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RESUMO 

 
Este relatório tem como objetivo descrever o trabalho desenvolvido ao 

longo da época 2016/2017 na instituição Associação Desportiva e Cultural 

Escola Diogo Cão. 

O Futebol de formação é um processo a longo prazo, e como tal deve ser 

estruturado e organizado segundo princípios e pressupostos com esses 

propósitos de desenvolvimento. O treinador deve saber distinguir bem o futebol 

de formação o futebol de rendimento. A formação de jogadores deve ser 

encarada pelos clubes como um processo pensado e realizado a longo prazo, 

para que assim se formem jogadores preparados para o futebol ao mais alto 

nível. 

A criatividade e a inteligência (tática) são dois fatores essenciais para que 

os jogadores tenham sucesso. Por este motivo, os treinadores devem 

desenvolver processos que permitam desenvolver estes fatores, ajudando assim 

a perceber e gerir de forma efetiva o desenvolvimento da criatividade através do 

processo de treino. 

Neste documento estão descritos alguns dos conceitos que sustentam as 

decisões do processo de preparação desportiva, bem como as suas aplicações 

ao longo da época desportiva. 

 

 
Palavras-Chave: Futebol de Formação, Treinador, Treino, Jogador. 
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Abstract 

 
This report aims to publicize the work developed throughout the 2016/2017 

season at the Diogo Cão School’s Sports and Cultural Association. 

Youth football training is a long-term process and, as such it should be 

structured and organized according to a set of principles and assumptions. The 

coach must be able to distinguish between high-performance youth football 

training and senior football. This must be understood by clubs as a long-term 

thought and process, to form mature and prepared football players for the highest 

levels of the game. 

Creativity alongside tactical intelligence are two essential factors for 

players to succeed. For this reason, coaches must develop processes that can 

qualify these factors, thus helping to perceive and effectively manage the 

development of creativity throughout the training process. 

This document describes some of the concepts that support the decisions 

of the preparation process as well as its applications throughout the sport season 

 

Key words: Football, Coach, Training, Player. 
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Introdução 

 
No âmbito do Mestrado em Ciências do Desporto com Especialização em 

Jogos Desportivos Coletivos, tive a oportunidade de realizar o meu ano de 

estágio na instituição Associação Desportiva e Cultural Escola Diogo Cão 

(Futebol). 

Nesta nova experiência enquanto treinador estagiário, desempenhei 

funções de Treinador de Guarda-Redes/Adjunto na Equipa de Iniciados, que 

participou no Campeonato Distrital da Associação de Futebol de Vila Real, e da 

qual este estágio se refere. O meu maior objetivo era integrar este estágio com 

uma mentalidade aberta e com sentido crítico, de forma a poder aprender e 

absorver o máximo de informação possível para ir reformulando as minhas 

próprias ideias. 

Como irei deixar explícito ao longo deste trabalho, foi uma época muito 

rigorosa, de muito trabalho e de aprendizagem, sendo sem dúvida uma 

experiência muito enriquecedora naquele que é o meu percurso enquanto 

Treinador de Futebol. 

Após um ano de aprendizagem referente ao ano curricular deste 

Mestrado, esta experiência enquanto treinador estagiário nesta instituição foi o 

complemento ideal a este curso, pois a teoria é importante mas no terreno é que 

nos deparamos com os problemas e estas experiências ajudam-nos a assimilar 

o que aprendemos na teoria para por em prática, foi sem dúvida um grande 

contributo para o meu crescimento enquanto treinador de futebol. 
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1. Revisão da Literatura
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1.1. Futebol de Rua (Treino da criatividade) 

 
Fala-se muito de futebol de rua mas afinal o que é esse futebol? É o 

futebol jogado na rua diariamente de uma forma competitiva, onde as crianças 

definem as regras do jogo, onde não há um tempo de jogo determinado, onde a 

bola por vezes não é bem redonda, é uma meia cheia de trapos ou mesmo uma 

bola furada e da loja dos ‘300’, as balizas são feitas com duas pedras ou mesmo 

pintadas nas paredes, o terreno de jogo bastante irregular onde o seu próprio 

formato não é retangular, pode ser de todas as maneiras e feitios com obstáculos 

pelo meio, todos os lugares servem para fazer um jogo. Esta prática tem um 

enorme impacto sociocultural e desportivo, isto provoca uma grande atração 

para a prática da modalidade, é na rua que normalmente começa a paixão e 

gosto pela prática do Futebol. (Pires,2009, p.1) 

O futebol de rua está cada vez mais desaparecido, este foi durante muitos 

anos a primeira escola de formação dos jogadores de futebol. Nos dias de hoje, 

raramente se vê uma criança a jogar futebol na rua, como é tão raro ver esta 

situação, quando me encontro com alguma criança a jogar futebol na rua sozinha 

só ela e a bola digo para mim “este ainda é dos bons”, pois é sinal que existe a 

paixão e o vício pelo jogar. É esta paixão e vício que por vezes faz a diferença, 

é no jogar na rua que a criança desenvolve não só as suas habilidades técnicas, 

como as habilidades motoras e como não poderia deixar de ser as suas 

capacidades criativas pois ao ficarem com uma maior perceção do meio 

envolvente conseguem ter melhores decisões e ter uma maior capacidade 

criativa. É no futebol de rua que a criança descobre sozinha, os segredos da 

bola, como se desviar dos adversários, dos buracos, do lixo, das irregularidades 

que lhe aparecem no caminho. 

Para Garganta, mais do que lamentar a extinção do futebol de rua, importa 

reconhecer e aproveitar o que torna esta atividade tão rica, que propicia 

condições para o desenvolvimento de habilidades para jogar. (Pires, 2009, p.2) 
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O Futebol de Rua provoca ao indivíduo uma adaptação dependendo de 

vários fatores, essa adaptabilidade consiste na capacidade que cada indivíduo 

tem de se adaptar de acordo com as necessidades, situações e circunstâncias, 

trata-se da aptidão de viver em condições diferentes daqueles aos quais se está 

naturalmente habituado. A prática em ambientes dinâmicos, vai melhorar o 

conjunto de experiências adquiridas pela variedade de estímulos o que permite 

melhorar a adaptabilidade. 

A criatividade pode ser aplicada em qualquer área da vida, é a capacidade 

de fazer algo diferente, de ser original, de fazer algo não seguindo normas pré- 

estabelecidas, nunca imitando o que já foi feito. No âmbito do Desporto, a 

criatividade é um jogador ou equipa fazerem algo que não está pré-estabelecido, 

ou seja, é fazerem algo que ninguém está à espera, algo que nunca foi feito, 

fazendo-o com sucesso. 

O futebol de rua não só provoca a adaptação e a criatividade, como 

também incita ao desenvolvimento das habilidades motoras, e para explicar o 

desenvolvimento motor, Karl Newell criou um modelo designado por “Modelo dos 

constrangimentos de Newell”, onde defende que os movimentos surgem das 

interações do indivíduo, do ambiente no qual os movimentos ocorrem e da tarefa 

a ser executada. Estes três fatores (indivíduo, ambiente e tarefa) são 

representados como cada ponta do triângulo. Para entender o movimento deve- 

se perceber as relações entre as características do indivíduo que se movimenta, 

o meio que o rodeia e o objetivo ou propósito do seu movimento. 

Este Modelo reflete as interações 

dinâmicas e em constante modificação o 

desenvolvimento motor, o que nos 

permite olharmos para o indivíduo, para 

os diferentes sistemas corporais que 

constantemente passam por mudanças 

relacionadas com a idade. Ao mesmo 

tempo, o modelo enfatiza as influências 

 
Figura 1- Modelo das Restrições de Newell 

do ambiente e da tarefa que o indivíduo está a fazer em movimentos individuais. 

As mudanças no Indivíduo levam a mudanças na interação com o ambiente e 
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com a tarefa e, subsequentemente mudam a forma como o indivíduo se 

movimenta. Os três fatores estão sempre em interação, logo sempre que um 

fator sofre uma alteração vai inevitavelmente fazer com que os outros dois 

fatores se alterem. 

Aos três fatores que colocamos nas pontas do triângulo, Newell chama- 

os de restrições. Uma restrição é algo que limita, neste caso limita o movimento 

mas ao mesmo tempo, permite ou encoraja outros movimentos. É importante 

não considerar as restrições negativas, pois elas restringem e canalizam o 

movimento por um determinado período num determinado local, isto é, elas dão 

ao movimento uma forma particular. 

Os constrangimentos Individuais são as características físicas e mentais 

únicas de uma pessoa (altura, comprimento dos membros, a força, motivação, 

etc..). Dentro dos constrangimentos Individuais existem Constrangimentos 

estruturais que dizem respeito à estrutura corporal da pessoa e os 

Constrangimentos Funcionais que dizem respeito à função comportamental 

(Motivação, medo, experiências, foco de atenção, etc…). 

Os Constrangimentos Ambientais são uma propriedade do mundo que 

nos envolve, eles podem ser físicos ou socioculturais sendo globais e 

inespecíficos à atividade os Constrangimentos Ambientais físicos são 

características do ambiente tais como a temperatura, a humidade, a gravidade, 

o tipo de superfície de pisos, entre outras. O ambiente sociocultural pode ser 

uma grande força para encorajar ou desencorajar o comportamento do indivíduo 

um exemplo disso é o Futebol Feminino em Portugal que teve um crescimento 

significativo. Na época 1997/98 tinha 2407 atletas federadas, na época 2007/08 

tinha 5911 atletas federadas na presente época temos 8721 atletas federadas, 

logo o preconceito que havia de o futebol ser só para rapazes acabou. 

Os Constrangimentos da Tarefa incluem as metas de um determinado 

comportamento ou atividade, estas restrições diferem da motivação ou das 

metas do indivíduo pois são específicas da tarefa. É de realçar como a mudança 

dos constrangimentos do indivíduo, do ambiente e da tarefa modifica o 

movimento que surge das suas interações. O Modelo de Newell, orienta-nos para 

a identificação de fatores desenvolvimentais que condicionam os movimentos e 
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auxiliam no estabelecimento de ambientes e tarefas adequadas ao 

desenvolvimento, ajudando assim a entender o movimento dos indivíduos como 

algo diferente de normas de grupos. Para Memmert, o comportamento criativo é 

um comportamento extremamente valioso na vida cotidiana, bem como no 

desempenho desportivo. (Santos, Memmert, Sampaio e Leite, 2016). Para José 

Soares, citado por Pires (2009), “o jogador criativo é capaz de sair das normas, 

dos padrões mecânicos e das soluções estereotipadas da equipa, para situações 

inovadoras, complexas e até surpreendentes sob o ponto de vista tático e 

estratégico.” (Pires, 2009, p.15) 

Hoje em dia, existem muitos obstáculos que restringem a capacidade 

criativa, como por exemplo, a falta de desporto de rua, o treino não ajustado, a 

mecanização do jogo, a diminuição do prazer do jogo e um conhecimento do 

jogo muito restrito (Santos et al, 2016). Devido à extinção desta prática, é 

necessário retratar o futebol de rua no treino com o objetivo de não se perder as 

coisas boas que a rua dá e assim maximizar a aprendizagem do jogador. Tenho 

o conhecimento que em algumas escolas de futebol já se retrata esta prática, 

como é o caso da Dragon Force em Matosinhos, todos os escalões de formação 

fazem uma sessão de treino por semana no espaço designado por “gaiola”, é 

um espaço todo vedado onde a bola nunca sai, o piso é de terra batida com 

irregularidades e onde por vezes também o regam para ainda criar mais 

irregularidades no terreno. 

A realidade de hoje, é que o futebol é treinado, treinável e mecânico, onde 

não há muito tempo para a evolução da criatividade, para a “magia”, para a 

liberdade dos jogadores. É necessário formar-se jogadores em que a 

espontaneidade seja um valor acrescido para o jogo, pois segundo Valdano, 

citado por Pires (2009), “a escola primária do futebol é o respeito pela 

espontaneidade e exercitação da habilidade.” (Pires, 2009, p.16). 

