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SOU EU
“Sim, sou eu, eu mesmo, tal qual resultei de tudo,
Espécie de acessório ou sobressalente próprio,
Arredores irregulares da minha emoção sincera,
Sou eu aqui em mim, sou eu.
Quanto fui, quanto não fui, tudo isso sou.
Quanto quis, quanto não quis, tudo isso me forma.
Quanto amei ou deixei de amar é a mesma saudade em mim.”
Álvaro de Campos
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Resumo
Este documento pretende apresentar o trabalho desenvolvido durante o ano de estágio
profissional realizado na ADCE Diogo Cão na equipa de Juniores C (sub – 15) na época
desportiva 17/18. Este trabalho foi desenvolvido no âmbito do 2ª ciclo de Ciências do Desporto
com especialização em Jogos Desportivos Coletivos, permitindo a obtenção do Grau II de
Treinador de Futebol.
Como principal objetivo competitivo traçamos a meta de alcançar a fase de apuramento
de campeão. Do ponto de vista dos objetivos da formação do jogador, criamos condições para
o seu desenvolvimento pessoal. Pretendemos desenvolver competências profissionais na
liderança de uma equipa de futebol. Esta experiência profissional permite a aplicação de
procedimentos e técnicas de recolha de informação sobre as atividades desenvolvidas e
posterior análise critica sobre o trabalho desenvolvido.
Nas 110 sessões de treino realizadas ao longo da época, estiveram repartidas em 11
mesociclos e 37 microciclos. Ao longo deste processo foram gerados 7784 minutos de treino,
onde estivemos em prática efetiva de treino 6765 minutos. Relativamente aos métodos de treino
utilizados, registámos 191 minutos (@2,83%) em Métodos de Preparação Geral, 2370 minutos
(@35%) em Método Específico de Preparação Geral e 4204 minutos (62%) em Métodos
Específicos de Jogo. Destacamos ainda de forma evidente o tempo utilizado em métodos de
manutenção de posse de bola, com 893 minutos, e também os métodos de treino competitivo
que representam 1137 minutos. No que toca aos momentos do jogo, 66% do tempo foi utilizado
a treinar o ataque e 34% a treinar a defesa. Para os indicadores de competição, contabilizaramse 24 jogos, em que na 1ª fase a equipa atingiu 71% de vitórias (10), 7% de empates (1) e 22%
de derrotas (3). Na 2ª fase a equipa somou apenas 20% de vitórias (2), também 20% de empates
(2) e 60% de derrotas (6).
Posto isto, concluo que o crescimento profissional em parâmetros como a organização,
a aplicação e reflexão do processo de treino. Para além do futebol, claramente a minha
preocupação sempre foi em educar pessoas e influenciar positivamente os jovens que orientei.
Palavras–chave: Futebol; Treino; Competição; Métodos.
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Abstract
This document intends to present the work developed during the professional internship
year realized at ADCE Diogo Cão in the Juniors C team (sub - 15) in the 17/18 sports season.
This work was developed within the scope of the 2nd cycle of Sports Sciences with
specialization in Collective Sports Games, allowing to obtain Soccer Coach Degree II.
As the main competitive objective, we set the goal to reach the stage of qualification of
champion. From the point of view of the goals of the player's formation, we create conditions
for their personal development. We intend to develop professional skills in the leadership of a
football team. This professional experience allows the application of procedures and techniques
for collecting information on the activities developed and subsequent critical analysis about the
work developed.
In the 110 training sessions conducted throughout the time, they were distributed in 11
mesocycles and 37 microcycles. During this process were generated 7784 minutes of training,
where we were in effective practice of training 6765 minutes. Regarding the training methods
used, we recorded 191 minutes (@2.83%) in General Preparation Methods, 2370 minutes
(@35%) in General Specific Preparation Method and 4204 minutes (62%) in Specific Playing
Methods. We also highlight clearly the time used in ball possession maintenance methods with
893 minutes, as well as the competitive training methods that represent 1137 minutes. As for
the moments of the game, 66% of the time was used to train the attack and 34% to train the
defense. For the competition indicators, 24 games were recorded, in which in the first round the
team reached 71% of wins (10), 7% of draws (1) and 22% of losses (3). In the second round the
team only had 20% of wins (2), also 20% of draws (2) and 60% of losses (6).
In conclusion, as a coach I grew up in parameters such as organization, application and
reflection of the training process. Aside from football, my concern has always been to educate
people and to positively influence the young people I have guided.
Keywords: Football; Training; Competition; Methods.
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1. INTRODUÇÃO
Neste ano como treinador estagiário de Grau II, a equipa escolhida foi o escalão de Iniciados
da ADCE Diogo Cão, o clube integrou o campeonato distrital da AF Vila Real do respetivo
escalão, este estágio tem como objetivo a obtenção do grau II de Treinador de Futebol, como
também a conclusão do Mestrado em Ciências do Desporto com especialização em Jogos
Desportivos Coletivos
Para o desenvolvimento deste processo, o Professor Victor Maçãs será o Coordenador
será o coordenador, sendo ele treinador Grau IV e Professor responsável pelo Futebol do
Departamento de Ciências do Desporto, Exercício e Saúde. Como tutor de estágio é o Treinador
Nuno Braga, treinador dos sub 17 do Leixões Sport Clube na época 17/18. Dentro do clube tive
o Prof, Diogo Coutinho como figura de suporte e orientação.
A escolha do local de estágio foi bastante difícil, dada a ligação à cidade de Vila Real e
à academia ser bastante forte, colocando todas as oportunidades na balança da decisão, por
convite do clube para ser treinador principal, aceitei o mesmo, ficando a liderar o projeto dos
sub-15.
Este trabalho não é isolado, é toda uma consolidação de todo o meu passado na
modalidade. enquanto praticante, treinador e estudante da disciplina de Futebol, os 5 anos de
UTAD sustentam este dossier.
Todavia, na sua expressão multitudinária, o Futebol não é apenas um jogo desportivo
coletivo, ou um espetáculo desportivo, mas também um meio de educação física e desportiva,
um campo de aplicação da ciência e uma disciplina de ensino.
No decurso da sua existência, o Futebol tem sido ensinado, treinado e investigado à luz
de diferentes perspetivas, as quais subentendem distintas "focagens" e conceções
dissemelhantes a propósito do conteúdo do jogo e das características do ensino-treino.
(Garganta, 1997)
Trata-se de uma luta incessante pelo tempo e pelo espaço, dentro dos constrangimentos
impostos pelo regulamento, no sentido de que sejam realizadas as tarefas pretendidas. Deste
modo, as ações que ocorrem durante o jogo não são divididas equitativamente entre as duas
equipas que se defrontam. As posses de bola, por exemplo, não são atribuídas em igual
1

proporção a cada uma das equipas, embora às posses de bola conquistadas por uma equipa
corresponda igual número de perdas de bola registado pela equipa contrária.
O Futebol é um jogo entre duas equipas. Quando uma delas detém a posse da bola, tenta
ultrapassar a oposição dos adversários no sentido de se aproximar da baliza, rematar e marcar
golo. Por sua vez, a equipa que não possui a bola procura impedir a progressão e os remates
dos adversários, ao mesmo tempo que tenta apoderar-se da bola para atacar (Wade, 1978, como
citado em Garganta,1997, p.20).
Neste relatório de estágio, é possível conhecer melhor a ADCE Diogo Cão, a equipa de
iniciados pelos perfis dos jogadores e ainda a apresentação da competição. A fundamentação
metodológica é a base de praticamente todo o trabalho desenvolvido, não só pela concordância,
mas também pela discussão e troca de ideias com colegas e pessoas do futebol. Os microciclos
são a espinha dorsal do trabalho realizado. Antes das reflexões finais, estão todos os indicadores
de treino e competitivos de todo o plantel. De forma a complementar toda a teoria, temos as
referências bibliográficas utilizadas em todo o documento.
Por último, nos anexos, é possível consultar toda a documentação logística do estágio,
bem como a minha inscrição na época 17/18 com o respetivo diploma de Grau I.
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2. Análise do Contexto de Intervenção
A Associação Desportiva e Cultural da Escola Diogo Cão é uma associação desportiva
e cultural fundada em 22 de Fevereiro de 1991. Tem como finalidade contribuir para a formação
desportiva e humana dos seus jogadores objetivos e integrar atletas jovens no Desporto e na
sociedade. Dedica-se quase em exclusivo a três modalidades desportivas, o basquetebol, o
futebol e o futsal, nas quais tem alcançado excelentes resultados do ponto de vista qualitativo e
quantitativo, unanimemente reconhecido a nível local e nacional.
Atualmente, o departamento de futebol está presente em todos os escalões de formação,
não existindo equipa sénior. Os Petizes e Traquinas participam em competições mensais
realizadas em vários pontos do Distrito de Vila Real, os Benjamins e Infantis, constituídos por
6 equipas, realizam um campeonato de Futebol de 7 organizado em 2 voltas, com exceção dos
infantis sub13 que disputam um campeonato de futebol de 9. Por último chega o Futebol de 11
em que participam Iniciados, Juvenis e Juniores com 1 equipa cada, competindo nos
campeonatos distritais.
Palmarés
•

7 campeonatos distritais de Iniciados 1992,1993,1994,1996, 1997, 1998, 2005;

•

10 participações no campeonato nacional de Iniciados;

•

1 Taça Distrital de Iniciados;

•

1 Taças Torneio de Grasse em Iniciados;

3

A organização do futebol da ADCE Diogo Cão, rege-se pela figura do Presidente que
confia algumas tarefas no Vice-Presidente José Santos, os três treinadores do Futebol de 11
articulam-se entre si, com algumas premissas definidas no início da época. O Futebol de base,
dos Petizes até aos Infantis tem a coordenação do Professor Diogo Coutinho.

Figura 1-Organograma estrutural do Futebol da ADCEDC

A ADCE Diogo Cão desenvolve a sua modalidade de futebol nas instalações da
Universidade de Trás os Montes e Alto Douro (UTAD), o complexo desportivo é constituído
por um campo de relvado sintético, onde todas as equipas realizam os seus jogam oficiais em
casa. Existem ainda mais dois campos de relvado natural, um de futebol de 11 e outro de rugby.
A equipa de sub-15 treina ás segundas e quartas no relvado natural de futebol de 11, e
ás quintas no campo sintético.

