente de estar presente um elemento do Comité Distrital Minibasquete da ABL presente, o 

responsável pela organização do Convívio deverá, SEMPRE, assumir total responsabilidade sobre o desenrolar 

da atividade, trabalhando SEMPRE em parceria com o representante do CDMB, de acordo com o 

regulamentado no presente documento. 

Nos Convívios os jogos deverão realizar-se no seguinte horário: 

 

HORÁRIO 

9.30 11.00 

10.00 11.30 

10.30 12.00 

 

Os horários determinados dizem respeito à hora de início dos jogos, devendo as equipas apresentarem-se com 

a devida antecedência (30 minutos antes). De igual modo, o CLUBE ORGANIZADOR deverá ter toda a logística 

necessária preparada com a mesma antecedência.   

mailto:gt@ablisboa.pt
mailto:gtadj@ablisboa.pt
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21. Valorização 

 

Atendendo à valorização do clube será atribuída a seguinte pontuação de acordo com o quadro seguinte: 

x Convívios Pontuação Circuito Pontuação 

Nº jogadores 

Até 4 0 Até 7 0 

Entre 5 e 8 5 Entre 8 e 10 15 

De 9 a 12 10 Mais de 10 20 

Amigo ‘Arbitro’ 

Sim 20 Sim N/A 

Não 0 Não N/A 

Pontuação 

Vitória 

N/A 

Vitória 2 

Empate Empate - 

Derrota Derrota 1 

F. Comparência F. Comparência 0 

Fair-Play Cartão Branco N/A Cartão Branco N/A 

Lista Jogadores 

Envio até 6ªfeira 

antes da 

realização do 

convívio 

10 

Envio até 6ªfeira 

antes da 

realização da 

jornada 

10 

Fotografias 

Enviar junto 

com boletins de 

inscrição e do 

jogo 

10 

Enviar junto 

com boletins de 

inscrição e do 

jogo 

10 

Boletins de jogo 

e relatórios  

Envio de 

boletins de jogo 

e relatórios caso 

exista até 48 

horas 

10 

Envio de 

boletins de jogo 

e relatórios caso 

exista até 48 

horas 

10 

- Nos convívios Mini 8/ Mini 10/ Mini 12, não haverá pontuação, no entanto os clubes serão valorizados em 

todos os outros itens. 

- Os clubes deverão enviar a lista de jogadores que irão participar no convívio ou no circuito no fim-de-semana. 

Esta lista deverá ser enviada para o email: gt@ablisboa.pt e gtadj@ablisboa.pt. 

- Boletins de Jogo, relatórios e fotografias do evento poderão ser efetuado para os email´s gt@ablisboa.pt e 

geral@ablisboa.pt. 

- No dia dos convívios e ou circuitos os clubes deverão apresentar a guia de inscrição da ABL, dos atletas 

indicados na lista.  

mailto:gt@ablisboa.pt
mailto:gt@ablisboa.pt
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QUADRO SÍNTESE 

 

Parâmetros Convívio Mini 8 
Convívio Mini 

10 
Convívio Mini 

12 
Circuito Mini 12 

Idade 7-8 9-10 11-12 11-12 

Formato 3X3 3X3 ou 4X4 3X3 ou 4X4 4x4 

Dimensões 10x 15 ou 12X18 12x18 ou 15X22 12x18 ou 15X22 12x18 ou 15x28 

Altura do Aro 2,30 2,65 2,65 3,05 

Tempo de Jogo/Jogador 

Igualmente 

distribuído por 
todos 

Igualmente 

distribuído por 
todos 

Igualmente 

distribuído por 
todos 

Igualmente 

distribuído por 
todos 

Bola 3 ou 5 5 5 5 

Faltas Pessoais Não Não Não Sim 

Lances Livres Não Sim (1) Sim (1) Sim (2) 

Roubo de bola Não 
Se não estiver nas 

mãos 
Sem restrições Sem restrições 

3 Segundos Não Não Caso se Justifique Caso se Justifique 

Lançamentos triplos Não Não Não Sim 

Descontos de Tempo Não Não Não Sim 

Quadro Competitivo 

Formal 
Não Não Não Sim 

Defesa Individual Sim Sim Sim Sim 

 

 