Desenvolver a criatividade do jogador está a tornar-se um foco importante 

no treino atual. Existe um quadro recente referente ao desenvolvimento da 

criatividade do jogador (ver Figura 1) que descreve os cinco estágios criativos 

incrementais: estágio iniciante (2-6 anos), estágio explorador (7-9 anos), estágio 

iluminati (10-12 anos), estágio criador (13-15 anos) e estágio de ascensão (mais 
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de 16 anos). As etapas apresentadas são diretrizes gerais, criadas com o intuito 

de impulso de criatividade nas primeiras idades, no entanto, nem todos os 

jogadores seguirão este sequencial, adotando assim um caminho mais distinto 

devido às suas capacidades. Nas primeiras etapas de treino, a ênfase é colocada 

na diversificação, no jogo deliberado, na aprendizagem de movimentos 

fundamentais e habilidades de jogo, baseadas em pedagogias não-lineares. 

Este tipo de treino vai permitir ao jogador ter mais liberdade para descobrir 

diferentes padrões de movimento aumentando assim a probabilidade de 

surgirem novas soluções, adaptativas e funcionais. Nos estágios posteriores, a 

especialização progressiva e o compromisso de aprendizagem diferencial são 

importantes para impulsionar os limites do desenvolvimento criativo em níveis 

mais elevados de desempenho, aumentando assim a eficácia pois o jogador 

adquire mais habilidades para resolver os mais variados problemas que se 

atravessam durante o jogo. Não obstante ao que foi dito, em todos os estágios 

de desenvolvimento, os jogos de ensino para a compreensão, uma abordagem 

centrada no jogo, ligada à abordagem baseada em restrições, desempenham 

um papel importante para impulsionar o comportamento tático criativo (Santos et 

al, 2016). 
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Esta estrutura de desenvolvimento da criatividade destaca a ideia de que 

a criatividade depende sempre da forma como o jogador pensa o jogo e dos seus 

skills. Posto isto, o comportamento criativo depende de padrões emergentes 

distintos de acordo com a progressão dos jogadores em configurações 

desportivas. Assim, é necessário que o treino crie o ambiente favorável para que 

as ideias criativas apareçam (Santos et al,2016). 

O treino da criatividade deve criar ao jogador situações de ação 

convergente e situações de ação divergente. Ou seja, situações de ação 

convergente são situações em que é dada ao jogador uma solução para resolver 

um determinado problema e fornece critérios de eficácia. Situações de ação 

divergente são as que permitem ao jogador ter várias ideias para resolver um 

determinado problema. “Divergent thinking produces a variety of ideas and 

Figura 2- Estrutura de Desenvolvimento da Criatividade (Santos et al. 2016) 
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associations to a problem and forms one major cognitive process in creativity 

(e.g., identifying a range of possibilities to solve a problem)” (Santos et al,2016, 

p.2). 

Para Alfonso-Benlliure, Meléndez e García-Ballesteros, citado por Santos 

et al, (2016), defendem e que as habilidades divergentes quando não 

estimuladas diminuem significativamente, as habilidades convergentes 

permanecem mais estáveis ao longo da carreira do jogador. Para Claxton e Kim 

(2005) citado por Sara et al, (2016), o pensamento convergente é solicitado 

durante a educação da criança. A maioria dos estudos, identifica que a 

criatividade das crianças começa a diminuir a partir dos 6 anos. Para Duffy e 

Glãveanu citado por Sara et al, (2016), esta diminuição da criatividade também 

pode ser explicada pelo aumento da intencionalidade das ações e diminuição da 

imaginação ao longo da vida (Santos et al, 2016). 

Para evitar esta diminuição, deve haver uma principal preocupação em 

criar tarefas destinadas à estimulação de habilidades divergentes em todos os 

estádios (iniciante, explorador, iluminati, criador e de ascensão), em oposição a 

tarefas que desenvolvam as habilidades convergentes (Ver Figura 2). O quadro 

referente ao desenvolvimento da criatividade afirma que deve existir uma inter- 

relação entre os dois tipos de pensamento criativo, e a falta de qualidade. Os 

problemas são resolvidos através de uma combinação de pensamento 

convergente e divergente (Santos et al, 2016). 

Figura 3- Conexão entre pensamento criativo e aprendizagem dos princípios de comportamento táctico 
incorporado nas etapas de treino da criatividade (Santos et al, 2016). 
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Memmert e Roth citado por Santos et al, (2016) defendem que para 

assegurar a operacionalização adequada do comportamento criativo, o quadro 

criado para o desenvolvimento da criatividade abrange vários componentes de 

treino, que foram adotados ao contexto desportivo. Componentes essas que 

permitem estabelecer um índice de jogo desportivo, ou seja, provocar ao jogador 

eficiência, capacidade de executar o máximo possível de ações dos mais 

variados movimentos; versatilidade, identificada como a capacidade de produzir 

ações não padronizadas, como por exemplo executar de diferentes formas um 

passe ou um remate; originalidade, capacidade de gerar ações novas e únicas 

que outros não são suscetíveis de produzir; tentativas reconhecidas como 

qualquer coisa para executar diferentes ações, mesmo movimentos não efetivos. 

Para jogadores principiantes é deveras importante sair da sua zona de conforto 

e demonstrar o quanto antes a iniciativa de realizar novas formas de um 

determinado skill, mesmo quando este é mal sucedido, sendo estas tentativas 

mal sucedidas o seu processo de auto- aprendizagem vai permitir ao jogador ter 

diferentes formas para executar uma determinada ação. É este tipo de 

comportamento preliminar que vai permitir ao jogador melhorar as diferentes 

formas de eficácia e estimular a capacidade de adaptar cada skill de diferentes 

formas, sendo assim o jogador torna-se mais versátil, até à obtenção de uma 

ação única, tornando se assim um jogador com originalidade logo com 

capacidade criativa (Santos et al, 2016). 

Estas componentes devem ser incorporadas na sessão de treino, 

principalmente aquando da aprendizagem de princípios de comportamento tático 

(princípios fundamentais do jogo, princípios de jogo situacional e princípios 

específicos do jogo coletivo) (Santos et al, 2016). 

“During the framework stages arise two different types of creative expressions: 

P-creative (personal/psychological) and H-creative (historical) (Boden, 1996)” 

(Santos et al, 2016, p.4). O P-criativo designa-se pelo desenvolvimento das 

habilidades individuais na resolução de problemas na rotina diária, está 

relacionado com a descoberta de novas técnicas e soluções que permitem 

combater as próprias limitações pessoais do jogador, como refere Boden, citado 

por Santos et al (2006,p.4) 
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The P-creative is internal to the player and leads to the development of 

individual problem solving skills in the daily routine. Moreover, it is related with 

the discovery of new techniques and solutions that allows to foster the player’s 

own personal limitations (Boden, 1996). In this way, most of the players’ actions 

and decisions are not novel in general, just novel to them. Therefore, this 

personal expression is commonly performed from the beginner until the rise 

stages. As expected, it is important to reinforce that these initial emerging 

solutions are not of an expert type and they are not widely recognized in the main 

domain. 

Em contrapartida, o H-criativo é um comportamento que nunca foi 

executado e contribui para que não existam mudanças, como refere Boden, 

citado por Santos et al (2016,p.4) 

By contrast, the H-creative is a behavior that no one ever executed before 

and contributes to changes in history. This type of creative expression is 

easier to recognize in sports and it is widely evidenced in the concepts of 

creativity. However, it seems that in most cases a high level of expertise it 

is necessary, so this outcome it will appear more consistently since the 

rise stage. Note that, these novel actions should be considered as H- 

creativity even if the players repeats it continually, whereas in team sports 

context the repeated skill never happens exactly in the same 

environmental conditions. 

Como defende Boden citado por Santos et al (2016, p.4), na maioria dos 

casos, é necessário um elevado nível de especialização pois este resultado 

aparecerá de forma mais consistente a partir do estágio de ascensão. Mesmo 

que os jogadores repitam continuamente as ações, estas devem ser 

consideradas H-criativo, pois nos desportos coletivos a habilidade repetida 

nunca acontece nas mesmas condições. O ambiente é sempre imprevisível e a 

sua influência depende sempre da perceção do jogador e das experiências 

passadas. Normalmente, o comportamento H-criativo também é P-criativo. Posto 
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isto, o processo de aprendizagem deve estimular os jogadores a explorar em vez 

de promover um processo de cópia passiva, para contrariar esse comportamento 

pode-se adotar os pressupostos de pedagogia não-linear (Santos et al. 2016). 

Para Hristovski et al. e Abraham et al. citado por Santos et al.(2016,p.4), 

nenhum destes comportamentos de criatividade ocorre em estágios oportunos e 

ordenados, considerando assim que o desenvolvimento de todos os jogadores é 

um processo bio psicopedagógico individualizado. Neste sentido, o treinador tem 

de ser capaz de reconhecer as motivações dos jogadores de modo a contribuir 

para um maior desenvolvimento, deve entender que alguns jogadores 

enfrentarão mais dificuldades em alguns ambientes criativos, por isso é 

importante perceber a disposição dos jogadores para trabalhar num contexto 

criativo. 

Nos primeiros anos, o jogador criativo novato deve ser confortado para 

descobrir e reorganizar novas soluções para um desafio contínuo da sua auto- 

adaptação. Devem ser criados contexto para que este se mova e sintonize sob 

a orientação de um ambiente desportivo para resolver um problema de jogo 

específico de uma forma inovadora, viável, inesperada e original seja num ato 

individual ou numa ação coletiva que contribua para o sucesso da sua equipa. 

Para Hopsicker, citado por Santos et al. (2016, p.4) 

H-creativity is extensible described in Hopsicker (2011, p. 114), which 

points out: the exceptional innovator, the highly creative players, the 

performer of novel moves and tactics, and the producer of imaginative 

strategies that tend toward competitive success by perceives and 

anticipates challenging situations. And also, possesses richer positional 

and practical knowledge of his specific sporting activity. Playing in a team 

sport does not mean that the players should give up on their individual 

initiative. In fact, the game quality increases as higher the player individual 

contribution to the team collective behavior. Likewise, the collective 

strategy should also have space for individual creativity. 
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Sendo assim, de acordo com Hopsicker, o jogador deve ter 

responsabilidade e liberdade de acordo com o modelo de jogo da sua equipa de 

desenvolver e expressar todo o seu potencial criativo. Embora exista uma boa 

descrição do comportamento criativo ainda faltam detalhes sobre a forma como 

se desenvolve esse comportamento (Santos et al. 2016). 
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1.2. Futebol de Formação (prática deliberada) 
 

O Futebol de formação é um processo a longo prazo, e como tal deve ser 

estruturado e organizado segundo um conjunto de princípios e pressupostos. 

Vemos muitos treinadores a não saber distinguir futebol de formação com futebol 

de alto rendimento ou futebol sénior. Não sabem distinguir as competições em 

que estão inseridos e os objetivos associados, afirmando assim, que o grande 

objetivo de um qualquer programa de formação é fazer com que a equipa seja 

campeã e formar jogadores fica para segundo plano. Para Ramos (2006) citado 

por Moita (2008), a pressa em obter tudo de uma só vez, sem perspetiva de 

percurso é muito própria em muitos treinadores e deve ser encarada com muito 

cuidado. O futebol de formação deve então ser encarado pelos clubes não como 

um processo instantâneo e repentino, mas um processo que deve ser pensado 

e realizado a longo prazo, para que assim se formem jogadores maduros e 

preparados para o futebol ao mais alto nível (Moita,2008). 

Para Raposo (2006) citado por Moita (2008), queimar etapas, antecipando 

alguns conteúdos de preparação, é sentenciar a evolução do jogador, impedindo 

assim que este mantenha uma margem de progressão ao longo dos anos 

(Moita,2008). 