4

Figura 2-Campo Sintético da UTAD

•

Caraterização da Competição

O Campeonato Distrital de Iniciados da Associação de Futebol de Vila Real está
organizado em duas séries, Zona Norte e Zona Sul, a primeira é composta por 7 equipas e a
segunda por 8, onde a ADCE Diogo Cão está inserida, jogando entre si a 2 voltas, casa/fora.
Nesta 1ª fase, os 3 primeiros de cada série garantem um lugar na fase de apuramento de campeão
e consequente subida ao Campeonato Nacional, também disputada a 2 voltas. As equipas que
não atinjam estes primeiros lugares, na 2ª fase jogarão também entre si, em apenas uma volta
como forma de apurar os lugares na classificação geral. As equipas da zona sul, para além da
ADCE Diogo Cão, são o Abambres S.C., AC Alijoense, Mondinense FC, SC Mesão Frio, SC
Régua, SC Vila Real, UDC Sabrosa
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•

Caraterização das Condições de Trabalho
o Recursos Humanos

A Equipa Técnica dos sub-15 da ADCE DC é constituída por 4 elementos, Pedro Castro
como treinador principal, o Rui Pereira como 1º treinador adjunto, o Valter Freitas como 2º
treinador adjunto e o Miguel Rosa como treinador de guarda-redes, todos alunos da UTAD. O
Sr. Mário Lopes tem a função de Delegado da equipa.
A nível médico o clube tem 1 fisioterapeuta numa clínica da cidade.
o Recursos Materiais
Tabela 1-Material de Treino

MATERIAL SUB 15 DC
Quantidade
BOLAS
20
COLETES VERDES
10
COLETES LARANJAS
10
SINALIZADORES 4 CORES
40
ESTACAS
6
BARREIRAS
4
MINI BALIZAS
4

•

Conhecer os Jogadores do Plantel

No final do mês de Agosto quando demos início à época desportiva 17/18, o plantel era
constituído por 27 jogadores, algo extenso, uma vez que estava planeado a criação de duas
equipas no escalão de juniores C. Visto que saíram 9 jogadores sub-15, a direção tomou a
decisão sensata de ter apenas 1 equipa. No mês de dezembro saíram dois jogadores do plantel
por vontade própria e entrou outro, ficando com 26. O Plantel está organizado com 4 guardaredes, 9 defesas, 7 médios e 6 avançados, dos quais 10 são de 2003, 16 de 2004 e 1 e 2001.
Na fase prematura da época estava a ser complicado estabelecer relações humanas entre
as faixas etárias, uma vez que nunca tinham jogado juntos, mesmo que alguns tenham mais de
5 anos de clube. Na nossa visão de rendimento, teríamos que dispensar alguns jogadores, dado
o contexto de formação e da dimensão do clube/competição, consideramos por bem permanecer
com todos e já preparados para encontrar alguns problemas no caminho.
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•

Definição de Objetivos

Este ponto da Definição de Objetivos é muito amplo, pois essa mesma definição parte
de vários parâmetros, a sua duração, a caraterística e o tipo e só a partir daí, depois da análise
do contexto onde estamos inseridos, que podemos estabelecer metas finais, intermédias e ainda
hierarquizá-las.
Para esta época desportiva, a formação humana e educativa dos jogadores tem que estar
sempre em primeiro plano, na nossa opinião, só assim é que temos as condições básicas para
atingir resultados ao nível da aprendizagem do jogo, pois estes valores irão ter utilidade social
nas suas vidas futuras, dentro ou fora do futebol, No panorama competitivo, de acordo com o
modelo competitivo apresentado anteriormente, temos confiança que a equipa evolua e que
consigamos atingir a fase de apuramento de campeão, alcançando um dos três primeiros lugares
da ZS.
O desenvolvimento individual em contexto de grupo é fundamental, todos os jogadores
na fase intermédia da época têm que sentir evolução na qualidade do seu jogo, nas ações
individuais e coletivas, no final da época essa sensação terá que ser uma certeza, para isso o
treinador terá que questionar os seus jogadores sobre o porquê das suas ações, todas elas quer
as positivas e as negativas, na minha visão, apenas assim conseguimos evoluir individualmente
dentro de uma equipa.
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3. Fundamentos Metodológicos
Todo e qualquer trabalho de índole universitário, contém uma fase de pesquisa e de
investigação, pelo que serve de base de sustentação para os resultados que obtemos na nossa
interpretação prática.
3.1 O Treinador
O treinador principal, numa equipa técnica, deverá assumir toda a responsabilidade e o
controlo das operações, terá que organizar e otimizar todos os restantes recursos existentes no
staff, estes elementos selecionados pelo próprio de acordo com as suas ideias e exigências, o
treinador será o foco central de toda a dinâmica e funcionamento geral do grupo,
regulamentando, para além das tarefas práticas, toda a envolvência e convivência da equipa,
incluindo até o comportamento dentro e fora das instalações desportivas.
Araújo (1994) refere que o treinador tem a obrigação de estar permanentemente
atualizado, participando em programas/ações de formação, investigando e fazendo auto-estudo,
com o propósito de promover a formação integral dos atletas e cumprir o papel de agente
promotor de evolução da sua modalidade desportiva.
É imperial que a organização possua um líder – o treinador – que albergue dentro da sua
cabeça um modelo mental do mundo, fazendo com que o mesmo possua afigurar-se mais
pertinente através da “sua adequação à personalidade do treinador e dos jogadores, bem como
à cultura específica do clube onde o trabalho se desenvolve. Isto é, o treinador deve possuir um
modelo (de Jogo), como algo que incorpora uma determinada realidade confinada a cada
contexto específico (Garganta, 2004).
O treinador é o responsável por toda a dinâmica e organização de um plantel, muito para
além do que aquilo que é a sessão de treino, diz-nos que as competências atribuídas ao cargo
de treinador, (…) são relativas ao “ensino das técnicas e das regras de uma determinada
modalidade desportiva e prepara os jogadores individualmente e/ou em equipas para provas de
competição em que têm de participar; explica e demonstra as técnicas da modalidade desportiva
e observa as repetições feitas pelos jogadores e corrige-os; organiza treinos para reforçar a
aprendizagem das regras e técnicas específicas da modalidade; desenvolver a resistência e
capacidades físicas individuais e estruturar os esquemas táticos da equipa; procura desenvolver
nos desportistas o sentido de responsabilidade pelo cumprimento das regras da modalidade e
8

de disciplina; estuda os sistemas táticos de atletas e equipas adversárias, elabora planos de
atuação adequados para os suplantar e dá respetivas orientações aos jogadores; aconselha-os
sobre as regras de vida, higiene e de saúde a seguir, para manterem as condições físicas e
psíquicas adequadas, a fim de obterem o rendimento máximo nas competições; acompanhamos
nas provas ou encontros, dando-lhes indicações complementares sobre as modificações táticas
e comportamentos individuais a adotar, face aos comportamentos e características dos
adversários. Por vezes é incumbido de ministrar preparação física adequada à modalidade”
(Maçãs, 2006).
As tarefas atribuídas ao treinador estão circunscritas à relação deste com os jogadores,
no treino e na competição, exercendo influência direta nos pressupostos do rendimento
desportivo.
Para Garganta (2004), o papel do treinador não deve ser entendido nos limites restritos
do “técnico”, do instrutor ou do adestrador, pois dele se espera que seja capaz de liderar o
processo global de evolução dos atletas a seu cargo, introduzindo a transformação e o
refinamento dos comportamentos e de atitudes, na procura do rendimento desportivo. A função
do treinador é, pois, ampla e muito suscetível, porquanto sujeita a flutuações de humor, quebras
psicológicas, depressões, fadiga, acompanhados de uma sensação de isolamento, embora, em
contrapartida, temperada com uma dose de exaltação e de heroicidade.
Transpondo a liderança para os parâmetros mais técnicos, Lima (2000) afirma que o
treinador tem de saber o que ensina, isto é, conhecer e dominar suficientemente os aspetos
fundamentais da sua modalidade; saber ensinar, ou seja, saber transmitir os conhecimentos da
modalidade e ser capaz de motivar e estimular os atletas para que estes os adquiram e os
apliquem com entusiasmo, interesse e eficácia; saber aplicar as técnicas e os processos
adequados no ensino/aprendizagem e no treino, iniciando os jovens na prática da modalidade e
preparando as equipas para os compromissos competitivos e saber intervir na educação
desportiva dos atletas, isto é, desenvolver as suas qualidades de modo a contribuir para a
formação do caráter e da personalidade de cada um.
Este ponto é de interesse singular, uma vez que nos faz refletir sobre aquilo que é este
processo de estágio, se realmente o estágio nos proporciona a efetividade que realmente está
pré-definida e apresentada. Para Metzler (1990), a supervisão pedagógica deve ser sistemática
e objetiva procurando atingir níveis de performance nos treinadores, de qualidade na
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manipulação das funções pedagógicas. Para este autor, a supervisão deve proporcionar ajuda e
cooperação aos treinadores estagiários, de modo a que estes se tornem cada vez mais
independentes na tentativa de melhorar as suas competências profissionais. Este autor
apresenta-nos, ainda, um modelo do ensino da supervisão do qual destacamos algumas das suas
principais caraterísticas: o modelo está concebido para ser prático, cíclico, dinâmico, não
diretivo, flexível, versátil, oferecendo um plano para a conduta do orientador.
A experiência profissional, desde as camadas jovens ao futebol de elite, o treinador
absorve uma série de situações que o fazem olhar para o jogo de uma forma bastante consistente,
e, segundo Martins (2015), o ensino do jogo de Futebol, acreditamos que, pode e deve basearse num conjunto de orientações técnicas e didáticas, que por sua vez, não podem nem devem
afastar- se dos princípios da Pedagogia, que contêm em si mesmas os ensinamentos da
Psicologia e da Sociologia do Homem em geral e dos indivíduos Jovens em especial a quem
nos dirigimos fundamentalmente. Se os dados da Psicologia moderna nos asseguram que o
indivíduo é um todo e por isso de difícil divisão em partes, ao nos dirigirmos ao futebolista
temos de garantir à partida essa identidade global relacional e só perspetivando essa dimensão
nos podemos orientar se o quisermos tentar ensinar.
Gomes (2005) considera que as competências necessárias para a orientação das equipas
são extremamente alargadas, começando pelos conteúdos teóricos e metodológicos da
preparação dos atletas, passando pelas competências de comunicação e controle emocional e,
terminando, com uma abordagem acerca dos modelos e teorias das organizações que ajudam
na utilização eficaz dos recursos colocados ao dispor dos treinadores em diferentes contextos
desportivos. Reforçando a ideia anterior, também a visão de mais um autor, “o treinador deve
ser um técnico especialista na sua modalidade, possuir um conhecimento profundo da mesma,
em todas as suas principais dimensões ( histórica, cultural, estrutural, metodológica, relacional,
técnica, tática, estratégica), e ter a capacidade de análise quer do treino quer da competição,
permitindo-lhe descobrir os aspetos primordiais que possibilitem aprender, aperfeiçoar e
consolidar tanto o rendimento individual (jogador) como o rendimento coletivo (equipa)”
(Barreto,1998).
O trabalho do treinador vai muito mais além do que organizar o treino e preparar o jogo,
é simultaneamente um agente interativo de desenvolvimento do contexto social, cultural e
político em que se move como perito e como cidadão (Araújo, 1994), isto é, o treinador para
além de treinar o jogador, terá que adotar estratégias para formar o Homem, fomentar práticas
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que permitam o ser humano ser mais forte dentro da sociedade, quem diz forte, diz educado,
respeitador e preparado para desafios. Contextualizando aquilo que é o futebol de formação,
esse treinador deverá ser diferenciado de um treinador de rendimento, para Pacheco (2001)
treinar jovens não é o mesmo que treinar adultos. Para treinar jovens, é necessário ter
motivação, e ser capaz de estabelecer uma boa relação com os jovens, e adequar os conteúdos
e os métodos para o seu desenvolvimento.
3.2 O Jogador
O processo de formação de um jogador é um dos temas mais sensíveis e paralelamente
mais preponderantes no Futebol, isto é, o jogador é a personalidade principal do jogo, as suas
ações individuais que se podem transformar em ações coletivas são elas que fazem o jogo de
futebol, os jogadores em cada segundo de jogo ou treino são eles que exprimem as suas próprias
ideias e capacidades, é certo que muitas das vezes aconselhadas/orientadas pela equipa técnica.
Antes de um treinador ter um jogador preparado para treinar, tem que existir a
consciência de que está a treinar um ser humano. No futebol ainda se cometem vários erros no
que respeita ao cuidado com a diferença de género, idade, contexto da competição, contexto de
intervenção.
Em Portugal, os escalões de formação estão definidos pela FPF pelas datas de
nascimento, ainda assim as Associações Distritais têm alguma responsabilidade em adaptar os
modelos competitivos em etapas mais prematuras. O ensino do futebol terá que respeitar as suas
etapas de formação, pois um treino de Seniores nunca pode ser a base de sustentação de um
treino de sub-12,13,14.
No desenvolvimento da sua formação, o jogador de futebol deverá evoluir, sendo
orientado por algumas etapas de ensino de futebol, protagonizadas por (Pacheco, 2009) que
serão apresentadas de seguida: - 1a Etapa – A Construção do Jogo a 3; 2a Etapa – A Construção
do Jogo a 5; 3a Etapa – A Construção do Jogo a 7; 4a Etapa – A Construção do Jogo a 7 - /fora
de jogo; 5a Etapa – A Construção do Jogo a 9; 6a Etapa – A Construção do Jogo a 11;
As Janelas de treino devem ser potenciadas, criando adaptações, numa fase embrionária,
como os sub-7, é aconselhável a prática de variadas atividades informais, sendo o
desenvolvimento das habilidades de movimento fundamentais, negando a vertente tática, mais
à frente em sub – 9, os FMS ( Fundamental Movemment Skills) são essenciais com exercícios
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e jogos para promover a relação com bola, desenvolvendo a inteligência e tomada de decisão,
em sub – 11, o jogador já evidencia maior predisposição para o comportamento coletivo e
também para esforços curtos e intensos, sendo janela ótima para o treino da velocidade,
coordenação e equilibrio desejável, aqui já se começam a inserir os principios de jogo, a literacia
motora, sendo antecedida de uma fusão dos FMS ( Fundamental Movement Skills) e dos FSS (
Fundamental Sport Skills), em sub - 13, inicia-se a fase pubertária e ai já se introduz a
organização estrutural da equipa, onde o futebol ja deve ser a atividade principal, sendo o
período otimal para o trabalho de ações técnicas, as tarefas devem potenciar a que os jogadores
pensem sobre as soluções
Agora no Futebol de 11, em sub-15 aumenta a carga de treino, adicionando a agilidade
e a força, os jogadores devem trabalhar por posto específico e realizar ações técnicas em
ambientes

