
Padel: melhora o teu jogo
 Português 102min Filipe Freitas e Pedro Franchi

Porquê este curso?
Aprenda a jogar Padel ou melhore o seu jogo! Descubra todas as regras, táticas e técnicas que vão fazer de si um 

atleta de topo. Construa a sua estratégia, melhore a sua pancada e divirta-se a jogar.

Este curso foi criado para os jogadores e para os iniciados poderem ver e rever demonstrações técnicas das 

principais pancadas e movimentos desta modalidade. Ao longo do curso vai saber tudo sobre este desporto de fácil 

aprendizagem, que todos os anos ganha milhares de aficionados em todo o mundo. Construa a sua tática de jogo, 

melhore a sua técnica e partilhe bons momentos com familiares e amigos.

O que vai aprender?

Dominar as pancadas e os movimentos de cada 

jogada;


Jogar com técnica em posição de defesa e de 

ataque;


Jogar Padel com estratégia;

Saber o que é o Padel, quais as suas regras e 

objetivos;


Conhecer a história da modalidade.

A quem se destina?

Todos os jogadores que pretendem melhorar a sua 

técnica;


Jogadores iniciados na modalidade;

Todas as pessoas com curiosidade em aprender 

esta modalidade desportiva;


Todas as pessoas que queiram praticar um desporto 

divertido e de fácil aprendizagem, para se manterem 

saudáveis e promoverem relações sociais ou familiares, 

independentemente da sua idade.
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A SABE Online

Somos uma nova editora, produtora e distribuidora de 

cursos online. Disponibilizamos cursos que respondem às 

necessidades mais atuais de aprendizagem profissional e 

de valorização pessoal. Queremos tornar-nos o seu 

parceiro de aprendizagem. Os cursos da SABE Online têm 

um preço acessível e são oferecidos pelos melhores 

autores que podem existir: profissionais com experiência 

prática sobre o que ensinam.

Este curso inclui
102 minutos de conteúdos de qualidade em vídeo HD;

Respostas do autor às suas dúvidas e às dúvidas de 

outros alunos;



Exercícios em cada módulo e ainda uma avaliação final 

do curso;



Anexos preparados pelo autor;

Um certificado de realização, que receberá no fim do curso.

Poderá tirar e guardar apontamentos;

100% Online

Se não estiver satisfeito nas primeiras 
24 horas, devolvemos o seu dinheiro. Conteúdos práticos Acesso permanente aos cursos

Desafios do autor: poderá responder e ver as respostas 

de outros alunos;



O autor - Filipe Freitas

O autor - Pedro Franchi

Responsável e monitor na Academia de Padel, a primeira escola portuguesa especializada na 

modalidade, é treinador homologado pela Federação Internacional de Padel e sócio da 

Masterpadel. Como jogador, representou a Seleção Portuguesa no Campeonato do Mundo 2014 

mantendo-se num dos lugares cimeiros do ranking e, desde 2012, conta com várias vitórias nos circuitos 

nacionais de Padel. Licenciado em Gestão de Empresas pela Universidade Católica Portuguesa, fora de 

campo, é Diretor Geral da "Best Peaks 4 Business".

Padelista de competição e monitor na primeira escola portuguesa especializada na modalidade - a 

Academia de Padel. Com Filipe Freitas faz dupla dentro de campo e na Masterpadel, uma das empresas 

que dinamiza, há mais tempo, o Padel em Portugal. O seu palmarés conta com a representação da 

Seleção Portuguesa no Campeonato do Mundo de 2014 e várias vitórias nos circuitos nacionais da 

modalidade. Participa em estágios da Federação Portuguesa, ocupando um dos lugares cimeiros do 

ranking nacional da modalidade. 
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Capítulos:

Capítulos:

Avaliação

Conclusão  6min

 20min

Anexos

Referências

Módulo 3 - Defender no Padel

Técnica de direita e esquerda

Técnica de vidros de fundo

Técnica de balão

Estratégias de defesa

 18min

Módulo 4 - Jogar Padel

Jogador de direita e esquerda

Jogo de equipa

Assista ao jogo

 16min

Demonstrações técnicas das principais pancadas do Padel

O essencial das principais pancadas e estratégias de defesa e ataque

Conselhos de jogo

Principais regras da modalidade
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Preço
Poderá consultar o preço atual deste curso no site da SABE Online. http://sabe-online.com/courses/9

Estrutura do curso

Introdução

Módulo 1 - Conhecer o Padel

O que é o Padel?

História do Padel

Regras do Padel

Quiz

Resumo do módulo

Desafio

Quiz

Resumo do módulo

Desafio

Quiz

Resumo do módulo

Desafio

Quiz

Resumo do módulo

Desafio

Capítulos:

Capítulos:

 16min

 5min

Módulo 2 - Atacar no Padel

Técnica de serviço

Técnica do vólei

Técnica de bandeja e smash

Estratégias de ataque

 21min

100% Online

Contactos
Para mais informações não hesite em contactar-nos.

Onde Estamos: Rua Dom Luís I 3, 3o andar

1200-149 Lisboa

Telefone: +351 967 637 983

E-mail: cliente@sabe-online.com

Se não estiver satisfeito nas primeiras 
24 horas, devolvemos o seu dinheiro. Conteúdos práticos Acesso permanente aos cursos

Meios de pagamento