Almeida (2005) citado por Moita (2008) refere que “se as crianças 

competirem só para ganhar, então está tudo mal pois significa que a criança é 

vítima de pressões negativas por parte do clube, dos treinadores e dos pais, o 

que cria sempre problemas” (Moita,2008) 

Para Garganta (1988) citado por Ferreira (2012), “A formação futebolista não é 

uma sucessão linear e aleatória de factos. Sabe-se que as capacidades motoras 

do praticante apresentam um desenvolvimento que obedece a uma lógica 

interna particular. Também é um dado adquirido que as exigências de cada 

modalidade desportiva, condicionam, substancialmente, o nível de 

desenvolvimento dessas mesmas capacidades, bem como o direcionamento 

metodológico a adotar no processo de treino” 
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A formação e desenvolvimento de jovens jogadores deve respeitar todas 

as etapas de formação, bem como o desenvolvimento biológico e individual de 

cada atleta. Em cada uma das etapas, devem existir conteúdos, formas e 

métodos proporcionais ao desenvolvimento técnico, físico e psicológico dos 

jogadores (Ferreira,2012). 

Segundo o Dr. K. Anders Ericsson (1993), especialista em excelência 

humana, a “prática deliberada” é o termo que define a relação direta entre a 

prática intensa e o nível de desempenho de determinadas atividades e a 

quantidade de anos em que se praticou esta atividade, visando o rendimento 

superior. Assim, a excelência somente é atingida com o mínimo de 10 anos de 

exercício recorrente ou 10.000 horas de prática deliberada. 

Para Ericsson, Krampe & Tesch-Romer (1996) citado por Silva (2009), 

partindo da premissa que a prática é o primeiro mediador de um desempenho 

excecional, os níveis de aquisição expertise são orientados pela participação da 

prática deliberada. Para Costa (2005) citado por Silva (2009), o desempenho dos 

indivíduos avalia-se então pela quantidade da prática deliberada acumulada 

desde que a iniciaram num domínio, posto isto a idade com que se inicia a prática 

é determinante no nível de perícia, sendo assim, um indivíduo que inicie uma 

actividade aos 5 anos e que a pratique 15 horas semanais terá certamente 

melhor desempenho que o indivíduo que tem a mesma quantidade de prática 

semanal mas que só a iniciou aos 10 anos (Silva, 2009). 

Para Ericsson, Krampe & Tesch-Romer (1993) citado por Silva (2009), 

defendem que a prática deliberada é diferente de outras experiências nas quais 

o desenvolvimento da perícia pode ser um resultado indireto. Para Costa (2005), 

citado por Silva, segundo a teoria anterior, o jogador ajusta continuamente o seu 

desempenho, utilizando o conhecimento dos resultados e o feedback. As 

sessões de treino devem ser limitadas e a recuperação de ser respeitada de 

modo a assegurar que o jogador possui resistência física e mental para se 

concentrar na prática, caso contrário a prática não leva aos tipos de 

desempenhos estabelecidos por esta prática (Silva,2009). 

Em suma, no futebol de formação devemos privilegiar a prática 

deliberada, tendo a noção que na maioria dos contextos não temos hipótese de 
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treinar 10 horas semanais por razões variadas, com esta entrave os clubes 

devem preocupar-se em fazer render as menos horas de treino, tendo como 

base de trabalho conteúdos, formas e métodos para cada etapa de formação, 

aproximando-se assim da prática deliberada ideal. 
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1.3. O papel do Treinador (pedagogia não linear) 
 
 

A criatividade a par da inteligência tática são dois fatores essenciais para 

que os jogadores tenham sucesso. Por este motivo, os treinadores devem 

desenvolver processos que permitam qualificar estes fatores, ajudando assim a 

perceber e gerir de forma efetiva o desenvolvimento da criatividade através do 

processo de treino. Cabe ao treinador entender que fatores se associam a um 

melhor desempenho criativo e a partir desses fatores perceber que estratégias 

pedagógicas devem ser adotadas para potenciar o mesmo. Memmert (2011) 

citado por Silva (2016) propôs um modelo teórico que deve ser a base de 

desenvolvimento da criatividade tática em contexto desportivo organizado em 

dois níveis: os micro-níveis que visam analisar mecanismos e processos 

psicológicos associados à produção de ideias criativas e os macro-níveis que 

visam as condições ambientais que podem ser manipuladas. 

Existem algumas estratégias que podem ser aplicadas a nível micro de 

forma a facilitar a produção de soluções originais. A redução do volume de 

“Feedback” e a configuração ambiental, podem potenciar a aprendizagem 

implícita e favorecer a emergência de comportamentos criativos, isto significa 

que quando a atenção do sujeito não é restringida a fontes de informação 

previamente indicadas pelo treinador, existe uma maior liberdade para o jogador 

explorar o contexto, sendo a sua tomada de decisão guiada pelo enquadramento 

da tarefa. Para Baker citado Silva, o jogo deliberado sem instruções específicas 

tem um efeito positivo na criatividade e no talento motor. Na mesma linha de 

pensamento, para Memmert & Perl citado por Silva, a ampliação do foco 

atencional deve ser tida em conta pois ajuda o jogador a ter uma maior perceção 

de informações provenientes do meio. Os jogadores com um maior foco 

atencional conseguem mais facilmente associar estímulos diversos, favorecendo 

assim a uma melhor capacidade criativa. Memmert citado por Silva, defende que 

a nível macro as condições ambientais e os programas desportivos devem ser 

implementados respeitando critérios de diversificação, prática deliberada, treino 

deliberado e jogo deliberado. Todos estes critérios são importantes no processo 
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de formação, devendo variar a sua articulação consoante o estado de 

desenvolvimento tático-técnico do jogador, assegurando assim o equilíbrio entre 

o desenvolvimento da inteligência e da criatividade. 

É importante realçar, que não é suficiente o jogador ter um amplo foco 

atencional para atingir um desempenho criativo mais elevado. Por mais 

informação que um indivíduo seja capaz de captar do meio, as soluções 

conceptualizadas estarão sempre dependentes do reportório técnico disponível 

para as operacionalizar. Da mesma forma, um jogador com uma boa qualidade 

técnica mas com um foco atencional pobre não terá um bom desempenho 

criativo. Assim sendo, juntando um reportório técnico diversificado com um 

amplo foco atencional, são os “fatores-chave” para o desenvolvimento criativo, 

pois possibilitam o aumento do leque de possíveis soluções. 

A pedagogia não linear possibilita a aprendizagem de habilidades técnicas 

motoras e mentais, sem recorrer a repetições sucessivas do mesmo movimento. 

À semelhança do jogo as sessões de treino devem ser imprevisíveis. As criações 

de desafios em ambientes de aprendizagem inovadores possibilitam o 

desenvolvimento de capacidades adaptativas e criativas, sendo estas 

capacidades determinantes para o desporto. 

O treinador deve desenvolver as competências acima mencionadas 

através de situações variadas e com acentuada interferência contextual, de 

forma a estimular a capacidade de adaptação ao imprevisível, enriquecendo 

assim a aprendizagem. Articulando com a vertente do programa treino, que visa 

o desenvolvimento do reportório motor, a complexidade das tarefas pode ser 

estruturada e manipulada através da utilização de diferentes tipos de “skills”. 
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1.4. Treinador de futebol de formação (Bio-Banding) 
 

Ser treinador de futebol de formação, implica ter um profundo 

conhecimento de duas realidades específicas sendo elas o próprio futebol de 

formação e a segunda as crianças e jovens jogadores. E seguindo estas duas 

realidades é neste sentido que o Treinador de formação deve possuir e dominar 

as suas competências. 

Vários investigadores têm destacado uma enorme responsabilidade dos 

treinadores, principalmente os treinadores de crianças e jovens, através da 

filosofia da sua atuação, dos objetivos a que perseguem, dos valores que 

defendem e do valor formativo dos programas desportivos em que estão 

envolvidos. Para Bento, citado por Mendes (2009, p.8) refere que “ o treino 

desportivo afirma-se como a forma mais racional, mais científica e eficaz da 

formação corporal e desportiva. Os seus conhecimentos, leis e resultados 

consistem pontos de orientação para todos os domínios da cultura corporal, da 

prática desportiva”, posto isto é ainda mais importante que os treinadores de 

formação se apercebam da relevância que o treino tem para as crianças e jovens 

jogadores, pois a educação para as atividades físicas e desportivas é, na sua 

quase totalidade, efetuada nos clubes através dos treinadores. 

A busca pelo talento é difundida e prevalente na formação, onde a seleção 

ou exclusão de um atleta depende muitas vezes de um grau relacionado com a 

maturidade, especialmente durante a puberdade, onde os jovens crescem mais 

num curto espaço de tempo, atingindo assim a velocidade de pico de altura. 

O objetivo da maior parte das instituições ou clubes é desenvolver os 

atletas que têm o potencial, revelando sucesso nos níveis de elite da competição. 

Em muitos casos, a eficácia dos programas de identificação e desenvolvimento 

de talentos depende muitas vezes dos recursos disponíveis (humanos e 

económicos), nos jovens mais talentosos. 

A maturação é um indicador bem documentado de aptidão, desempenho 

e seleção de um jogador. Os jogadores que são mais maturos biologicamente 
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têm melhor desempenho em testes de força, potência e habilidades. No caso do 

Futebol, um jogador em estado de maturação precoce abrange maior distâncias 

em alta velocidade e realizam ações com maior intensidade do que os jogadores 

menos maturos. Posto isto, estas performances criam uma ideia “falsa”, onde os 

atletas que amadurecem mais cedo são mais propensos a ter sucesso, e são 

então percebidos pelos treinadores e olheiros como os mais talentosos. No 

entanto, esta diferença de alturas entre os jovens atletas são impercetíveis no 

final da adolescência e início da idade adulta, sendo assim, as diferenças no 

desempenho tornam-se inexistentes, ou pelo menos substancialmente reduzidas 

no final da adolescência. Apesar de existirem grandes diferenças relacionadas à 

maturidade em crianças com idade cronológica idêntica, a classificação padrão 

continua a ser a idade cronológica. Embora isso seja por razões práticas, é 

importante refletir sobre esta medida, pois muitos fatores importantes estão 

envolvidos no desempenho atlético de sucesso dos jogadores. Neste sentido, as 

características físicas determinadas pela maturação são parte importante de 

uma matriz complexa, onde crianças e adolescentes são influenciados por 

fatores físicos, psicológicos, culturais e sociais. 

O Bio-banding, é uma proposta que defende combinar atletas com base 

em atributos físicos e maturidade em vez de idade cronológica. Esta estratégia 

consiste em agrupar e avaliar atletas com base no tamanho e no estado de 

maturidade, ao invés da idade cronológica. Atletas com a mesma idade 

cronológica podem ter uma idade biológica diferente, assim, as suas diferenças 

nas qualidades físicas (como por exemplo na força e velocidade), podem ser 

tremendas. Em alguns grupos etários, as diferenças entre alguns atletas podem 

ser tão grandes quanto vários anos de diferença na idade biológica, este fator 

provavelmente afeta o desenvolvimento e o desempenho dos atletas. ~ 

As bandas biológicas têm como objetivo criar um ambiente ideal, onde 

tanto os atletas iniciantes quanto os que amadurecem mais tarde possam 

prosperar. A diversificação do ambiente de aprendizagem através da criação de 

novos e acessíveis desafios sob a forma de novos ambientes (por exemplo, jogar 



21 
 

 
 

com pares mais jovens/mais velhos), este processo pode em teoria beneficiar 

tanto atletas com maturidade precoce como tardia. 

Por exemplo, num ambiente de bandas biológicas em que os atletas em 

fase de maturidade competem contra outros atletas de capacidades físicas 

semelhantes, onde não podem contar com a prevalência física, sendo assim 

encorajados a usar e desenvolver as suas capacidades técnico-táticas 

(habilidades). Também se pode preparar para desafios futuros onde eles 

poderiam competir contra jogadores de capacidades iguais ou com maturação 

mais precoce, sendo que esta abordagem beneficiaria mais o atleta de 

maturação tardia pois exigia mais a este demonstrar os atributos físicos e 

técnicos. 

As bandas biológicas são importantes, pois a puberdade atinge as 

crianças em diferentes idades, as suas diferenças físicas, sociais e psicológicas 

tendem a ser variadas, mesmo entre as crianças com a mesma idade 

cronológica. O momento da maturação tem implicações importantes no treino, 

na competição e na identificação de talentos. 