mais

complexos,

a

aprendizagem

diferencial

é

indispensável,

dando

desenvolvimento à variabilidade motora, as equipas técnicas já realizam análise à própria
equipa em competição e nos próprios treinos, a rotina pré-competitiva, a preparação mental e
definição de objetivos devem estar presentes, em sub–17, dá-se o aperfeiçoamento de ações
técnicas e de aperfeiçoamento tático, onde o ganhar é cada vez mais importante, em relação a
termos mais físicos, a flexibilidade, agilidade, resistência aeróbia e anaeróbia, força, core,
estabilidade, equilíbrio, nutrição e prevenção de lesões, são preocupações a ter, na análise do
jogo, já entra o adversário, desenvolvendo a compreensão do jogo, em treino, a criação de
contextos competitivos adversos (inferioridade) é vantajoso, os sub – 19, já próximo do escalão
máximo, foca-se em maximizar todas as capacidades, deve- se exigir o máximo em termos
cognitivos, técnicos e táticos, trabalho altamente individualizado, realizam-se ações por posto
específico em contextos de máxima pressão, tomada de decisão centrada na perceção tática,
aqui cria-se um perfil de jogador, monitorizando o processo de treino, relatórios individuais,
análise ao comportamento da própria equipa e observação e análise do adversário, os niveis de
concentração, vontade de ganhar e mentalidade competitiva terão que ser incutidos (Coutinho,
2018).
Existem três grandes parâmetros na formação desportiva que nunca devem ser
descurados e é de extrema importância que estejam articulados entre si, deste modo, centrados
no Modelo de Jogo Adotado e no Modelo de Treino, teremos como objetivo desenvolver o
Modelo de Jogador que se identifique com os valores do clube/identidade desportiva e da região
(competitividade, agressividade, eficácia técnica, gosto pelo risco e identificação com o seu
clube e região na sua essência histórica) e que por outro lado favoreça o aparecimento de
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frequentes valores seguros pelo seu desenvolvimento sustentado no tempo e no rigor dos
procedimentos de formação. (Martins,2015).
Na preparação de uma época desportiva, num microciclo, e até chegar à elaboração de
cada exercício de treino, a preocupação principal é o jogador, por exemplo devemos ter em
conta alguns fatores enunciados pelos seguintes autores. O estímulo fisiológico pode ficar
comprometido, dada a dificuldade de promover um ambiente idêntico ao do jogo, sugere-se,
que em contexto de treino específico técnico ou tático, se aproximem as condições às de
competição, pois, a intensidade do estímulo é uma variável preponderante, que influencia a
resposta no treino, o treino deve ser planeado meticulosamente, descrever a instensidade do
treino, pode fornecer informações que permitam ajustar o treino às necessidades dos jogadores,
analisar dados importantes como o número de sprints realizados, de alta intensidade de
execução e distância total percorrida, pode ajudar numa melhor compreensão da performance
do jogador em jogo ou em treino (Abade, Gonçalves, Leite & Sampaio 2014).
A análise centrada nas ações e movimentações dos jogadores tem sido utilizada, quer
para elaborar perfis individuais de jogadores, relativamente a um estatuto posicional específico,
quer para comparar perfis de jogadores com atribuições táticas semelhantes ou distintas
(Garganta, 1997).
Na preparação desportiva a longo prazo (canadiana), o sistema de treino e da competição
é pensado exclusivamente no jogador, pela sua idade maturacional e não pela biológica. Ao
implementar este modelo, permite que os técnicos desenvolvam programas de treino otimizados
para cada individuo, o que acelera o seu crescimento e evolução, através das seguintes etapas,
1) fundamental 2) aprender a treinar 3) treinar para treinar 4) treinar para competir 5) treinar
para ganhar e 6) retenção (Balyi,2005),
3.3 O Treino
No treino, e nomeadamente no treino de Futebol, a evolução do mesmo tem sido
abrupta, graças a toda a investigação que tem vindo a ser explorada e pelo contributo que os
profissionais de excelência têm passado para o papel. O futebol é uma modalidade desportiva
extremamente complexa, de caráter intermitente, acíclico, com constantes mudanças de
intensidade e função. Os praticantes dessa modalidade utilizam fontes energéticas distintas e
possuem características fisiológicas peculiares (Bansgbo, 1994).
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Um dos critérios fundamentais que distingue os bons médicos e os bons treinadores,
cada um na sua atividade especifica, é a capacidade destes profissionais perante o mesmo
quadro clínico ou desportivo respetivamente, “verem” mais e diagnosticarem melhor. Esta
capacidade é particularmente importante quando o médico ou o treinador têm que atuar de
forma imediata e em tempo útil, como é o caso da urgência de um hospital ou durante a
competição desportiva (Castelo, 2002).
Após a enumeração de diversas perspetivas, em relação ao próprio jogo, de vários
autores do tema Futebol, Garganta (1997), refere que decorrem de diferentes referências, estas
qualificações, quando confrontadas, geram diferentes categorias de problemas. Nessa medida,
embora salvaguardando a sua importância e pertinência relativas, pode dizer-se que não têm
idêntica ressonância ao nível dos processos de ensino e treino no Futebol, nem da avaliação da
prestação dos jogadores e das equipas na competição. O treino consiste na preparação individual
e coletiva, encontrar soluções para os problemas que encontramos, quer no treino, quer no
momento de avaliação que é o jogo. Quando falamos em treino, falamos de ações que têm de
ser treinadas para o principal momento do microciclo que é o jogo, treinamos para jogar! De
seguida será apresentada uma tabela onde podemos consultar as Ações Técnico-Táticas do Jogo
de Futebol, individuais e coletivas.
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Tabela 2-Ações Técnico-Táticas do Jogo de Futebol (Maçãs & Brito, 2000)

Através de Queiroz (1986), podemos observar que o autor classifica os exercícios de
treino, como fundamentais e complementares, os fundamentais incluem o elemento
“fundamental” do jogo; “atirar à baliza/defender a baliza” e complementares que não incluem
o elemento “fundamental” do jogo: “ atirar à baliza/defender a baliza”, Queiroz organiza-se em
três formas; Forma I – 1x0+ gr, 2X0+ gr, 3x0+ gr; etc.. Forma II – 1x1+ gr, 2x1 + gr, 2x2 + gr,
etc.. Forma III – gr + 1x1 + gr, gr + 2x1 + gr, gr + 2x2 + gr, gr + 10x10 + gr, etc. Ainda são
constituídos por “Especiais” são realizados com a bola como elemento determinante na
perceção e análise da situação, solução mental que determina uma solução motora através de
programas motores específicos à realidade do Futebol, e também “Gerais”, não incluem a bola
como elemento determinante de perceção e análise da situação, solução mental que determina
uma solução motora através de programas motores específicos à realidade do Futebol.
A eficácia do processo de treino, e concomitantemente dos exercícios de treino que lhe
estão na base, na melhoria do rendimento dos praticantes, baseia- se na capacidade que o ser
humano tem de: a)

Reagir a estímulos que perturbam o seu equilíbrio biológico
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(homeostase), quando estes possuem uma certa intensidade; b)