Os atributos físicos observados nos jovens atletas são considerados maus 

indicadores de sucesso na idade adulta, posto isto a formação de bandas 

biológicas devem surgir como complemento à competição por faixa etária, o que 

pode beneficiar os atletas que estão estado inicial ou tardio de maturação. No 

treino de formação, todas as capacidades respondem aos estímulos de treino 

em todas as idades, embora algumas qualidades físicas possam ser mais 

sensíveis do que outras no que diz respeito à adaptação em determinados 

momentos de maturação. Tendo em conta o que foi dito anteriormente, é 

importante gerir e monitorizar o programa de treino de cada atleta de acordo com 

o seu estado de maturação e as suas habilidades. 

O surto de crescimento é um período de risco elevado de lesões por 

excesso de prática, particularmente a doença de Osgood-Schlatter que se 

desenvolve entre os 10 e 15 anos de idade e que consiste na dor e inchaço e 

sensibilidade na tuberosidade tibial normalmente afeta só uma perna e é mais 
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comum em meninos. Como a infância e a adolescência são as fases em que as 

habilidades motoras são mais desenvolvidas, é importante que o treino seja mais 

direcionado para o desenvolvimento das capacidades técnicas e táticas, não só 

por causa da sua aprendizagem, mas também pelo seu futuro desempenho. 

Na competição, diferenças individuais de crescimento e maturação têm 

revelado impacto no desempenho dos jogadores. Neste sentido, os jogadores 

que têm uma maturação precoce podem ter vantagem devido à sua capacidade 

física e atlética, sendo assim designados como melhores. Esta vantagem pode 

ser temporária e o sucesso também, pois na maior parte das vezes não são 

experiências desafiadoras para estes atletas, o que leva a um estagnamento do 

desenvolvimento do atleta. Por esta razão, um atleta que se desenvolve mais 

cedo pode estar mal preparado para um a competição futura onde os níveis 

físicos e capacidade atlética dos adversários vão ser compatíveis. 

Tendo em conta que os treinadores de formação, trabalham com um 

grupo em constante “transformação”, devemos considerar que a maior 

responsabilidade do treinador é promover o desenvolvimento motor dos 

jogadores mais especificamente no domínio desportivo, não retirando o interesse 

ao domínio cognitivo, emocional e social, a principal responsabilidade é estimular 

o crescimento das crianças e dos jovens no domínio do movimento, por isso, ele 

deve dominar os conceitos de como crescimento e desenvolvimento das 

crianças e jovens (Mendes,2009). 

O treinador de formação deve promover o desenvolvimento das crianças 

e jovens a nível físico, psíquico e social. Nunca esquecer que a formação deve 

tratar-se de um processo a longo prazo em que sejam desenvolvidas as 

capacidades motoras e as capacidades individuais, tendo sempre em 

consciências que não devem ser “queimadas” etapas. 
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1.5. Programação, Periodização e Planificação Anual 
 

“Treinar uma equipa de futebol deve implicar o assumir de determinadas 

convicções e, consequentemente tomar um conjunto de decisões que serão 

determinantes no caminho a percorrer.” (Guilherme Oliveira, 2003) 

O treinador deve fazer uma autorreflexão para clarificar as suas ideias de 

como quer que a sua equipa jogue, tanto em situações mais gerais como em 

momentos mais específicos do jogo. Quanto mais esclarecidas forem as suas 

ideias vai ser mais fácil tomar decisões e organizar o seu processo de treino 

permitindo-lhe assim uma melhor gestão. Embora existam sempre ideias 

diferentes relativamente às ideias de jogo, é sempre possível e conveniente 

encontrar algumas semelhanças na construção e organização das equipas de 

futebol. 

Uma equipa de futebol, é uma espécie de mini-sociedade, pois têm uma 

cultura, uma identidade e muitas coisas próprias é um grupo muito complexo 

onde existem fenómenos muito complexos para se entenderem e para isso 

devemos recorrer à teoria construtivista e das definições de organização 

apresentada por Bertrand & Guillement e de sistema complexo de Cunha e Silva, 

pois leva-nos a pensar que a organização do jogo de uma equipa de futebol pode 

estar fundamentada nas características das respetivas teorias e assim vai-nos 

ajudar na organização do jogo pois estas teorias tentam, entendê-lo sempre 

inserido na sua complexidade. 

 
 

Para Bertrand & Guillement “Uma organização é um sistema situado num 

meio que compreende: um subsistema cultural (intenções, finalidades, valores, 

convicções), um subsistema tecnocognitivo (conhecimentos, técnicas, 

tecnologias e experiência), um subsistema estrutural (uma divisão formal e 

informal do trabalho), um subsistema psicossocial (pessoas que têm relações 

entre elas) assim como um subsistema de gestão (planificação, controlo e 

coordenação)”. 
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Para Cunha e Silva (1995) - “Um sistema complexo é um sistema que não 

pode ser caracterizado a partir da reunião das características e qualidades das 

suas partes constituintes, e cujo comportamento não pode ser previsto a partir 

das partes componentes”. 

É da responsabilidade do treinador, elaborar, planear e aplicar o programa 

do ciclo de treino de preparação da equipa para a competição. Neste programa 

insere-se: o número de sessões de treino a realizar durante este ciclo; a sua 

duração e intensidade de esforço; os temas e os conteúdos a desenvolver, que 

são função do modelo de jogo adotado, da análise competitiva e a da 

possibilidade de realizar jogos treinos que servirão de teste ao plano tático e às 

missões tácticas que cada jogador tem no jogo. 

A organização do microciclo de treino na preparação da equipa para a 

competição, deve passar pela realização de um plano estratégico-tático, devido 

à maior exigência desportiva de se obter elevados níveis de eficácia. É relevante 

salientar que esta elaboração providencia a obtenção de dados sobre quatro 

aspetos fundamentais: possibilitar ao treinador no mesmo momento que define 

a melhor preparação possível para a sua equipa, se preparar teórica e 

mentalmente para a competição; avaliar a robustez do modelo de jogo adotado, 

bem como o seu nível de implantação e desenvolvimento dentro da equipa; 

comparar as divergências verificadas entre o plano tático e as situações de jogo 

aparecidas durante a competição; utilizar todos estes elementos para a etapa de 

reunião de análise de jogo, na qual participam todos os elementos da equipa 

(Castelo,2013) 

Para Castelo, a elaboração de um plano estratégico-tático de preparação 

da equipa deve passar pelas seguintes vertentes: 

• Orientação geral do jogo coletivo; 
 

• Adaptação dos métodos de jogo da equipa 

em função das particularidades da expressão tática adversária; 
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• Planeamento de ações táticas diferentes de forma a surpreender o 

adversário; 

• Constituição da equipa; 
 

• Distribuição das missões táticas; 
 

• Reunião de reconhecimento do adversário. 
 

É importante ter em pensamento que o fator determinante para qualquer 

programa de preparação da equipa está sempre dependente do tempo 

disponível entre duas competições. 

Para um microciclo competitivo com seis dias de intervalo entre dois jogos, 

que é o contexto mais aproximado à minha realidade, este deve assumir as 

seguintes características: 

Após a competição. A recuperação ao esforço despendido deve ser feita 

imediatamente a seguir à competição. Os objetivos baseiam-se em: facilitar o 

relaxamento e recuperação muscular; reduzir progressivamente a atividade 

orgânica e criar condições favoráveis à eliminação de produtos resultantes da 

fadiga. A duração deste trabalho deve variar entre os 10 e 15 minutos 

(Castelo,2013). 

2ºdia depois da competição. O microciclo pode iniciar-se com a realização 

de duas sessões de treino com objetivos diferentes. Na primeira sessão os 

exercícios devem ser de recuperação ativa do esforço realizado na competição, 

bem como a exercitação de exercícios em contextos descontextualizados, 

procurando assim o aperfeiçoamento das ações motoras específicas, através 

dos quais os jogadores se concentram na realização utilizando algumas 

circulações táticas padronizadas com origem no modelo de jogo adotado. Na 

segunda sessão, numa primeira parte organiza- se num circuito de treino 

composto por diferentes estações de carácter motor e físico e na segunda parte 

da sessão realiza-se um torneio com 3 equipas (5 a 7 jogadores + Guarda- 

redes), simplificando o regulamento de jogo (bola sai sempre do guarda-redes), 

num espaço reduzido (nunca superior ao meio campo), utilizando as 
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condicionantes estruturais número (toques na bola por intervenção…) e tempo. 

O volume das duas sessões de treino é elevada (entre os 180 minutos (90’+90’) 

e 150 minutos (60’+90’) onde a intensidade deve ser média. 

 

 
3ºdia depois da competição. Neste dia utilizam-se duas sessões de 

trabalho. Na primeira sessão os objetivos são direcionados para o 

desenvolvimento das ações motoras específicas em situações 

descontextualizados e, em exercícios que potenciam os jogadores nas suas 

posições fundamentais dentro da organização dinâmica da equipa. A segunda 

sessão, tem como objetivo a superação, utilizando exercícios para a manutenção 

da posse da bola, exercícios para a articulação dos sectores da equipa as 

situações de bola parada. As componentes estruturais de volume devem ser 

grandes e a intensidade elevada. Este é o dia certo para a realização de um jogo 

treino. 

4ºdia depois da competição. Neste dia deve-se fazer apenas uma sessão 

de treino, preferencialmente da parte da tarde, para dar tempo de descanso das 

4 sessões anteriores. Esta sessão tem como objetivo a manutenção das 

prestações atingidas formando exercícios de finalização e condições de baixa 

contextualidade, exercícios padronizados para aperfeiçoar movimentações 

táticas que derivam do modelo de jogo adotado e formar situações de bola para 

também potenciar condições eminentes de finalização. O volume de treino deve 

ser de 90 minutos e a intensidade deve ser média. 

 

 
5ºdia depois da competição. Neste dia, também se deve fazer apenas 

uma sessão de treino, de preferência da parte da manhã, onde o objetivo é 

manter as capacidades de rendimento adquiridos. Os exercícios de treino 

baseiam-se nas situações de manutenção da posse de bola e no trabalho de 

interligação dos sectores de jogo da equipa. O volume de treino deve ser de 90 

minutos, enquanto a intensidade deve ser média. 
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6ºdia depois da competição (dia anterior à competição). Este treino 

normalmente é realizado 24 horas antes da competição. Os objetivos desta 

sessão de treino é essencialmente afinar um conjunto de situações táticas a 

desenvolver durante o jogo. Os temas e os conteúdos desta sessão de treino 

têm um elevado grau de variação, pois depende de um elevado número de 

fatores. De um modo geral, esta sessão é direcionada para exercícios de 

carácter lúdico-recreativos, de uma pequena competição realizada num espaço 

reduzido, e sem grandes exigências físicas e de carácter estratégico-tático. O 

volume de trabalho será reduzido (maios ou menos 60 minutos) e as exigências 

de intensidade também são reduzidas. 

Dia de competição. Uma das formas de preparar a equipa é a 

concentração nas horas que antecedem o jogo, na qual os jogadores 

convocados para o jogo se reúnem com o objetivo de se estabelecerem as 

condições favoráveis ao isolamento da equipa e da preparação mental, 

intelectual e energética específica para o conforto. As concentrações não devem 

ser longas para não causar tensões prejudiciais entre nos diferentes elementos 

da equipa (jogadores, técnicos, massagistas…). Neste mesmo dia ainda pode 

haver uma sessão de treino curtinha com uma intensidade diminuta com objetivo 

de despertar o corpo dos jogadores e a mente de forma a encontrarem as 

sensações que provêm da execução das ações motoras corretamente 

executadas. Podem-se ainda afinar algumas situações táticas específicas, como 

o caso dos esquemas táticos. Com o alongar da época os treinadores podem 

abdicar do treino que é substituído por um curto passeio (Castelo,2013). 
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Figura 4 – Planeamento de um microciclo de treino com seis dias de intervalo entre duas competições (Castelo,2013) 
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1.6. Processo de preparação desportiva (avaliação e controlo) 
 

Para Gomes citado por Borin refere que a organização, o planeamento e 

a estrutura do processo de preparação desportiva, são fundamentais não só nas 

épocas desportivas, mas em todo o processo de formação de jogadores. Posto 

isto, os três sistemas que compõem este processo (competição, treino e fatores 

complementares), devem atuar de maneira conjunta, ajudando assim a uma 

adequada formação do jogador. 

Entender o jogador por meio do processo de avaliação requer considerar 

o praticante em todas as dimensões (física, técnica, tática, psicológica, familiar, 

social), e não apenas no processo biológico. 

Para Verkhoshanski citado por Borin, as elevadas cargas de treino atuais, 

podem colocar em risco a saúde dos atletas, assim o acompanhamento ao longo 

do treino e da época desportiva é fundamental. Para não pôr em risco a saúde 

do jogador é necessário elaborar um processo de avaliação dos diferentes 

componentes do treino desportivo (técnico, tático, físico, psicológico, social, 

entre outros) é fundamental para percebermos que estímulos devem ser 

aplicados a cada jogador. 

O mesmo autor aponta para três pontos que podem ser utilizados para o 

controlo do processo de preparação desportiva, os quais atuam de forma 

independente, são eles: o estado do atleta (condicionamento físico); o efeito do 

treino e a carga de treino. O estado do atleta é um dos fatores que nos podem 

levar à alteração do plano de trabalho, pois ao programarmos a sessão devemos 

ter em conta os numerosos aspetos envolvidos. Alguns dos indicadores que nos 

podem ajudar a perceber o estado do jogador como a utilização da escala de 

perceção subjetiva de bem-estar, testes neuromusculares (salto vertical), 

batimentos cardíacos em repouso, medidas bioquímicas, entre outros. É 

necessário avaliar os efeitos do treino no jogador, com vista a uma eventual 

correção tanto na carga do treino como na competição, para isso, uma seleção 

adequada de testes de controlo válidos, reprodutíveis e fidedignos é 

normalmente suficiente. Os resultados esperados após a execução do programa 
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de treino constituem um fenómeno designado por efeito posterior duradouro do 

treino. Viru, Atko e Mehis citado por Borin referem que os índices de rendimento 

não revelam as adaptações que ocorrem no interior do organismo do jogador, e 

indicam o uso de controlos metabólicos, particularmente aqueles que reflitam a 

síntese adaptativa de proteínas estruturais e enzimáticas, que seriam a base 

para o desenvolvimento morfofuncional da célula. Quanto à prescrição de treino, 

esta é determinada e elaborada tendo como base três fatores: o conhecimento 

do estado atual do jogador, os objetivos individualmente estabelecidos e as 

características da sua especificidade na modalidade. Para este último fator e 

fundamental o conhecimento do perfil característico da modalidade em que o 

atleta se quer especializar, pois o modelo de jogo é composto por indicadores 

como número de passes, saltos realizados em cada posição, deslocamentos 

executados, distância total percorrida nos diferentes períodos de jogo, tempo de 

permanência no ataque e defesa e eficiência das ações. O parecer destas 

variáveis pode ajudar especificamente na prescrição e controlo do treino assim 

como na adequação dos meios e métodos de treino (Borin et al. 2007). 
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2. Análise de Contexto 
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2.1. Caracterização do Clube 

 
A Associação Desportiva e Cultural da Escola Preparatória Diogo Cão 

(ADCEPDC) foi formada em 22 de Janeiro de 1991 no Cartório Notarial de Santa 

Marta de Penaguião, com o objetivo de fomentar a prática desportiva e participar 

em ações de carácter social. Desde então, dedicou-se quase em exclusivo a 

duas modalidades desportivas, o basquetebol e o futebol, nas quais tem 

alcançado excelentes resultados do ponto de vista qualitativo e quantitativo, 

unanimemente reconhecido a nível local e nacional. 

Aliada a esta intervenção desportiva e social sempre foi preocupação 

desta associação a divulgação da sua terra e das suas gentes, no fundo levar o 

nome de Vila Real o mais longe possível, com o maior prestígio que a ADCEPDC 

lhe pudesse proporcionar. 

Na modalidade de basquetebol é a única instituição, em toda a região de 

Trás- os-Montes, que possui todos os escalões de formação (Minis, Iniciados, 

Cadetes e Juniores) e sénior de ambos os sexos, abrangendo jovens dos 6 aos 

24 anos e movimentando anualmente cerca de 200 atletas. Não obstante este 

facto ser muito conhecido da opinião pública, o 'Basquetebol' da Associação 

Desportiva e Cultural Escola Preparatória Diogo Cão remonta ao ano de 1989, 

sendo os seus grandes impulsionadores o Senhor Professor Hélder Silva e a 

Senhora Professora Teresa Barata, que constituíram as primeiras equipas da 

Escola Diogo Cão em Desporto Escolar, nas quais se alicerçou a génese da 

criação de uma secção de basquetebol federada em 1991. 

A Associação Desportiva e Cultural da Escola Diogo Cão tem como 

principal objetivo a formação e preparação dos atletas, através do treino e o 

contributo para a formação integral do jovem através do Desporto. 

Esta instituição tem como atual presidente Marco Magalhães que sucedeu 

ao professor José Maria Magalhães devido a este ter de se ausentar por razões 

profissionais a desempenhar. 
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Na modalidade de Futebol, a Associação Desportiva e Cultural Escola 

Preparatória Diogo Cão está representada nos seguintes escalões: 

• Petizes (2011/2010); 
 

• Traquinas (2008/2009); 
 

• Benjamins C (2008) 
 

• Benjamins B (2007); 
 

• Benjamins A (2006); 
 

• Infantis A (2005/2004); 
 

• Iniciados B (2003) 
 

• Iniciados A (2002) 
 

• Juvenis (2001/2000). 
 

Esta instituição já formou jogadores que conseguiram obter sucesso no 

futebol profissional entre os quais se destacam Simão Sabrosa, Tiago 

Rodrigues, Luís Martins e Mário Palmeira, entre outros, permitindo assim ter uma 

maior visibilidade e gozar de algum prestígio no que respeita à formação. 
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3. Metodologia 
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3.1. Planeamento e Organização das Ideias de Jogo e Unidades 
de treino 

 
No que se refere às Ideias de Jogo, estas são de autoria do Professor 

Diogo Coutinho (Treinador Principal), no início de época foi-me por ele fornecida 

documentação referente à Ideia de Jogo e Modelo de Jogo com o propósito de 

estar totalmente familiarizado com os conceitos e Ideias que defende. 

Quanto à organização do Macro, Meso e Microciclo de Equipa (Jogadores 

de Campo/ Jogadores de Campo com os Guarda-redes) e de Guarda-Redes, 

era de total responsabilidade do Professor Diogo Coutinho. Para toda a época 

dispúnhamos de dois tipos de Microciclos, dois para a equipa (Figuras 7 e 8) e 

dois para os Guarda-redes (Figuras 9 e 10). Fossem Microciclos de Equipa ou 

de Guarda-redes, eram aplicados intervaladamente. Nos Microciclos de Equipa, 

uma semana aplicávamos o que era destinado para trabalhar a capacidade física 

de Força e com preocupações de trabalhar habilidades individuais e na outra 

semana aplicávamos o que era mais indicado para a capacidade física de 

Velocidade seja ela de reação, de aceleração ou máxima. Nos Microciclos de 

Guarda-redes, uma semana aplicávamos o que era destinado para trabalhar a 

capacidade física de velocidade seja ela de reação, de aceleração ou resistente 

assim como a coordenação motora e na outra semana aplicávamos o que era 

mais indicado para trabalhar a capacidade física de força onde fazíamos algum 

trabalho pliométrico. De realçar, que nos dois microciclos era sempre trabalhado 

o domínio técnico dos Guarda-redes, sendo trabalhado isoladamente ou com o 

domínio físico. 
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Figura 5 - Microciclo dias de Treino, Repouso e Jogo 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 6 - Componentes do Microciclo 
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Figura 7 - Microciclo de Equipa 1 e 3 
 
 
 

 

Figura 8 - Microciclco de Equipa 2 e 4 
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Figura 9 - Microciclo de Guarda-redes 1 
 
 
 

 
 

Figura 10 - Microciclo de Guarda-redes 2 
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Os planeamentos das sessões de treino de equipa eram de total 

responsabilidade do Professor Diogo Coutinho, normalmente planeava sempre 

as sessões de treino, caso não pudesse estar presente na sessão, dava as 

diretrizes ao Tiago (Treinador adjunto) e ele é que planeava a sessão. O 

planeamento das sessões de Treino de Guarda-redes eram da minha 

responsabilidade, eu é que as planeava, mas eram sempre supervisionadas pelo 

Professor Diogo, no dia anterior ou no mesmo dia da sessão de treino tinha que 

enviar o meu planeamento para o Professor aprovar. 

Quanto à operacionalização da sessão de treino, esta era preparada 

cerca de 45 minutos antes do início da mesma, onde todos os elementos da 

equipa técnica se reuniam para o Professor Diogo explicar a sessão de treino e 

qual seria a função de cada um em cada tarefa. Esta reunião servia também para 

o Professor Diogo me dizer quando é que queria os Guarda-redes para as suas 

tarefas. Na sessão de treino de Equipa quem liderava era sempre o Professor 

sendo ele quem fazia os tempos de pausa dos exercícios e a transição para os 

exercícios seguintes. Quanto às sessões de treino de Guarda-redes quem 

liderava era sempre eu e onde tentava sempre fazer as transições no mesmo 

tempo da sessão de equipa. Nos exemplos de planos de treino que podemos ver 

nas Figuras em baixo (Figura 11, 12, 13 e 14), fazemos a reflexão de cada 

exercício quer era completada no final do exercício ou no final da sessão, assim 

como a avaliação da sessão sempre de acordo com o que era discutido entre a 

equipa técnica. Quando não tinha Guarda-redes para trabalhar integrava os 

trabalhos de equipa ou fazendo trabalho individual com algum jogador ou dando 

feedbacks nas tarefas. 
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Figura 11- Plano de Treino de Equipa 1 
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Figura 12 – Plano de Treino de Equipa 2 
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Unidade de Treino 

                                       

Período: Competitivo  Volume Planead 60'  Material De Treino         

Mesociclo N.º: 4  Volume Real: 77'  Bolas 15 Barreiras 11 Bases 16    

Microciclo N.º: 14  Intensidade: Moderada  Sinalizadores 175 Estacas 22 Almofada 1    

U. Treino Nº 52  Regime:   Cones 22 Cruz Agilid. 2 Plataforma 1    

Data: 21/11/2016  RPE: 4  Escadas de Agi 6 Plio Box 2 Cordas 2    

Local: UTAD (Relvado)  Nº Jogadores: 5  Coletes 38 Arcos 12 Bolas Ténis 12    

Hora: 18h45  Nº Lesionados: 0  Balizas 4 Mini-Baliza s 4 S. Grandes 20    

                                       

Objetivos /Princípio Desenvolvimento da velocidade de reação; Desenvolvimento da força; Desenvolvimento do desvio de bola; Desenvolvimento do agarre de bola. 
 

Tarefa 1                   Caracterização Tarefa 
                     

Objetivo(s) Desenvolvimento do desvio de bola                      

                      
Preocupações 

 
Posição base; Colocação das mãos; Queda; Voo.                      

                     

                                       

                     Fase   Espaço  

                     Etapa   Número Individual/grupo 
                     Campograma   Volume 2x7' 

                     Forma Individual/Grupal  Recuperação 2x30'' 
                   Fase   Densidade 2.1 
                   Método de Trei n Exercícios para Guarda-redes 
                                     

                     Descrição 
                     1) GR no meio da baliza, vai desviar a bola em queda lateral que está parada ao pé do poste e de 

seguida recebe remate do TR para desviar.

2) GR vai tocar no sinalizador que o TR disser e quando está a ir para a baiza é lançada bola em 

chapéu para GR desviar quando está a recuar para a baliza. 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

 
Reflexão 

Nesta tarefa o que mais gostei foi a forma de como os GR's estão a evoluir nas quedas, gostei de todos, quanto ao desvio de bola, gostei do Vila Nova do Alex e do André, o Pedro 
nas bolas rasteiras nunca estica o braço nem a mão. No segundo exercício todos tiveram dificuldade em desviar bola corretamente e com a mão correta. 