Adaptar-se

á

situação,

quando os estímulos são aplicados regular, metódica e sistematicamente criando um novo
estado de equilíbrio qualitativamente superior através das progressivas modificações
neurológicas, biológicas, fisiológicas e psicológicas.
Os exercícios de treino são estímulos que irão atuar sobre as diferentes estruturas do
organismo. O treinador deverá organizar e conceptualizar o exercício de treino tendo por base
um objetivo, posto isto, deverá adequar ao nível pretendido, todas as componentes estruturais
do treino, que sendo manipuladas, permitem-nos maior sucesso na conquista desse mesmo
objetivo. De seguida, apresentarei as componentes e condicionantes estruturais do exercício
de treino preconizadas por Castelo (2002), e todas as vantagens que nos trazem sendo elas bem
implementadas e manipuladas:
Componentes do Exercício
Duração
É caracterizada pelo tempo que demora a executar um exercício ou uma serie de
exercícios, sem interrupção. Com efeito, a duração corresponde ao período efetivo de tempo
que o exercício(s) atuam sobre o organismo, sem pausas medindo-se em unidades de tempo
(horas, minutos, segundos).
Volume
Representa a quantidade total da carga efetuada pelos praticantes num exercício, numa
unidade de tempo, ou num ciclo de treino. Poderá ser expresso de muitas e diferentes formas,
tais como quilómetros, metros, quilogramas, número de repetições de um determinado elemento
técnico, horas, minutos, número de treinos, etc. Os conceitos das componentes duração e
volume são semelhantes o que se traduz em muitos casos numa identificação total entre ambos.
Esta semelhança pode ser ultrapassada se considerarmos o conceito de duração como o volume
efetivo da carga sem pausas, e o conceito de volume como a duração total da carga incluindo
naturalmente as pausas entre os exercícios.
Intensidade
De uma forma geral, a intensidade pode ser definida pela quantidade de trabalho
realizado na unidade de tempo. Todavia, esta definição parece-nos não ser adequada para todas
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as modalidades desportivas. Com efeito, a intensidade deverá ser caracterizada pela exigência
com que um exercício ou série de exercícios são executados em relação ao máximo de
possibilidades do praticante ou da equipa, nesse ou nesses exercícios. A intensidade do
exercício poderá ser avaliada de acordo com a reação biológica do organismo ao esforço. Os
indicadores, embora nem todos possam ser aplicados durante a unidade de treino são: A
frequência cardíaca; A ventilação pulmonar; O consumo de oxigénio; A concentração
sanguínea em lactatos; Sinais exteriores do estado do atleta.
Densidade
Caracteriza-se pela relação temporal entre carga – exercício ou serie de exercícios
realizados e o repouso na unidade de tempo. Mais concretamente a densidade representa as
pausas utilizadas entre os exercícios para que haja uma relação ótima entre exercício e
recuperação. É vulgar diferenciar-se as pausas em: - Completas: visam essencialmente que os
praticantes efetuem uma recuperação que lhes permita, efetuar o mesmo, ou um diferente
exercício, em condições mínimas de fadiga, isto é, já não sintam os efeitos do exercício anterior.
- Incompletas: visam essencialmente que os praticantes efetuem uma recuperação de forma que
ao iniciar o exercício seguinte ainda se faça sentir os efeitos do exercício anterior, procurando
assim acelerar, ainda durante o treino, os processos de adaptação do organismo.
Frequência
É caracterizada pelo número de repetições de um exercício ou série de exercícios na
unidade de tempo. Esta componente está intimamente ligada à duração, intensidade e
densidade, pois quanto maior for cada uma destas, menor será a frequência.
Condicionantes do Exercício
Número
No plano da construção dos exercícios de treino técnico-tático, a invariante número é
de fundamental importância porque, ao diminuirmos, o número de praticantes envolvidos num
exercício aumentamos claramente o número de possibilidades destes serem solicitados para a
execução das ações programadas.
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Espaço
No plano da construção dos exercícios de treino técnico-tático, é preciso ter presente
que cada praticante encontra-se confrontado por espaços dinâmicos funcionalmente ligados
entre si, que se modificam: - Em função das tarefas que lhes são determinadas; - Da evolução
das ações programadas; - Do tempo para executar;
Com efeito, ao diminuirmos o espaço, maiores serão as dificuldades encontradas pelos
praticantes a concretização dos objetivos consubstanciados pelos conteúdos dos exercícios de
treino. Este facto deriva de que quanto menor for o espaço, menor será o tempo que os
praticantes possuem para analisar a situação, e executar as ações técnicas correspondentes á sua
solução, o que implica consequentemente um aumento da velocidade e do ritmo de execução
das ações individuais e coletivas, diminuindo a eficiência estabelecida para a concretização dos
objetivos propostos. Neste sentido, há que adequar o espaço de forma precisa, visto que entre o
espaço e a atividade desenvolvida pelos praticantes existe uma relação direta e precisa”
(Queiroz, 1986).
Tempo
A rapidez e a adequação são duas qualidades que interagem em sentidos inversos. Isto
significa que a solução dos problemas postos pelo jogo, é tanto mais adequada, quanto o jogador
pode refletir essa situação durante mais tempo. Se considerarmos o tempo reduzido que o
jogador dispõe para resolver durante o jogo os problemas postos, torna-se claro que a atividade
no seu conjunto, não pode atingir a correção absoluta. Logo, é o grau de adequação de cada
uma das ações no seu seio da atividade coletiva global que caracteriza o nível tático de um
jogador e em definitivo, de uma equipa. Com efeito, a invariável tempo está estritamente ligado
ao espaço, isto significa que são interdependentes quanto mais temos de um mais temos do
outro. Quanto mais tempo tiver para agir, maior margem de erro é possível por parte do jogador.
Queiroz (1986), citando Helmut Schon, refere que “o rendimento de um jogador está
diretamente relacionado pelo fator tempo e pelo fator espaço, isto é, a eficácia técnica depende
de um complexo de variáveis técnicas e táticas desenvolvidas em competição que podem, ou
não, perturbar o jogador quando se o pressiona pelo tempo e se o priva de espaço”.
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Complexidade
Em qualquer situação competitiva observa-se a conjugação constante do número, espaço
e tempo, que refletem intrinsecamente uma certa complexidade. A complexidade da situação
representa assim, as condições de execução, ou seja, o conjunto de condicionantes que irão
fundamentar as razões da opção de um certo comportamento em detrimento de outros, e que
deverá ser o mais adaptado á situação competitiva.
Para Castelo&Matos (2013), os exercícios de treino são classificados em; - Exercícios
de Preparação Geral; - Exercícios Especificos de Preparação Geral; - Exercícios Específicos de
Preparação para Jogo. A Força, Velocidade, Resistência e a Flexibilidade, estão inseridos na
Preparação Geral, nos específicos de Preparação Geral, temos os Descontextualizados,
Manutenção da Posse de Bola, Circuito e ainda os Ludico-Recreativos, para terminar, os
Exercícios Específicos de Preparação para Jogo, são constituidos por; Objetivo do Jogo,
Padronizados, Treino de Setores, Metaespecializados, Competitivos e Esquemas táticos.

Figura 3-Classificação de Exercícios/Métodos de Treino

Para Castelo&Matos (2013), os exercícios de treino são classificados em; - Exercícios
de Preparação Geral; - Exercícios Especificos de Preparação Geral; - Exercícios Específicos de
Preparação para Jogo. A Força, Velocidade, Resistência e a Flexibilidade, estão inseridos na
Preparação Geral, nos específicos de Preparação Geral, temos os Descontextualizados,
Manutenção da Posse de Bola, Circuito e ainda os Ludico-Recreativos, para terminar, os
Exercícios Específicos de Preparação para Jogo, são constituidos por; Objetivo do Jogo,
Padronizados, Treino de Setores, Metaespecializados, Competitivos e Esquemas táticos.
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• Exercícios de Preparação Geral (EPG)
Os exercícios que não incluam a bola como elemento central na perceção e na análise
da situação, solução mental que suporta uma solução motora através de programas motores
específicos à realidade da atividade desportiva, são considerados meios gerais de treino. Estes
exercícios têm como objetivos fundamentais os seguintes aspetos:
1)

Isolar um ou vários fatores condicionantes;

2)

Fomentar processos de preparação do jogador;

3)

Ativar processos de recuperação;

4)

Concretizar uma base orgânica funcional mínima;

5)

Criar condições positivas na comutação entre exercícios de treino.

• Exercícios Específicos de Preparação Geral
•

Descontextualizados;

•

Manutenção da Posse de Bola;

•

Em Circuito;

•

Lúdico-Recreativos.

Os exercícios específicos de preparação geral são todos os exercícios realizados em
situações diferenciadas daquilo que é o jogo e onde são manipuladas as condicionantes
estruturais como o espaço, número, o tempo, o regulamento, etc., de forma a criar condições
favoráveis para a evolução do praticante em situações mais favoráveis.
• Exercícios Específicos de Preparação
•

Objetivo do Jogo

•

Metaespecializados

•

Padronizados

•

Setores

•

Situações Fixas de Jogo

•

Competitivos
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Os exercícios específicos de preparação geral têm como objetivo a replicação de
situações contextuais do jogo, fazendo com que os jogadores tenham suporte para colocar em
prática as ideias do treinador e do seu modelo de jogo.+ O treinador poderá planear o conteúdo
e a aplicação temporal das cargas do treino em função daquilo que o jogo exige. Neste sentido,
têm vindo a ser publicados inúmeros trabalhos em que, com as mais diversas técnicas, se vem
demonstrando a exigência física do jogador na competição. Uma das formas de conhecimento
das diversas tarefas físicas impostas pelo jogo, baseia-se no estudo das caraterísticas dos
deslocamentos do futebolista durante a partida, no que se refere à duração, frequência, tipo e
intensidade (Soares,2005).
A ideia anterior sai reforçada com aquela que é a opinião de Martins(2015) visto que
nos diz que a correta seleção de conteúdos que, não desvirtuando a lógica do jogo ( e deste
jogador específico), permite simultaneamente a necessidade de desenvolver a capacidade de
aprendizagem motora da modalidade específica e que organizados de uma forma sustentada no
praticante em si mesmo, consigam potenciar o conhecimento metódico que este vai tendo do
jogo. O problema fundamental do ensino do jogo pode ser enunciado da seguinte forma
simplificada: situação de constante oposição com os adversários e de cooperação com os seus
colegas de equipa, os jogadores têm de perspetivar e coordenar as suas ações com a finalidade
de manter a posse da bola no seio da sua equipa e tentar obter o golo, ou tentar recuperar a posse
da bola ao adversário evitando ao mesmo tempo sofrer um golo na sua baliza (Martins, 2015).
Na seguinte tabela, podemos observar toda a organização para o Treino Aeróbio, tendo
em conta o objetivo e sempre analisando e recorrendo à percentagem de FC (Frequência
Cardíaca).

21

Tabela 3-Treino Aeróbio preconizado por Bangsbo (2009)

Equadro a análise e observação neste parâmetro do treino, uma vez que, na minha ótica
o treino é uma preparação, e estes dados ajudam-nos no planeamento e na melhoria das nossas
sessões de treino, sendo mais objetivas e eficazes, mais à frente, irei abordar mais
detalhadamente a importância da avaliação e controlo do treino.
3.4 O Jogo
Para a construção de um modelo de jogo, baseamo-nos em alguns autores que nos
oferecem suporte e uma panóplia de ideias que nos permite adaptar ao nosso contexto de
intervenção, a somar a isto, colocamos em prática a nossa estratégia e aquilo que consideramos
mais vantajoso para a evolução da nossa equipa com vista a concretização e solidificação do
nosso modelo de jogo.
Na aplicação de um modelo de jogo, do nosso modelo de jogo, teremos de ter em conta
diversos fatores, e contextualizarmo-nos de onde estamos, o que temos e para onde queremos
ir. Para mim estas são três premissas essenciais, a cultura, a idade, os anos de prática e a
qualidade dessas mesmas horas de treino, desempenham um papel preponderante na hora de
tomarmos decisões relacionadas com o nosso jogo. É imperial que a organização possua um
líder – o treinador – que albergue dentro da sua cabeça um modelo mental do mundo, fazendo
com que o mesmo possua afigurar-se mais pertinente através da “sua adequação à personalidade
do treinador e dos jogadores, bem como à cultura específica do clube onde o trabalho se
desenvolve. Isto é, o treinador deve possuir um modelo (de Jogo) como algo que incorpora uma
determinada realidade confinada a cada contexto específico (Garganta, 2004).
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Desta forma na criação de um modelo de jogo, isto é, na criação de um modelo de jogo
adotado para uma equipa, deve-se ter em consideração alguns aspetos que interagem: a
concepção de jogo do treinador, as capacidades e as carateristicas dos jogadores; os princípios
de jogo; as organizações estruturais e a organização funcional (Oliveira, 2003).