                                       

                                       

Tarefa 2                   Caracterização Tarefa 
                     

Objetivo(s) Desenvolvimento da velocidade de reação; Desenvolvimento do desvio de bola 
                     

                      
Preocupações 

 
Concentração; Posição base; Deslocamentos; Colocação das mãos.                      

                     

                                       

                     Fase   Espaço  

                     Etapa   Número Individual/Grupo 
                     Campograma   Volume 2x7' 

                     Forma Individual/Grupo  Recuperação 2x30'' 
                   Fase   Densidade 2.1 
                   Método de Trei n Exercícios para Guarda-redes 
                                     

                     Descrição 
                     1) GR na baliza, jogadores como se estivessem a fazer meinho, passando bola entre  eles GR 

tem de estar sempre enquadrado com a bola pois os jogdores podem  rematar  a  qualquer 

instante para este desviar bola, GR tem de guardar baliza dos dois lados. 

2) GR em posição base, TR vai lançar bola em várias direções para ste desviar com as mãos. 

Variantes: Um olho fechado; um braço lenvantado, um baço atrás das costas; de cstas para a 

bola; 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

 
Reflexão 

No 1º exercício tive que improvisar pois não tinha GR's suficientes, penso que correu bem e os GR's gostaram. O segundo exercício também correu bem e gostei da prestação de 

todos os GR's. 

                                       

Tarefa 3                   Caracterização Tarefa 
                     

Objetivo(s) Desenvolvimento da força; Desenvolvimento do agarre de bola; Desenvolvimento 
do desvio de bola.                      

                     

Preocupações
 
Concentração; Velocidade de execução; Agarre de bola; Desvio de bola. 

                     
 

                                       

                     Fase   Espaço  

                     Etapa   Número Individual 
                     Campograma   Volume 2x7' 
                     Forma Individual  Recuperação 2x30'' 

                     Fase   Densidade 2.1 
                   Método de Trei n Exercícios para Guarda-redes 
                                     

                   Descrição 

                     1) GR começa no cone, TR diz cor e GR vai saltar sobre a barreira e de seguida faz agarre  de

bola. Variante: Agarre de bola em voo.

2) GR está a trocar bola com as mãos com o colega, quando o colega bate bola no chão GR tem 

de virar saltar barreira e ir agarrar bola em queda lateral, se o colega não bater bola no chão e só 

fizer que passa a bola e não passa GR vira não salta barreira e agarra bola em queda lateral. 

Variante: Agarre de bola em voo, Desvio de bola. 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

 
Reflexão 

Esta tarefa correu bem, também gostei da prestação de todos os GR's, ainda têm todos um erro em comum que é não atacar a bola na diagonal para a frente. 

 
 

Figura 13 - Plano de treino de Guarda-redes 1 
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Tarefa 4                   Caracterização Tarefa 

                     
Objetivo(s) 

 
Desenvolvimento da flexibilidade 

                     

                     
Preocupações

 
Flexibilidade dos peitorais, dos ombros e das pernas. 

                     
 

                                       

                     Fase   Espaço  

                     Etapa   Número Individual 
                     Campograma   Volume 10' 
                     Forma Individual  Recuperação  

                     Fase   Densidade  

                   Método de Trei n Exercícios para Guarda-redes 
                                     

                   Descrição 

                     Cada exercício de flexibilidade terá a duração de 25 segundos. 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

Reflexão  

                                       

Registo de Presenças / Atrasos 

Alexandre Alves  P   Pedro Ferreira     André Baptista   P   Pedro Nascimento  P  Benardo Fraga  

Alexandre Vila Nova  P                                

                                       

Registo de Pontos por Sessão 
      RPE       RPE        RPE       RPE      RPE 

Alexandre Alves   3  Pedro Ferreira     André Baptista    5 Pedro Nascimento  5 Bernardo Fraga 

Alexandre Vila-Nova  4                                

                                       

Avaliação da Sessã o Negativa 
 

Regular 
 

Positiva X Excelente 
 

Figura 14 - Plano de Treino de Guarda-redes 2 
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3.2. Métodos de avaliação e controlo utilizados na sessão de 
treino 

Para avaliarmos e controlarmos o trabalho desenvolvido em cada sessão 

de treino, utilizamos as presenças no treino (Figura 15), o tempo de prática de 

cada exercício e da sessão de treino (Figura 16) e utilizamos também a escala 

de perceção de esforço, no fim de cada exercício e de cada sessão de treino, 

cada jogador vai ao treinador e numa escala de 0 a 10 (0-nenhuma intensidade, 

10- intensidade máxima), diz quanto significou para ele o exercício e no final da 

sessão faz o mesmo processo dizendo de 0 a 10 quanto significou para ele a 

sessão (Figura 17). No final de cada sessão de treino, nós equipa técnica 

fazíamos a nossa avaliação qualitativa de cada exercício e da sessão no geral, 

essa reflexão era escrita em cada plano de treino. 

 
Ficha de Registo de Presenças 

 
Agosto (1º Mesociclo) 

Unidade de Treino/Jogo 
22.08.16 23.08.16 24.08.16 25.08.16 26.08.16 29.08.16 30.08.16 31.08.16 

1º Microciclo 2º Microciclo 
UT1 UT2 UT3 UT4 UT5 UT6 UT7 UT8 

Alexandre Alves  GR 103  F  F  F  F 123  F  F  
Pedro Ferreira GR F  F  F  F  F  F  F  F  

Alexandre Vila-Nova   GR  103  119  123  126  128  125  132  103 
Pedro Nascimento GR 103 119 110 123 F 125 132 103 

Bernardo Fraga GR 103 119 F F F 125 132 103 
André Baptista GR  F  F F  F  F  F  F  F 
Filipe Mateus AD 103 119 F 112 128 125 132 103 
João Pereira AD  F  F  F  F F  F F F 

Gonçalo Gomes  AD 103 119 119 123  F 125  F 95 
Gonçalo Oliveira DC/AE 103 119 117 120 120 120 F 102 
Hugo Nóbrega DC 103 119 117 120 120 125 132 97 
André Queirós DC 103 119 117 125 128 F 132 103 

Francisco Almeida     DC/MC F F F F F F F F 
Diogo Covêlo  DC F F F F F F F F 
Paulo Matias DC/DD F F F F F F F F 

Ricardo Fontelas DC/AE F F F F F F 132 103 
José Lopes DC/AE D F F F F F 132 F 

Renato Campeão AD/AV 103 119 123 126 128 125 132 102 
Afonso Castro MC/AD F F F F F 125 125 102 
Pedro Barros MDF/MC 103 119 117 123 128 114 F 100 

Miguel Ramalho MDF/MC 103 119 117 125 128 125 132 102 
Rodrigo Almeida MC/AE  F  F  F  F  F  F 128  F 

João Matos  MC 103 119 110 123 120 125 129 98 
Jorge Gonçalves AE/AE 103 F F 126 128 125 132 103 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GR Guarda-Redes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE Defesa Esquerdo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MO Médio Ofensivo 

DD Defesa Direito MDF      Médio Defensivo ED Extremo Direito 

DCD Defesa Central Dr. MID Médio Interior Direito EE Extremo Esquerdo 

DCE Defesa Central Esq. MIE Médio Interior Esquerdo PL Ponta de Lança 

Figura 15 - Ficha de Presenças 

Pedro Pereira AC 103 119 118 112 119 107 D 95 
Diogo Pardal AV/MC 103 F F F F F 132 77 
Rafael Guerra AV/DC 103 119 123 119 119 122 132 100 
Rui Carvalho AV/AE 103 119 F 126 128 F F 93 

José Macieirinha AV/AD 103 119 121 126 F 125 132 102 
Ruben Gonçalves AV 103 F F F F 125 132 F 
Cristiano Aleixo AV F F F F F F F F 
Pedro Carneiro AV/AD F 115 105 125 128 F F F 

Presenças ao Treino 17 14 12 14 12 16 16 18 

Volume de Treino 103 119 123 126 128 125 132 103 
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Ficha de Controlo de Tempos de Treino 
  

  

  

  

         

Agosto (1º Mesociclo) 
 

Duração / Quantidade 

Unidade de Treino/Jogo 
22.08.16 23.08.16 24.08.16 25.08.16 26.08.16 27.08.16 28.08.16 29.08.16 

1ª Microciclo 2º Microciclo 
UT1 UT2 UT3 UT4 UT5 UT14 UT15 UT25 

E.P.G. - Resistência Aeróbia 0 18 0 1 0 3 0 0 
E.P.G. - Resistência Anaeróbia 0 0 0 0 11 0 0 0 
E.P.G. - Força 0 0 0 0 6 10 0 0 
E.P.G. - Coordenação 0 0 0 0 0 0 0 0 
E.P.G. - Flexibilidade 0 0 0 0 0 0 0 0 
E.P.G. - Alongamentos 0 0 0 0 3 3 0 0 

E.P.G. - Velocidade 6 0 0 0 0 0 0 0 

E.P.G. - Potência 0 0 0 0 0 0 0 0 
E.P.G. - Agilidade 0 0 0 0 0 0 0 0 
E.E.P.G. - Descontextualizados/Aperfeiçoamento Técnico 6 12 16 16 5 16 16 18 
E.E.P.G. - Manutenção da Posse de Bola 0 6 14 18 12 12 12 10 
E.E.P.G. - Circuito 6 0 0 0 0 0 0 0 
E.E.P.G. - Lúdico-Recreativo 0 0 0 0 0 0 0 0 
E.E.P.G. - Formas Simplificadas de Jogo 0 0 0 0 0 0 0 0 
E.E.P.G. - Jogo Reduzido 0 0 0 0 0 0 0 0 

E.E.P. - Concretização do Objetivo de Jogo 0 0 0 0 0 0 0 0 
E.E.P. - Metaespecializado 31 25 20 21 0 15 16 25 
E.E.P. - Padronizado 0 0 0 0 0 0 0 0 
 E.E.P. - Sectores de Jogo 0 0 0 0 0 0 0 0 
E.E.P. - Situações Fixas de Jogo 0 0 0 0 20 0 0 0 
E.E.P. - Competitivo 9 16 14 15 9 15 17 0 
E.E.P. - Jogo Formal 0 0 0 0 0 0 0 0 
Transições 45 42 59 54 61 50 70 50 
Instruções 12 12 18 15 13 11 20 16 
Volume de Treino 103 119 123 126 128 125 132 103 
Tempo Total em Prática 46 65 46 57 54 64 42 37 
Média de Minutos por Exercício 12 15 16 14 10 11 15 18 

         

Organização Ofensiva 
Saída da Baliza 31 0 0 0 0 15 0 0 
1ª Etapa de Construção 0 0 0 0 0 0 0 0 
2ª Etapa de Construção 0 0 0 0 0 0 0 0 
Construção / Criação de Ações Ofensivas 0 25 0 0 0 0 16 0 
Entrada no Espaço / Finalização 0 0 0 0 0 15 17 0 

Transição Defesa-Ataque 
Saída da Zona de Pressão 0 0 0 0 0 0 0 0 
Adopção do Modelo de Jogo 0 0 0 0 0 0 0 0 

Esquemas Táticos Ofensivos 

Cantos Ofensivos 0 0 0 0 0 0 0 0 
Livres Laterais Ofensivos 0 0 0 0 0 0 0 0 
Livres Frontais Ofensivos 0 0 0 0 0 0 0 0 
Reposições Laterais Ofensivos 0 0 0 0 0 0 0 0 
Grandes Penalidades Ofensivas 0 0 0 0 0 0 0 0 

Transição Ataque-Defesa 
Reação à Perda 0 0 0 0 0 0 0 0 
Recuperação Defensiva 0 0 0 0 0 0 0 0 

Organização Defensiva 
Início de Pressão / Orientação do Adversário 0 0 0 0 0 0 0 25,2 
Recusar Entrada no Espaço 0 0 20 0 0 0 0 0 
Defesa da Baliza 0 0 14 21 0 0 0 0 
Reequilíbrio Defensivo 0 0 0 0 0 0 0 0 