Figura 4-Interação do Modelo de Jogo (Oliveira, 2003)

Traduz as carateristicas de aplicação dos aspetos técnico-táticos, do ritmo e do tempo
de jogo, da condição fisica e aspetos de “personalidade coletiva”, comuns a jogadores
pertencentes a um grupo homogéneo, com treino coletivo de longa duração (Teodurescu 1984).
As situações de jogo como a variabilidade, alternância e aleatoriedade que lhes é
inerente, são elas que determinam a direcção dos comportamentos a adoptar pelos jogadores,
pelo que a estes é reclamada uma atitude táctica permanente (Garganta, 1995). A ocorrência de
determinados comportamentos, mesmo os mais elementares como uma corrida ou um salto,
num dado momento ou numa dada zona do terreno de jogo, é mais ou menos pertinente em
função das configurações que o jogo apresenta, na minha visão, estas bases como o correr e
saltar, revelam-se primordiais na integração do modelo de jogo de equipas de iniciação.
Segundo Garganta (1997) nos jogos desportivos coletivos, particularmente no futebol,
o conceito de tática define-se em três aspetos carateristicos: a sua ligação ao jogo, ou seja, ao
contato direto entre os adversários e companheiros; o seu caráter de execução para tornar
operativa a estratégia, à qual cabe a conceção e a direção, e a sua estreita dependência da
estratégia.
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Para Brito & Correia (2015), através de uma ideia de jogo, descriminam o momento de
organização defensiva no Macro Principio – “todos defendem”, Principio – bloco compacto (
com correta definição de linhas), continuam a desenvolver e dizem-nos ainda que existem
submomentos, submomento – recusar a entrada no espaço/ organizados para condicionar,
submomento – organizados para pressionar, submomento – recuperação da posse da bola,
submomento – pressão a todo o campo, terminam esta exposição do que é para eles a
organização defensiva, com “casos particulares”, são eles, os pontapés de baliza, os
Lançamentos de linha lateral e ainda a formação da linha defensiva, consoante da zona do
terreno onde o adversário tem a bola, nos corredores laterais ou central.
Pela avaliação e diagnóstico do contexto/ambiente (modelo ambiente) onde se insere o
clube e de acordo com os seus objetivos, a sua história, a sua visão, fundamentamos as opções
em alguns raciocínios lógicos que condicionam as opções no modelo de jogador e no modelo
de jogo adotado, em função das opções do chamado modelo de esforço ( Martins,2015).
Podemos fazer uma análise através de uma situação real de jogo: “..Estas dificuldades
reais sentidas nos jogos são resolvidas se os nossos jogadores entenderem melhor a nossa ideia
de jogo e assumirem que são parte intrínseca da sua operacionalização. O comportamento mais
compactado das nossas linhas ou o seu maior afastamento, o pressionar mais à frente ou mais
atrás, são situações que todos os treinadores, melhor ou pior, procuram fazer no seu processo
de modelação. Mas o jogo tem uma componente aleatória muito significativa e aí começa o
descontrolo e desequilíbrio das linhas e a abertura de espaços em função da movimentação da
equipa adversária e da sua posse de bola...” Estas situações treinam-se e devem fazer parte de
uma filosofia do jogar evoluída, pois só assim os jogadores (equipa) entendem o(s) momento(s)
do jogo (Carvalhal,2014).
Trata-se de uma luta incessante pelo tempo e pelo espaço, dentro dos constrangimentos
impostos pelo regulamento, no sentido de que sejam realizadas as tarefas pretendidas. Deste
modo, as ações que ocorrem durante o jogo não são divididas equitativamente entre as duas
equipas que se defrontam. As posses de bola, por exemplo, não são atribuídas em igual
proporção a cada uma das equipas, embora às posses de bola conquistadas por uma equipa
corresponda igual número de perdas de bola registado pela equipa contrária (Garganta, 1995).
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Após exposição de várias ideias e opiniões de diversos autores a quem prestamos a
devida atenção na aquisição de conhecimento, apresento aquele que acho ser o melhor modelo
de jogo, o possível, neste nosso contexto de intervenção. No nosso modelo de jogo, o nosso
sistema tático predileto é o 1-4-3-3, em função das caraterísticas e especificidade de cada
jogador que integra o plantel, achamos que ficamos mais equilibrados com a estrutura do meio
campo inversa ao sistema tradicional.

Figura 5-Sistema Tático

Organização Defensiva
A nossa equipa utiliza a Defesa a Zona Pressionante, ao definir uma zona de início de
pressão, pretendemos desde logo controlar de certa forma o ataque do adversário, dependendo
dos jogadores que colocamos em campo, de acordo com as suas caraterísticas, pode ser mais
vantajoso defender em zonas diferentes, ao conhecer o estilo de jogo do adversário, pode
também influenciar para onde é que queremos “guiar” a outra equipa. Pretendemos que o
adversário não nos explore a zona central, nem coloque a bola direta nas costas da nossa defesa,
a linha ofensiva tem uma missão bastante importante.
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Figura 6-Início da Pressão Defensiva

Quando o adversário desenrola o seu ataque, a nossa equipa organiza-se defensivamente
em 4-2-3-1, o nosso ponta de lança é peça chave na definição do avanço/recuo do bloco
defensivo, tendo em conta a qualidade de circulação de bola do adversário na sua fase de
construção, os extremos baixam por dentro.

Figura 7-Organização Defensiva
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Organização Ofensiva
No nosso modelo de jogo, esperamos que a nossa equipa tenha mais tempo a posse da
bola que o adversário, principalmente no meio campo deles, para isso utilizamos o ataque
organizado, ainda assim, em alguns jogos e de acordo com as caraterísticas dos nossos
jogadores mais avançados, utilizamos o ataque rápido.
Privilegiámos a saída curta pelos centrais, os laterais assumem a máxima largura e em
todos os jogos escolhemos um jogador de referência para aparecer na zona central da linha
média, com os defesas laterais a dar largura, os extremos ocupam uma zona mais central. Como
última opção, sendo nós uma equipa fraca nos duelos aéreos, fica a saída longa, onde queremos
colocar a bola do lado do nosso extremos mais forte no ar, em que o Ponta de Lança ocupa um
posição próxima a este, o lateral e extremos do lado oposto fecham na zona central, ficando a
equipa melhor equilibrada no terreno.

Figura 8-Organização Ofensiva

Figura 9-Saída de Baliza
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Esquemas táticos
Em situações de cantos ofensivos, a equipa organiza-se da forma que está representada
em cima, dependendo do jogo ou de alguma lacuna observada no adversário, fazemos alterações
no tipo de jogador que ataca cada zona. Em situação de canto curto, será sempre após o
movimento de aproximação do jogador 11 da figura, este jogador será sempre de “pé trocado”
consoante o lado. Na marcação, os jogadores correm em direção à baliza quando o marcador
inicia a corrida para a bola.

Figura 10-Canto Ofensivo

De acordo com a imagem acima, nos cantos defensivos, colocamos um jogador no
primeiro poste, outro a aproximar a uma hipotética saída curta, os dois centrais e um dos laterais
em cima da linha da pequena área, uma segunda linha mais adiantada e um jogador a preencher
a entrada da área pronto a despachar uma segunda bola. Na frente, de forma a possuirmos
imediatamente uma opção de ataque, mantemos sempre o extremo do lado contrário a onde está
a ser marcado o canto.
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POSICIONAMENTO CANTO DEFENSIVO – LADO DIREITO

1.

____________________________
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____________________________
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____________________________
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____________________________
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____________________________
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____________________________
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____________________________

8.

____________________________
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____________________________

10. ____________________________

11. ____________________________

Figura 11-Canto Defensivo

3.4.1 Observação e Análise do Jogo
Para elaborar um relatório, precisamos de dominar uma série de softwares, quantos mais
estivermos confortáveis com os mesmos, com certeza que o trabalho sofrerá um acrescento
qualitativo. Na nossa área deve-se atribuir um papel de importância á observação e análise, uma
vez que podemos estar mais perto de chegar ao sucesso. A caraterização da estrutura da
atividade e análise do conteúdo do jogo de futebol têm vindo a mostrar uma importância e uma
influência crescente, quando o treinador estrutura o treino (Garganta, 2000). Parece ressaltar
dos resultados a ideia de que o treinador tem ao seu dispor ferramentas que podem contribuir
para que durante o processo de treino, prepare os jogadores para que no dia do jogo eles estejam
capacitados para desenvolver da melhor maneira possível todos os acontecimentos do jogo, e
para reagir de uma forma calma ao aparecimento de um momento critico (Ventura, 2013).
Para elaborar um relatório de observação, teremos de saber qual o jogo que vamos
analisar, o contexto, e todas as informações relevantes das equipas e seus intervenientes, após
isso, definimos as variáveis que vamos observar. Para uma avaliação mais notacional, sendo
utilizada mais na base de complemento a outras ferramentas, temos o EasyTag que nos permite
colocar até 30 variáveis e é muito simples de funcionar apenas com um “clic”. Outros softwares
mais completos, existe entre outros, o Videobserver, Gamebreaker e o Longomatch, este último
foi o que usamos (versão gratuita) no nosso trabalho, permite a criação de variáveis, “botões”,
com diversas sub-categorias, secciona os vídeos, podendo ainda cortar imagens e editá-las, no
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fim exporta-se para uma folha Excel ficando com os dados mais claros, e numa sequência
temporal. Neste parâmetro só avaliamos o ataque.
O autor Koklu (2013), dá-nos uma perspetiva interessante naquilo que é a análise do
estado físico dos jogadores de futebol e a sua correlação física, para isso apresenta-nos uma
Bateria de Testes e/ou simulações de Contextos fora da situação de Jogo que se julgam estarem
relacionados com os processos de Competição (pesquisa analítica). Com os indicadores de
velocidade, agilidade e salto vertical, pretendem descobrir a significância da relação entre estes
indicadores de performance, através dos seguintes testes:
• Medições Salto Vertical Realizaram 3 CMJs* e SJs* máximos com 2 minutos de
recuperação entre os mesmos. *CMJ- Countermovement Jump *SJ- Squat-Jump;
• Teste de Sprint a 10 e 30 metros 3 Sprints Máximos de 30 m; 3’ de recuperação entre
cada sprint;
• Teste de Agilidade em ZigZag Com e Sem Bola;
Realizaram 3 vezes cada um, com e sem bola, num campo de relva sintética. O teste
consistia em 4 secções de 5m com ângulos de 100º. Este teste foi escolhido pois requer
aceleração, desaceleração, controlo da agilidade do equilíbrio e a familiaridade dos sujeitos com
o teste, para além da simplicidade no que toca aos efeitos mínimos de assimilação do teste.
Existe uma significante relação entre a habilidade de sprint, de salto vertical e de Zigzag
sem bola devido a:
• movimentos dinâmicos de performance semelhante; • elevada potência muscular; •
mesmas fontes energéticas; • determinantes fisiológicas e biomecânicas comuns;
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4. Organização do Processo de Treino
O treinador depois de analisar o seu contexto de intervenção, terá que fazer uma
programação de passar as suas ideias á prática, ou seja, definir a forma como os conteúdos serão
lecionados.
4.1 Programação, Periodização e Planificação do Processo de Treino
Garganta (1991) define periodização como sendo a divisão da época em períodos, em
função das características do calendário competitivo, de acordo com as leis e princípios do
treino desportivo, onde a dinâmica das cargas tem papel fundamental na adaptação do
organismo, tendo em conta o momento da época que se atravessa. A periodização oferece por
isso uma forma de organizar e estruturar o processo de treino, ato que requer um planeamento
que pode ir desde um macro sistema até um micro-sistema ou melhor, desde a planificação da
época desportiva até à sessão de treino ou ao próprio exercício de treino.
A Periodização do treino, já passou por inúmeros Modelos, alguns idênticos com nomes
diferenciados e outros com ideias mais opostas, a investigação e o passar dos anos tem vindo a
aprimorar os conceitos á volta do desporto e mais especificamente o Futebol.
Na periodização do treino, de modo a facilitar a organização e a intervenção da equipa
técnica, o Macrociclo ( toda a época) constituído por mesociclos, os meses ou conjunto de
semanas, microciclo podem ser alguns dias de unidades de treino. O macrociclo é sub – dividido
em 3 partes distintas que serão apresentadas de seguida: • Período Preparatório – Normalmente
de 4 a 6 semanas em que visa preparar os jogadores, física e fisiologicamente para o resto da
época; • Período Competitivo – Este é o período mais extenso, cerca de 10 meses, que tem como
objetivo continuar, evoluir e estabilizar o processo de treino e todas as dominantes físicas,
mantendo a melhor forma possível na linha temporal da competição; • Período Transitório –
Período curto, 4/5 semanas, em que definitivamente serão perdidas algumas funções físicas e
fisiológicas, mas em que o descanso mental do espirito de competição será benéfico. Após toda
a pesquisa e constatação da evolução do treino e do seu processo envolvente, elaborei um
planeamento de uma periodização simples, que está sub dividida em 3 Periodos, o Preparatório,
o Competitivo, e o de Transição. Como em qualquer Macrociclo, é naturalmente cosntituído
por diversos mesociclos (mês), microciclos (semana) e por cada unidade de treino.
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O Microciclo é constituído por um conjunto de sessões de treino repartidas por
diferentes dias, destinadas a abordar na sua globalidade o desenvolvimento do modelo de jogo
adotado e, os aspetos que derivam da observação e análise da competição. Neste sentido, nem
todas as sessões de treino de um microciclo são da mesma natureza, estas várias de acordo com
temas e conteúdos de aprendizagem, de aperfeiçoamento, de desenvolvimento, de controlo, de
experimentação, etc.
Os Parâmetros Temporais determinam a duração do microciclo pode variar entre ¾ dias,
e pode ir além dos 10/14 dias, mas habitualmente um microciclo tem a duração de 7 DIAS. A
metodologia e os seus parâmetros na construção do microciclo tem como objetivo fundamental
a elevação do rendimento doa jogadores, aqui joga-se com os métodos de treino. Dois aspetos
essências, são a opção de alterar ou manter os conteúdos dos exercícios das sessões de treino.
A Preparação da estratégica e tática da equipa para a competição, é trabalhada em consonância
com o modelo de jogo adotado, e tendo em conta os aspetos mais fortes do adversário,
preparação mental e teórica para a competição, avaliar o modelo de jogo adotado e as
adaptações no contexto da equipa e por último, comparar as divergências entre o plano tático
concebido e as situações surgidas durante o jogo.
Na programação definida pela equipa técnica dos sub-15 da ADCE Diogo Cão, observase que antes de iniciar a época, no período transitório, foi providenciado para cada jogador um
plano de treino para as férias, com a duração de 5 microciclos. O período pré-competitivo foi
de sensivelmente 7 microciclos, ao iniciar no término de Agosto e com o período competitivo
a dar o pontapé de saída no início do mês de outubro, assim sendo o período competitivo teve
a duração de 8 meses, terminando em maio

Figura 12-Período Transitório
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Antes de iniciar a época desportiva, planeamos e definimos “timings” para periodizar e
otimizar aquilo que é o processo de treino, sendo assim apresento o macrociclo, a planificação
dos três períodos que constituem todos os treinos.
O Macrociclo da época desportiva é constituído por 15 unidades de treino iniciais, que
vulgarmente se denomina por pré época, sendo este o primeiro período e definido como
Período Preparatório.
Ao longo da competição oficial, foram realizadas 81 unidades de treino, enquadrandose no Período Competitivo, onde em praticamente todas as semanas existe um jogo para
preparar a sua estratégia
Para terminar esta organização a longo prazo, há ainda o Período Transitório que
define o encerramento da época desportiva, sendo um momento de descompressão e
relaxamento, após toda a carga física e emocional que acompanhou o Plantel durante todo o
ano.

Figura 13 Organização Geral
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O Microciclo explana aquilo que são os conteúdos abordados, neste caso, durante a
semana de trabalho, incluindo os métodos e respetivos temas. As cargas também são definidas
antecipadamente, bem como os volumes planeados nos dias em que há sessão de trabalho. Desta
forma será mais adequada a construção e conceptualização dos exercícios de treino da sessão.

Figura 14-Microciclo Modelo
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5. Controlo e Avaliação do Processo de Treino
Depois de concluída a época desportiva ou até para fazer avaliações intercalares,
podemos retirar conclusões daquilo que são os indicadores, ou seja dos registos que vamos
colecionando ao longo das sessões de treino e dos jogos, a partir daí chegamos a ter mais
certezas do trabalho desenvolvido pelo plantel.
Indicadores de Treino
Para cada sessão de treino, estimamos um tempo útil de treino, ou seja, o tempo de
prática, de acordo com que as condições disponibilizadas, quanto á instalação desportiva onde
treinamos e também da organização do clube para esse dado espaço. No gráfico seguinte,
podemos observar que o volume real ultrapassou o volume planeado, nada de preocupante, uma
vez que os valores são bastante próximos.

Gráfico 1-Volume Planeado vs Volume Real

Ao classificar os exercícios segundo a taxonomia selecionada, podemos retirar alguns
apontamentos, nem sempre é fácil apurar com exatidão o tempo levado a cabo por cada
exercício, muitas das vezes a maior dificuldade foram as condições climatéricas, ainda assim
conseguimos retirar valores que nos permitem analisar e refletir a cerca do tempo de
organização, instrução e transição dos exercícios.
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Gráfico 2-Métodos de Treino Época

Dos 6765 (100%) minutos de treino, podemos observar que 191(@2,83%) foram
passados em Método de Preparação Geral, 2370(@35%) em Método Específico de Preparação
Geral e por último a maior parte em Método Específico de Jogo, 4204 (@62,2%). Para cada
método de treino, detalhamos ainda mais aquilo que representam nas suas subclasses, ficando
com uma visão mais criteriosa daquilo que foi a escolha dos métodos na abordagem de cada
tema que estabelecemos para os nossos exercícios de treino.
Os exercícios de preparação geral representam uma minoria daquilo que foram os
métodos utilizados ao longo da temporada, foram utilizados preferencialmente na preparação
para a prática, naquilo que e a mobilização articular e alguns exercícios que serviram de
complemento mais na força e nos diferentes tipos de velocidade, todos eles na fase embrionária
do treino.
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Gráfico 3-Métodos Específicos de Preparação Geral

A partir do gráfico 3, refletimos que os exercícios de manutenção da posse de bola se
superiorizam com um diferença a considerar, isto explica-se com o facto de que para além de
serem usados para treinar os métodos de jogo de forma secundada, podem também ser usados
para consolidar alguma técnica de passe e receção com a presença de adversário em espaços de
diferentes dimensões, em segundo plano aparecem os exercícios de aperfeiçoamento técnico,
bastante utilizados com os temas de passe, receção, condução de bola e cabeceamento, em
circuito abordamos várias vezes no primeiro treino da semana, mais propriamente com a
dominante técnico-fisica, também os lúdico-recreativos aparecem no primeiro treino da
semana, a funcionarem como uma descompressão daquilo que foi o jogo no sábado anterior, de
forma a “limpar” a cabeça para a preparação do jogo que vem a seguir.

Gráfico 4 Métodos Específicos de Jogo
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No gráfico 4 , dos métodos específicos de jogo, estes são na maioria das vezes utilizados
pelos treinadores para treinar os momentos do jogo, quer em organização, quer em transição,
aqui destaca-se o treino competitivo, sendo que muitas vezes ao utilizar as balizas oficiais, para
trabalhar vários aspetos coletivos, teremos de considerar quase sempre que é treino competitivo
quando realizamos jogos reduzidos para trabalhar princípios de jogo de ataque e de defesa, este
método está representado com grande volume porque permite também treinar bastantes aspetos
psicológicos e físicos do jogo de um determinado microciclo, os exercícios setoriais fazem com
que articulemos as linhas da equipas e as suas ligações de jogo, também auxiliam naquilo que
são as correções de erros e posições defensivas, os padronizados aparecem no final da semana
para automatizar alguns movimentos que fazem parte do nosso modelo de jogo, os
metaespecializados foram usados maioritariamente em duas posições, nos avançados e nos
defesas centrais, por tudo aquilo que as suas posições representam em campo, a proximidade
com as balizas. As situações fixas de jogo serviram para treinar o posicionamento nos cantos e
livres ofensivos e defensivos. O objetivo do jogo traduz tudo aquilo que significa, a finalização
e concretização do golo.