Esquemas Táticos Defensivos 

Cantos Defensivos 0 0 0 0 20 0 0 0 
Livres Laterais Defensivos 0 0 0 0 0 0 0 0 
Livres Frontais Defensivos 0 0 0 0 0 0 0 0 
Reposições Laterais Defensivos 0 0 0 0 0 0 0 0 
Grandes Penalidades Ofensivas 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Figura 16 - Ficha de Controlo de Tempo de Treino 
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Ficha de Controlo de Esforço 
   

   

   

   

                  

Setembro (1º Mesociclo) 
 

Duração / Quantidade 

Unidade de Treino/Jogo 
01.09.16 08.09.16 09.09.16 10.09.16 11.09.16 15.09.16 16.09.16 17.09.16 18.09.16 19.09.16 20.09.16 21.09.16 22.09.16 26.09.16 27.09.16 28.09.16 29.09.16 

º Microcicl 3º Microciclo 4º Microciclo 5º Microciclo 6º Microciclo 

UT9 UT10 UT11 UT12 UT13 UT14 UT15 UT16 UT17 UT18 UT19 UT20 UT21 UT22 UT23 UT24 UT25 

E.P.G. - Resistência Aeróbia 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
E.P.G. - Resistência Anaeróbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
E.P.G. - Força 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 
E.P.G. - Coordenação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
E.P.G. - Flexibilidade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
E.P.G. - Alongamentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E.P.G. - Velocidade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E.P.G. - Potência 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
E.P.G. - Agilidade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E.E.P.G. - Descontextualizados/Aperfeiçoamento Técnico 0 6 4 3 4 3 0 0 3 4 0 4 3 4 4 4 4 
E.E.P.G. - Manutenção da Posse de Bola 0 4 3 5 4 4 4 0 0 4 4 4 4 4 0 4 4 
E.E.P.G. - Circuito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
E.E.P.G. - Lúdico-Recreativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
E.E.P.G. - Formas Simplificadas de Jogo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
E.E.P.G. - Jogo Reduzido 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 

E.E.P. - Concretização do Objetivo de Jogo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
E.E.P. - Metaespecializado 0 4 4 0 4 0 4 0 4 0 4 5 4 5 4 5 0 
E.E.P. - Padronizado 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
E.E.P. - Sectores de Jogo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

E.E.P. - Situações Fixas de Jogo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
E.E.P. - Competitivo 0 4 4 0 0 4 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 
E.E.P. - Jogo Formal 0 0 0 5 0 0 4 0 0 0 4 5 0 0 0 5 0 
                  

Organização Ofensiva 

Saída da Baliza 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1ª Etapa de Construção 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 
2ª Etapa de Construção 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Construção / Criação de Ações Ofensivas 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 4,9 0 0 0 0 0 
Entrada no Espaço / Finalização 0 4,4 4,4 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Transição Defesa-Ataque 
Saída da Zona de Pressão 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Adopção do Modelo de Jogo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Esquemas Táticos Ofensivos 
Cantos Ofensivos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Livres Laterais Ofensivos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Livres Frontais Ofensivos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Reposições Laterais Ofensivos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Grandes Penalidades Ofensivas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Transição Ataque-Defesa 
Reação à Perda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Recuperação Defensiva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Organização Defensiva 
Início de Pressão / Orientação do Adversário 0 0 0 0 0 2,9 4,5 0 0 0 0 0 4,4 0 0 0 0 
Recusar Entrada no Espaço 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,3 0 0 
Defesa da Baliza 0 0 0 0 0 0 3,9 0 4 0 3,9 0 0 0 0 0 0 
Indicadores de Pressão / Linhas Defensivas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,9 

Esquemas Táticos Defensivos 
Cantos Defensivos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 
Livres Laterais Defensivos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Livres Frontais Defensivos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Reposições Laterais Defensivos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Grandes Penalidades Ofensivas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Figura 17- Ficha de Controlo de Esforço 
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4. Modelo de Jogo 
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4.1 Organização Ofensiva 

 
Princípios Gerais: 

1. Equipa organizada em estrutura 4x4x2. 

2. Na saída de baliza organiza-se em 5x3x2. 

3. No meio campo-defensivo equipa deve privilegiar o passe vertical de 

forma a conseguir tirar a bola da zona de perigo. Para tal, o jogador em 

posse deve ter sistematicamente apoios frontais. 

4. A ordem preferencial de acontecimentos já na fase de criação e fase de 

finalização é: i) rematar à baliza; ii) se não for possível condução de bola 

para (zona central) até atrair adversário, soltando a bola com o aproximar 

do defesa; iii) passar a bola para colegas melhores posicionados. 

5. Os jogadores devem sistematicamente em movimento para dar linhas de 

passe, e o jogo deve alternar entre interior e exterior. Jogador em posse 

deve ter sempre jogadores em aproximação. 

6. Para o sucesso da equipa será fundamental que os jogadores cumpram 

os seguintes aspetos: a) apoios sempre orientados; b) receção em 

condução; c) jogar sempre de frente; d) existir sempre coberturas 

ofensivas. 

7. Pretende-se que a equipa pratique um futebol com elevado volume 

ofensivo através de sucessivos passes e pela ocupação inteligente do 

espaço que possibilite sistematicamente situações de superioridade 

numérica. 

8. Jogadores terão máxima liberdade para decidir quando rematar, passar 

ou driblar, contudo devem assumir a responsabilidade dos seus atos. 

9. Perante equipas que pressionem alto, equipa deve explorar o espaço nas 

costas. 
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4.2 Organização Defensiva 

 
Princípios Gerais: 

 

1. Equipa deve defender na estrutura 4x4x2. 

2. A equipa vai defender à zona, significando que as preocupações são: 

primeiro com a bola e o seu portador, segundo com os espaços livres e 

terceiro com os colegas de equipa, não devendo isso os jogadores 

adaptarem os eu posicionamento em função do adversário. 

3. O objetivo é defender à zona pressionante (médio preferencialmente), 

tentando para tal recuperar a bola no meio-campo ofensivo, evitando 

sistemáticas deslocações entre o meio-campo ofensivo e defensivo. 

Contudo, a prioridade é fechar espaços interiores e impedir a entrada da 

bola entre linhas. 

4. Se adversário consegue chegar com bola ao meio-campo defensivo, o 

bloco baixa aumentando a agressividade defensiva. Contudo, o objetivo 

passa por “empurrar” o adversário de novo para o seu meio-campo, 

através da cobertura dos espaços livres. 

5. O jogador mais próximo (apenas se possível respeitando a posição), 

realiza contenção, devendo ter sempre uma cobertura defensiva no 

corredor lateral e duas coberturas no corredor central. 

6. A linha defensiva deve-se manter o mais estável possível, tentando 

sempre que possível, manter pelo menos 3 jogadores com distâncias 

curtas entre si e a realizar movimentos verticais na direção da baliza. 

7. A distância entre setores deve ser curta (especialmente entre setor 

defensivo e setor intermédio) aumentando a concentração dos jogadores 

e o possível encurtar do espaço disponível para o adversário jogar. 

8. Sempre que um jogador for ultrapassado, a cobertura deve realizar 

contenção, impedindo a progressão e um novo jogador deve estabelecer 

a cobertura defensiva. 

9. A preocupação em fechar o corredor central, condicionando o adversário 

para jogar pelos corredores laterais. 
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4.3 Transição Ataque-Defesa 

 
Princípios Gerais: 

 

1. Como a equipa ataca sempre organizada, havendo sempre uma 

cobertura ofensiva, o momento da perda da bola deve assegurar um 

equilíbrio defensivo adequado, mas para tal, o portador da bola deve ser 

rapidamente pressionado. 

2. Sempre que a equipa perde bola, o jogador mais perto deve pressionar 

e os restantes devem aproveitar o tempo disponibilizado e reajustar a sua 

posição. 

3. Após a definição do primeiro defesa, o segundo passo é definir as 

coberturas defensivas em simultâneo com a recuperação defensiva dos 

restantes elementos. 

4. O tipo de transição varia consoante o resultado e estado do jogo. A perder 

deve realizar transição de pressão, para recuperar o mais rapidamente 

possível a bola. A ganhar e longe da baliza o tipo de transição pretendido 

é de contenção para dar tempo à equipa para descer. Por fim, em zonas 

próximas do alvo, ou quando toda a equipa está envolvida no processo 

ofensivo pretende-se uma transição S.O.S, com vista a travar o ataque o 

mais rápido possível. 

5. Jogadores devem ser inteligentes e recorrer à falta se considerarem 

pertinente, quando a bola está nos corredores, ou longe do próprio alvo, 

impedindo situações de inferioridade numérica. 
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4.4 Transição Defesa-Ataque 

 
Princípios Gerais: 

1. Quando equipa recupera a bola, em qualquer contexto, o primeiro passo é 

analisar a possibilidade de rematar ou jogar em profundidade, e se não for 

possível, a bola deverá circular para fora da zina de pressão. 

2. Independentemente da zona de recuperação de bola, os jogadores podem 

e devem optar pelo ataque organizado, devendo passar a bola para um 

jogador livre de marcação que possibilite a circulação da bola. 

3. Se equipa estiver a vencer e confortável no jogo, ou quando adversários 

não deixam espaço nas suas costas, após recuperação da bola, equipa 

deve jogar rapidamente para um dos apoios frontais e este estimular a 

variação do ângulo de ataque. 

4. Se equipa recupera a bola no meio-campo defensivo, e existe espaço nas 

costas da defesa adversária, jogadores mais distantes devem atacar 

costas e os mais próximos oferecer linhas de passe em apoio. 

5. Recuperação no meio-campo ofensivo estará dependente da orientação 

do jogador que recuperou a bola. Se jogador estiver orientado para o 

próprio alvo, deverá jogar para um dos apoios frontais, enquanto que se 

estiver para o alvo adversário deve explorar um passe para o espaço. 
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4.5 Esquemas Táticos Ofensivos 

 
Princípios Gerais: 

 

1. Sempre que possível sair a jogar curto. 

2. Não sendo possível, optar pelo cruzamento ao segundo poste. 

3. Atenção a sinais e à comunicação para não se perder bola. 

4. Necessário fazer falta caso se verifique superioridade numérica ou 

situação de risco por transição. 

 

 
4.6 Esquemas Táticos Defensivos 

 
Princípios Gerais: 

 

1. O objetivo passa por fechar sistematicamente os espaços da baliza. 

2. A equipa deve focar-se em fechar os espaços, assumindo como critérios 

defensivos: a bola, os colegas e o espaço livre. 

3. Todos os jogadores devem estar aptos a defender. Equipa deve aglomerar-se 

e assumir atitude agressiva nas zonas próximas da bola, impedindo variação de 

jogo. 

4. É fundamental a comunicação entre jogadores de forma a definir-se quem 

marca quem e de que modo a equipa se deve posicionar. 
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5. Caracterização da Equipa de sub-15 
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5.1. Objetivos Gerais e Específicos 

 
Objetivos Gerais: 

 

• Terminar no primeiro lugar da primeira fase; 
 

• Ser Campeão Distrital; 
 

• Acompanhar os atletas e auxiliar na definição e cumprimento de objetivos; 
 

• Desenvolver uma atitude vencedora, e de procura de melhoria sistemática; 
 

• Desenvolver competências sociais, como o sentido de responsabilidade, 

compromisso, cordialidade e ética; 

• Estabelecer para cada mesociclo (mês), objetivos de produto (exemplo, 

conquistar pelo menos nove pontos em doze possíveis) e de processo (melhorar 

a capacidade de comunicação na defesa); 

• Acompanhar semanalmente os atletas e auxiliar na definição e cumprimento de 

objetivos através de estratégias de coaching; 

• Promover o respeito pelos adversários e colegas, seja em contexto de treino 

ou de jogo, punindo comportamentos antidesportivos; 

• Estimular o companheirismo, entreajuda e confiança através da realização de 

concentrações (almoços, jantares) e atividades de grupo (team-building); 

• Desenvolver uma atitude vencedora, e de procura de melhoria sistemática. 
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Objetivos específicos: 
 

• Promover o desenvolvimento das capacidades físicas dos atletas, com foco 

principal nas capacidades motoras de resistência e velocidade dada a janela 

ótima de treino; 

• Potenciar o desenvolvimento técnico dos atletas; 
 

• Desenvolvimento da capacidade tática dos atletas; 
 

• Desenvolvimento das capacidades coordenativas, de velocidade e de 

resistência específica da modalidade, mensuradas através de testes específicos; 

• Desenvolvimento das habilidades técnicas e da confiança com bola, recorrendo 

ao método de coerver; 
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5.2. Estrutura da Equipa sub-15 
 

Com o objetivo de conhecer os jogadores tanto a nível desportivo como 

pessoal, elaboramos fichas individuais para obter informações importantes tanto 

para a relação treinador/jogador como também para tirar proveito das qualidades 

do jogador e aumentar a sua qualidade com o jogador e como pessoa. (ver 

exemplo de ficha em Anexos) 

Construção/Definição do Plantel 
Para definirmos o Plantel procedemos a uma avaliação individual 

realizada a 5 de Setembro de 2016, observando os jogadores em jogo, definindo 

assim o perfil de jogador de cada um. Realizamos uma ficha para cada jogador 

onde se pode avaliar, ações técnico-táticas ofensivas, ações técnico-táticas 

individuas defensivas, conhecimento dos princípios de jogo do ataque e da 

defesa. Estas fichas vão permitir-nos ao longo da época avaliar a evolução de 

cada jogador, sendo assinalado a verde a evolução de cada um nas diferentes 

ações. Para cada posto específico definimos um perfil de jogador e os 

comportamentos a ter no ataque e na defesa de acordo com as suas posições. 