Ataque/Defesa

34%

Organização Ofensiva

66%

Organização Defensiva

Gráfico 5 Valor Percentual de Treino de Momentos do Jogo

O gráfico 5 mostra-nos o valor percentual que dispensamos para a organização ofensiva e
defensiva, inclúo aqui os momentos de transição ( recuperações e perdas de bola ) e também os
esquemas táticos de ataque e de defesa.
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Neste gráfico, podemos observar o volume de treino da época 17/18, em que temos 2
defesas com um volume superior aos 7500`, e que apenas 6 conseguem perseguir estes e estão
acima dos 7000`, são os únicos que consideramos com assiduidade/pontualidade positiva.
Alguns dos jogadores, devido á escola, compromissos dos familiares (meio de transporte) e
outras atividades paralelas ao futebol (ex. Música,Natação, Inglês), são “justificação” para
algum desnível nos resultados demosntrados. A equipa técnica desde início, sempre solicitou
que organizassem as suas vidas de forma a que o tempo de treino não saísse prejudicado, uma
vez que consideramos que quem se organiza melhor, será sempre melhor aluno/jogador.
Indicadores de Competição
Os indicadores de competição permitam-nos fazer uma análise daquilo que foi o volume
de jogo de cada jogador do plantel, este registo foi realizado nos 24 jogos oficiais desta época
desportiva, em que 14 deles pertencem á 1ª fase (Zona Sul) e os 10 seguintes á 2ª fase
(apuramento de campeão AFVR). Com os dados apresentados, iremos poder perceber o lugar
garantido na tabela classificativa de cada fase, número de vitórias, derrotas e empates, somando
a isto realço o número de golos marcados/sofridos. Numa outra perspetiva, os valores
percentuais de cada parâmetro faz com que ficaremos com uma sensação mais pormenorizada
daquilo que foi o desempenho em competição da nossa equipa.
O próximo gráfico permito-nos analisar aquele que foi o tempo de jogo de cada jogador
durante a época desportiva 17/18, convém saber que iniciamos a temporada com 28 jogadores.
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Gráfico 7Volume de Competição

O gráfico seguinte mostra-nos o volume total que cada jogador participou em jogos
oficiais, é de realçar quatro peças fundamentais e estruturantes da nossa equipa, são eles um
defesa no topo, um avançado, e logo de seguida, um médio centro em terceiro, todos eles acima
dos 1400 minutos, um dos guarda redes ficou imediatamente a baixo. Curiosamente, todos eles
representam um setor da equipa, sendo os maiores responsáveis pela competência defensiva,
pelas assistências e golos marcados. O tamanho do plantel fez com que por motivos diferentes
2 jogadores abandonassem o clube, ainda assim na fase intermédia da época foi adicionado um
outro. O caráter de alguns jogadores fez por merecer muitas vezes mais minutos de jogo a alguns
do que a outros superiores na qualidade técnica, tática e física.
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Figura 15-Classificação Zona Sul – 1ª Fase

Na primeira fase da competição, concretizamos o objetivo de alcançar a fase de
apuramento de campeão ao garantir um lugar nos 3 primeiros classificados, a diferença de 10
pontos para o quarto classificado, faz parecer que foi uma serie pacífica e sem grau de
dificuldade, o que erradamente é uma visão bastante redutora.

Figura 16-Estatísticas 1ª Fase

Nos primeiros 14 jogos da época, na Zona Sul, conseguimos marcar 43 golos e sofrer
apenas 13, ganhamos 10 jogos, empatamos 1 e sofremos 3 derrotas. Foi com agrado que
atingimos a marca de 36 golos positivos na diferença entre golos marcados/sofridos, ainda
assim a 3 jogos de terminar, reconhecemos que poderíamos ultrapassar a marca dos 50 golos.
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Figura 17-Classificação Apuramento Campeão

Nesta 2ª fase do Campeonato Distrital já sabíamos antecipadamente que íamos ter
bastantes dificuldades, falhamos o objetivo de atingir os 4 primeiros lugares, ficamos com o
sabor amargo, os dois empates fora de casa, no Chaves “B” e no CB Chaves deitaram por
terra o objetivo classificativo traçado, em ambos os jogos tínhamos todas as condições para
sair com os 3 pontos.

Figura 18-Estatísticas 2ª Fase

No apuramento do campeão distrital apenas vencemos 2 vezes, empatamos outras duas e
perdemos 60% dos jogos, a quantidade de golos sofridos foi bastante alta ficando com uma
média de 3 golos sofridos por jogo.
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6. Conclusões e Reflexões Finais
Para concluir este documento, com as considerações finais sobre a época, existe muita
coisa para escrever, sobre o clube, a equipa, os jogadores, eu como treinador e por toda esta
época, um ano inesquecível dado que a nível académico é o terminar de um ciclo e também o
aproximar da obtenção do grau II de Treinador de Futebol.
Ao terminar a época 16/17, passados dois anos no clube, nada fazia prever que fosse
continuar, ia a procura de um novo desafio e de um local ainda mais apropriado com um
contexto favorável à realização deste estágio.
Depois do clube já ter tudo organizado e ter estruturado todo o seu quadro técnico para
a época 17/18, eis que existe uma saída inesperada do treinador dos iniciados. Ao mesmo tempo
eu tendo compromissos na cidade de Vila Real, a minha saída para outro distrito seria bastante
complicada, aqui surge o convite da direção da ADCE Diogo Cão para a disponibilidade de
assumir os iniciados do clube como treinador principal, mesmo sabendo que a nível profissional
e futebolístico não seria o mais vantajoso, dadas as razões anteriormente referidas, acabei por
aceitar o cargo.
No início da época, juntamente com o treinador dos Juvenis, pessoa que admiro.
Preparamos a época desportiva a longo prazo, o contexto era bastante complicado, uma vez que
saíram 9 jogadores do plantel para outros clubes. Ainda antes de começarem oficialmente os
treinos, tivemos uma reunião de apresentação ao plantel, foi entregue um plano de treino para
as férias, até ao início das atividades oficiais de campo, funcionando como período transitório.
Este início de época foi bastante mais simples do que com os sub-10 à dois anos, senti que
estava já com alguma matéria na bagagem, mesmo sabendo que iria encontrar muitas
dificuldades, um plantel com 28 jogadores em que 9 saíram para os rivais, com um plantel tão
longo, a gestão de treinos, espaço e material fica a um nível superior, além disso, controlar as
emoções de tantos jovens e gerir expetativas não é nada fácil.
Falando de futebol propriamente dito, a preparação da minha época teve um auxílio
bastante exaustivo do Professor Diogo Coutinho e do Treinador Nuno Braga, aos quais eu
agradeço imenso. Além destes, aprendi muito com discussões e troca de ideias com tantos
outros, colegas de clube, adversários e amigos.
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Estando num escalão superior aquele que tinha estado a frente durante dois anos,
renovou-me as motivações de treinar, além do desenvolvimento individual e coletivo da equipa,
a competição permito-nos trabalhar com mais estratégia de jogo, com isto, a escolha dos
exercícios tem objetivos e temas diferentes, orientando-me sempre pelas etapas de
desenvolvimento e pela maturidade que encontrei nos jovens ao longo da época desportiva.
Obviamente que após terminar a época e fazendo uma reflexão final é muito
complicado, e com certeza que todos aliteraríamos algumas das decisões de planeamento e
execução. Ao longo de uma época desportiva, evoluímos e adaptamos o treino aquilo que a
equipa pede, os Métodos de Treino foram sempre a base da resolução dos problemas
futebolísticos da equipa. A taxonomia dos exercícios de treino, uniformiza todo o nosso
trabalho, sendo mais fácil para a interpretação de todos, equipa técnica e jogadores, pois os
temas em causa ficam também transparentes para os jogadores. É verdade que muitas das vezes
como responsáveis da equipa, nem sempre tudo aquilo que idealizamos ser o melhor se
transpõem para o campo, nomeadamente nas sessões de treino, sinto-me também um treinador
feliz, quando me consigo adaptar aquilo que o treino me deu, ou por outro lado não me deu. O
treinador como gestor deve ter a capacidade de improviso, manipulando todo o seu
conhecimento em volta de uma dada situação contextual de treino. A tática do treino é algo que
considero bastante desafiante, é algo que me entusiasma.
Nesta faixa etária já me parece possível construir uma identidade de equipa de forma
mais sólida, isto é, a visão sobre aquilo que vemos a equipa a fazer em campo é mais
transparente, é desafiante que para além do trabalho e evolução individual, se construa um
modelo de jogo em que todos o percebam e comuniquem através da mesma “língua”.
Neste escalão de iniciados, eu e o resto da equipa técnica, tínhamos a noção de que em
iniciados haveria um maior interesse pelo fenómeno do futebol, muito para além do gosto pelo
jogar, diversas vezes espicaçamos os jogadores e questionamos sobre a atualidade futebolística
e o seu conhecimento da modalidade, mas sempre estiveram longe dessa verdadeira ideia de
que tínhamos inicialmente, corroborando isto, ainda são muitas as atividades que permanecem
à frente do futebol, ou que pelo menos interferem no plano semanal do processo de preparação
do jogo. Não sendo o objetivo serem atletas de elevado rendimento, é também de salutar que
durante a sua formação integral, tenham na sua formação outras atividades desportivas e
culturais. A falta de cultura desportiva e de compromisso com o processo de treino, fez com
que rapidamente percebêssemos que não faria sentido um microciclo com 4 treinos. Volto a
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referir que na minha opinião, há muita carência em termos de volume competitivo durante um
ano civil, vejamos que o campeonato termina no início de Maio e depois os calendário apenas
retoma em Outubro, ou seja, 5 meses, com as paragens em épocas festivas, o calendário
competitivo somente preenche 50% do ano.
Em idade de adolescência, é normal o desnível entre pessoas com fases maturacionais
distintas, por exemplo a equipa que garantiu a subida de divisão, é claramente em larga escala
a equipa mais desenvolvida fisicamente, com os jogadores a apresentarem padrões de
desenvolvimento já em fase adulta. O campeonato possui alguns parâmetros no seu
regulamento ao qual eu sou crítico, por exemplo relativamente ás substituições, durante a época
todas as equipas podem realizar substituições volantes, para além de ser possível entrarem todos
os suplentes, não existe limite de paragens ou entradas/saídas de jogadores do terreno de jogo,
em muitos dos jogos o ritmo competitivo e aquilo e a estratégia coletiva das equipas sai
altamente prejudicada, questiono-me sobre as vantagens que este modelo traz aqueles jogadores
que hipoteticamente iriam ter menos minutos de competição.
Durante o estágio de grau II, foi notória a menor dificuldade de registo de volumes de
treino e competição, também a compreensão quanto à classificação dos exercícios de treino foi
muito mais familiar, existe sempre a dúvida se o método que estamos a utilizar satisfaz o tema
das necessidades que o plantel e/ou o jogador apresenta, penso que isso será sempre a motivação
para investigar e estudar futebol.
Para além do futebol, claramente a minha preocupação sempre foi em educar pessoas e
influenciar positivamente os jovens que orientei, independentemente da qualidade ou não e do
que poderia dar à nossa equipa em termos futebolísticos e resultados desportivos. O saber
marcar golos poderá não ser tão útil durante a vida deles, enquanto que o saber estar, respeitar
o seu lugar perante num grupo e conviver segundo as suas regras básicas, poderá simplificar a
sua integração na sociedade, seja na escola, trabalho ou apenas numa situação hodierna.
Constato que cada vez gosto mais de influenciar os jovens e preocupar-me com o seu conforto,
é bastante complicado para um treinador planear um treino ou uma época, sabendo de
previamente que poderão não estar reunidas todas as condições para que esse jovem se divirta
a jogar futebol, no fundo isso é o que realmente importa.
Para terminar, fico com a sensação de quanto mais avanço na minha vida académica e
paralelamente desportiva, mais aprendo no contexto de intervenção, isto é, não descurando
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todas as aulas a que assisti, todas as que pratiquei, o mundo do futebol deixa-me mais marcado
naquilo que é o dia a dia de um plantel, todas as vicissitudes traduzem a dificuldade que são as
relações humanas, a organização e elaboração processo de treino até chegar ao ambiente
competitivo, podem passar anos, décadas... o treinador será sempre avaliado pelos pontos que
a equipa soma, ainda assim lutarei sempre pela evolução individual de cada jogador no contexto
de equipa, a sua sobrevalorização com equidade com os restantes elementos, resultará em
evolução coletiva, fico feliz por cada vez mais colegas considerarem meritório algum do
trabalho que é realizado paralelamente aos golos que entram na baliza do adversário.
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Anexos

Plano Individual de Estágio / 2017_2018
CURSO DE TREINADOR DE FUTEBOL – Grau II
Estagiário (a): Pedro Miguel Almeida Castro
Cartão de Cidadão: 14502025
Contactos (Telemóvel e Email): 912830557 / castropma2015@gmail.com

Entidade Formadora
Entidade de Acolhimento
Coordenador de Estágio

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
ff ADCE DIOGO CÃO
Victor Manuel de Oliveira Maçãs
CTD nº 36799 / Grau IV
Contactos: 917 883 915 / vmacas@utad.pt

Tutor de Estágio
CTD nº

/ Grau

Contactos:

Início do Estágio: 26 de Agosto de 2017

/ Válido até
/

Fim do Estágio: 30 de Junho de 2018

Equipa de Estágio: Juniores C
Prova Oficial de Competição: Campeonato AF Vila Real – Juniores C
Local dos Treino: Complexo Desportivo da UTAD
Horários dos Treinos: Segunda, Quarta e Quinta, pontualmente a Sexta das 18h45 às 20h:15
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OBJECTIVOS DO ESTÁGIO
1. Desenvolver a atividade em situação de treino e jogo, sob supervisão, visando a
consolidação de competências técnicas, relacionais e organizacionais relevantes
para o desempenho da função de Treinador;
2. Ter a reflexão crítica sobre as situações reais de treino e competição vividas com os
jogadores e restantes atores do processo;
3. Ter uma experiência prática de relacionamento com treinadores mais experientes,
quer no Clube, quer no contacto com Tutor / Coordenador de Estágio, quer em
outros eventos complementares de formação de treinador;
4. Participar nas atividades do Clube, desenvolvendo relacionamentos com os
diferentes membros da comunidade desportiva;
5. Integrar o Treinador no sistema desportivo, ao nível local, regional e nacional;
6. Estimular a necessidade de uma constante atualização nos domínios do
conhecimento técnico-científico e pedagógico;

ACTIVIDADES E TAREFAS DO ESTÁGIO
Dossier de Treino;
Participação nas Sessões de Treino;
Participação no Quadro de Competições (Provas Oficiais e Torneios);
Registar e Quantificar os Programas de Treino e Indicadores da Competição;
Aplicação de Instrumentos de Controlo do Trabalho Desenvolvido;
Análise e Reflexão do Processo de Treino, sugerindo ajustamentos a realizar;
Participação em Diferentes Reuniões na Entidade de Acolhimento;
Reuniões com Tutor e Coordenador de Estágio;
Participação em Eventos Complementares de Formação;
Relatório de Estágio;
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ACTIVIDADES

TAREFAS
Análise

do

Contexto

Início

Fim

e 1 Set 2017

19 Out 2017

Instrumentos de Controlo

1 Set 2017

02 Nov 2017

UT / Métodos de Treino

1 Set 2017

16 Nov 2017

Avaliação e Reflexão

1 Set 2017

23 Nov 2017

Entrega Semestral DT

1 Set 2017

22 Dez 2017

Aplicação Planos de Treino

Unidades de Treino

1 Set 2017

22 Dez 2017

Competições

Torneios

1 Set 2017

22 Dez 2017

Competições

1 Set 2017

22 Dez 2017

Equipa Técnica

1 Set 2017

22 Dez 2017

Com Tutor

1 Set 2017

22 Dez 2017

Com Coordenador

1 Set 2017

22 Dez 2017

Outras

1 Set 2017

22 Dez 2017

AC Formação 1

1 Set 2017

22 Dez 2017

AC Formação 1

1 Set 2017

22 Dez 2017

Relatório de Estágio

1 Set 2017

05 Jan 2017

Relatório Final Semestre

1 Set 2017

05 Jan 2017

Definição de Objectivos
Dossier de Treino

Reuniões

Ações Complem. Formação

Outras ...

Relatório Final
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Vila Real, 12 de Setembro de 2017

Estagiário

Tutor de Estágio

____________________________

___________________________

Coordenador de Estágio

__________________________________
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Protocolo de Estágio
Entre,
Entidade Formadora – UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO (UTAD)
e
Entidade de Acolhimento – ADCE DIOGO CÃO

É celebrado o presente Protocolo de Estágios que se subordinará às cláusulas
seguintes:
Cláusula Primeira
O presente protocolo tem por objetivo estabelecer, entre as duas entidades, as
bases da cooperação para a realização de Estágios dos Cursos de Treinadores
ministrados pela UTAD, nos termos do Decreto-Lei Nº 40 /2012, de 28 de Agosto e
do Regulamento de Estágios.
Cláusula Segunda
Os Estágios são supervisionados e visam a consolidação de competências técnicas,
relacionais e organizacionais relevantes para o perfil de desempenho à saída dos
Cursos de Treinadores.
Cláusula Terceira
O/A ADCE DIOGO CÃO compromete-se a:
•Acolher na sua organização o(s) Treinador(es) Estagiário(s) da UTAD, colocando à
disposição os meios humanos, técnicos e de ambiente de trabalho necessários à
organização, acompanhamento e avaliação da sua formação prática;
•Indicar ou aceitar um Tutor, enquanto Treinador com qualificação superior à do(s)
Treinador(es) Estagiário(s) (ou igual, a partir do Grau II).
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Cláusula Quarta
A UTAD compromete-se a:
•Designar o Coordenador de Estágio que trabalhará em estreita articulação com o(s)
Tutor(es), assegurando a ligação à Entidade de Acolhimento, e acompanhará a
execução do(s) Plano(s) Individual(ais) de Estágio;
•Garantir que o(s) formando(s) durante o Estágio cumprem as obrigações
decorrentes do presente protocolo, respeitando os aconselhamentos do(s) seu(s)
Tutor(es) e realizam as suas tarefas com zelo e responsabilidade, guardando o sigilo
e lealdade que se exige aos restantes colaboradores da Entidade de Acolhimento;
•Assegurar ao(s) Treinador(es) Estagiário(s) e Tutor(es) um seguro de acidentes
pessoais, com as mesmas condições do Seguro Desportivo.
Cláusula Quinta
Ambas as entidades promovem o desenvolvimento do Estágio de acordo com a
seguinte tipologia de percurso:
a) O(s) Estágio(s) correspondem ao exercício da função de Treinador durante uma
época desportiva;
b) O(s) Estágio(s) decorre(m) segundo um Plano Individual de Estágio (PIE),
estabelecendo, entre outros, os objetivos específicos, o conteúdo, a programação, o
período, horário e local(ais) de realização das atividades, as formas de monitorização
e acompanhamento do(s) Treinador(es) Estagiário(s);
c) As duas entidades, por intermédio do(s) Coordenador(es) de Estágio e do(s)
Tutor(es), acordam em reunir pelo menos em 3 momentos (antes do início do
Estágio, avaliação intermédia e avaliação final para análise conjunta da preparação,
implementação e resultados dos Estágios;
d) As duas entidades, por intermédio do(s) Coordenador(es) e do(s) Tutor(es),
acompanham e supervisionam a evolução do(s) Treinador(es) Estagiário(s) e a
execução dos respetivo(s) Plano(s) Individual(is) de Estágio;
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Termo de Compromisso

Eu, Pedro Miguel Almeida Castro, aluno do 2º Ciclo (mestrado) em
Ciências do Desporto com especialização em Jogos Desportivos Colectivos,
no âmbito da Unidade Curricular Pluridisciplinaridade e Treino Desportivo
(Estágio), declaro que pretendo realizar esta actividade curricular na
organização desportiva citada e me comprometo a realizar todas as
tarefas académicas inerentes à sua concretização, bem como cumprir com
os regulamentos normativos e funcionais da organização desportiva onde
decorre o Estágio.
Mais, assumo cumprir com total empenho e profissionalismo todas as
tarefas que me sejam solicitadas no âmbito do Estágio.

Vila Real, ____ de _______________________ de 2017

O Estagiário,

A Direcção de Curso

Organização Desportiva de Acolhimento
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TREINADOR DE DESPORTO
93069
17/10/2021

Certifica-se que:

Pedro Miguel Almeida Castro
portador do documento de identificação Nº: 14502025, no cumprimento do disposto na Lei N.º
40/2012, de 28 de agosto, possui a qualificação de Treinador/a de Desporto de :

Futebol - Grau I
Lisboa, 17 de Outubro de 2016

Desenvolvido por Quidgest S.A.
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Modelo de Unidade de Treino

Unidade de Treino SUB 15
Microciclo N.º:
U. Treino Nº
Data:
Local:
Hora:

Volume Planeado:
Volume Real:
Nº Jogadores:
Nº Lesionados:

Material De Treino
Barreiras
Estacas
Coletes
Arcos

Bolas
Sinalizadores
Cones
Escadas de Agil.

18:30

\

Cordas
Balizas

Objetivos
Caracterização Tarefa

Exercício 1
Objetivo(s)
Pontos-Chave
Espaço

Volume

Número

Repouso
Descrição

Descrição

Reflexão

Caracterização Tarefa

Exercício 2
Objetivo(s)
Pontos-Chave
Espaço

Volume

Número

Repouso
Descrição

Descrição

Reflexão

Caracterização Tarefa

Exercício 3
Objetivo(s)
Pontos-Chave
Espaço

Volume

Número

Repouso
Descrição

Descrição

Reflexão

Caracterização Tarefa

Exercício 4
Objetivo(s)
Pontos-Chave
Espaço

Volume

Número

Repouso
Descrição

Descrição

Reflexão
BERNARDO (gr)
PEDRO NASCIMENTO (gr)
AFONSO VARELA(gr)
RODRIGO MARTINS gr
AFONSO MAGALHÃES gr
CRISTIANO ALEIXO

Avaliação da Sessão

TIAGO QUINTEIRA
RUI GUILHERME
TIAGO PINTO
SAMUEL PEREIRA
JOSÉ MACHADO
JOTA
Negativa

LUÍS FERNANDES
MACIEIRINHA
PEDRO TOMÁS
DIOGO FERNANDES
TOMÁS CARDOSO
LUÍS COUTINHO
Regular

BERNARDO CIGARROSA
TIAGO BARBADÃES
PEDRO CARDOSO
FÁBIO CARVALHO
TOMÁS MARTINS
AFONSO MENESES
Positiva

PEDRO PEREIRA
INÊS GONÇALVES
BRUNO MICAELO
RUI CARVALHO
JOÃO CARVALHO
AFONSO CASTRO
Excelente
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