Todos os jogadores de 2º ano de iniciados iniciaram a época com a equipa 

A, sendo que apenas um jogador de 1º ano a iniciou na equipa A. Na definição 

estrutural do plantel, optamos por ficar com os dois Guarda-redes de 2º ano 

sendo que quando fosse necessário o melhor GR da equipa B vinha à equipa A, 

na Defesa optamos por ter seis Jogadores sendo que quando fosse necessário, 

o melhor defesa da equipa B vinha à equipa A. Para jogar no meio-campo 

ficámos com seis jogadores e sempre que fosse necessário o melhor da equipa 

B era chamado. Para Avançados ficámos com três jogadores sendo que um era 

muito limitado foi-lhe proposto no início da época ir para a equipa B onde jogava 

mais minutos e não aceitou, sempre que fosse necessário chamamos o melhor 

avançado da equipa B. Ficámos assim no início da época com um plantel 

constituído por 17 Jogadores. 
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Equipa Técnica 
O treinador principal e principal responsável por todo o trabalho 

desenvolvido, professor Diogo Coutinho, ele que foi a maior razão de realizar o 

meu estágio neste clube. É um treinador com um grande conhecimento sobre o 

treino individual, coletivo e do jogo. Tem uma visão sobre o treino sempre muito 

atualizada o que nos leva sempre a refletir o que será melhor para a evolução 

dos jogadores e do próprio jogo. É uma pessoa muito profissional e que respira 

futebol, sempre que estamos com ele estamos sempre a discutir futebol com o 

objetivo de melhorarmos o nosso trabalho que é a evolução do treino e do jogo 

da nossa equipa. 

A equipa técnica é composta por o Professor Diogo Coutinho treinador 

principal, Tiago Pinto treinador adjunto e Pedro Ribeiro treinador adjunto e de 

Guarda-redes. 

Quantos às funções desempenhadas por cada elemento da equipa: 
 
 
 

Treinador Principal 
 

• Coordenação de todo o trabalho da equipa técnica; 
 

• Orientação da equipa técnica; 
 

• Articulação direta com os Treinadores Adjuntos; 
 

• Responsável por todo o processo de treino planeamento 

e operacionalização do mesmo; 

• Responsável pela análise do treino; 
 

• Responsável de lançar as convocatórias para os jogos; 
 

• Responsável do aquecimento da equipa para o jogo; 
 

• Orientação da equipa em jogos particulares e oficiais; 
 

• Finaliza os relatórios de análise de jogo. 
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Treinador Adjunto 

 

• Trabalhar sob a orientação do Treinador Principal; 
 

• Planeamento e operacionalização dos treinos de acordo com as diretrizes 

definidas em conjunto com o Treinador Principal; 

• Acompanhamento e orientação da equipa em jogos particulares e oficiais 

de acordo com as diretrizes definidas pelo Treinador Principal; 

• Responsável do aquecimento da equipa para o jogo, seguindo as 

diretrizes definidas pelo Treinador Principal; 

• Assumir as funções de Treinador Principal quando este estiver ausente 

em sessões de treino ou em jogos, seguindo sempre as orientações do Treinador 

Principal; 

• Desempenhar funções nos vários departamentos (scouting, análise de 

jogo, desenvolvimento das capacidades individuais), seguindo sempre as 

orientações do Treinador Principal. 

 
 
 

 
Treinador adjunto e de Guarda-redes 

 

• Trabalhar sob a orientação do Treinador Principal; 
 

• Planeamento e operacionalização dos treinos de Guarda-redes de acordo 

com as diretrizes definidas em conjunto com o Treinador Principal; 

• Ajudar na operacionalização dos treinos da equipa quando a equipa 

técnica precisar e este não tiver Guarda-redes para trabalhar; 

• Acompanhamento e orientação dos Guarda-redes em jogos particulares 

e oficiais de acordo com as diretrizes definidas pelo Treinador Principal; 
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• Responsável do aquecimento dos Guarda-redes para o jogo, seguindo as 

diretrizes definidas pelo Treinador Principal; 

• Desempenhar funções nos vários departamentos (scouting, análise de 

jogo, desenvolvimento das capacidades individuais), seguindo sempre as 

orientações do Treinador Principal. 
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5.3. Contexto Competitivo 

A equipa de sub-15 (Juniores C), disputa o Campeonato Distrital de 

Juniores C da Associação de Futebol de Vila Real. Inicialmente o campeonato 

contava com a participação de 19 Equipas, mas devido à desistência de um 

clube que estava inscrito passou para 18 Equipas. De acordo com o regulamento 

do Campeonato Distrital de Juniores C, este será disputado em duas fases. Na 

primeira fase composto por duas séries: Série da Zona Norte com 8 equipas e 

Série da Zona Sul com 10 equipas, sendo esta primeira fase disputada a duas 

voltas. Na segunda fase, numa série disputa-se o Apuramento de Campeão e na 

outra a Classificação Geral. Para a série de Apuramento de Campeão que vai 

determinar do 1º ao 8ºclassificados, qualificam-se as 4 primeiras equipas de 

cada série (Zona Norte e Zona Sul), sendo também esta série disputada a duas 

voltas. Para a Série de Classificação Geral que vai determinar do 9º ao 

18ºclassificados do campeonato, qualificam-se as equipas que ficaram a partir 

de 5º classificado de cada série (Zona Norte e Zona Sul), sendo esta série 

disputada a uma volta. 
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5.4. Condições de trabalho 
 

A meu ver, as condições de trabalho apresentadas podem ser apelidadas 

de muito satisfatórias, pois comparando com anos anteriores no mesmo clube já 

trabalhei em condições muito piores, onde jogávamos e treinávamos no campo 

de terra batida e hoje o campo ou é sintético ou é relvado e já não falando na 

falta de material de treino, onde as condições eram claramente limitadas. As 

sessões de treino, são repartidas em três campos, todos situados no Complexo 

Desportivo da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, campo de relva 

natural onde realizamos o treino de Segunda-feira, campo de relva sintética onde 

realizamos os treinos de terça-feira, de quarta-feira e onde realizamos os jogos 

em casa, o campo de relva natural de Rugby é onde realizamos o treino de 

quinta-feira. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 18- Complexo Desportivo da UTAD 
 
 

Quanto ao material de treino disponibilizado, a oferta é bastante 

satisfatória: 

• 18 Bolas; 
 

• 175 Sinalizadores; 
 

• 22 Cones; 
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• 6 Escadas de agilidade; 
 

• 38 Coletes; 
 

• 4 Balizas; 
 

• 11 Barreiras; 
 

• 22 Estacas; 
 

• 2 Cruzes de agilidade; 
 

• 2 Pliobox; 
 

• 12 Arcos; 
 

• 4 Mini-balizas; 
 

• 16 Bases;´ 
 

• 1 Almofada; 
 

• 1 Plataforma; 
 

• 2 Cordas; 
 

• 12 Bolas de Ténis; 
 

• 20 Sinalizadores grandes. 
 

Atendendo às dificuldades do Clube penso que a nível de material 

estamos muito bem servidos, mas ainda há melhoramentos a fazer neste campo, 

pois à medida que a época avança vamos ficando com menos bolas, menos 

estacas, menos sinalizadores, menos cones e menos barreiras, pois algumas 

destas coisas vão se partindo e vão desaparecendo. 

Posto isto, e apesar de ter considerado as condições oferecidas de 

bastante satisfatórias, penso igualmente que o clube ainda apresenta muita 

margem para evoluir neste aspeto, de forma a oferecer aos seus treinadores e 

jogadores condições mais estáveis e aprimoradas. 
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5.5. Controlo do Processo de Preparação Desportiva 

 
Para termos controlo do Processo de Preparação Desportiva devemos 

proceder ao controlo e avaliação do nosso trabalho quer seja em treino ou em 

competição. 

Como já referi no ponto 3.2. (Métodos de avaliação e controlo utilizados 

na sessão de treino), avaliamos e controlamos as nossas sessões de treino com 

Ficha de Registo Presença, Ficha de Controlo de Tempos de Treino e Fichas de 

Controlo de Esforço. 

Para além de utilizarmos as Fichas anteriormente referidas que são 

utilizadas para a sessão de treino, recorremos também à avaliação e controlo 

em competição. Fazemos a recolha de dados de ações individuais (Figura 19), 

de tempo de jogo de cada jogador, de relações de passes entre jogadores, de 

zonas de recuperação e perdas de bola, de tempo a recuperar a posse de bola 

e recolha de imagens de forma a fazer uma análise mais qualificativa de alguns 

comportamentos que devemos ter de acordo com o nosso modelo de jogo. 

Alguns dos dados eram recolhidos no decorrer do próprio jogo pelo Treinador 

Adjunto, mais a maior parte dos dados eram recolhidos recorrendo ao vídeo do 

jogo, para as networks e para a recolha das ações individuais era utilizado o 

programa Easytag e para o tratamento de dados foi utilizado o programa Excel. 

Na análise de comportamentos da equipa a nível tático recorremos ao vídeo de 

jogo e para o tratamento de dados utilizamos o programa Longo Match. Da 

compilação destes dados surge o relatório de jogo onde temos indicadores 

objetivos e Indicadores subjetivos (Figuras 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26). 
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Participação em Jogo Indicadores Defensivos Disciplina Indicadores Ofensivos 

Nome  
Suplente Tempo de 

 
Desarme 

 
Interceçõe 

 
1v1 

 
Bolas 

 
Faltas 

 
Cartão Cartão 1v1 1v1 % Passes Passes  Assistência 

 
Passes 

 
Remates 

Titular Utilizado Jogo 
Desarme 

Insucesso 
Interceções 

s Falhadas Aéreo Recuperações 
Afastadas Cometidas Amarelo 

Vermelh Sucess Insucess Sucesso Sucess de 
s 

Passes-Chave 
Falhados 

Remates 
à Baliza 

Golos 

o o o 1v1 o Primeira 

1 Vila Nova x 35' 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0 1 0 0 0 

2 Filpe Mateus x 66' 4 8 4 2 5 4 2 0 0 0 2 3 40% 29 1 0 0 4 0 0 0 

3 André x 70' 6 5 2 1 3 0 4 0 0 0 1 0 100% 27 1 1 0 6 0 0 0 

4 Hugo x 70' 3 2 3 4 4 3 5 0 0 0 1 0 100% 14 1 0 0 7 0 0 0 

5 Oliveira x 43' 1 3 3 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 10 2 1 0 3 0 0 0 

6 Barros x 65' 5 6 3 1 0 5 2 0 0 0 2 0 100% 24 1 0 0 5 0 0 0 

7 Rodrigo x 35' 1 0 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 12 3 0 0 2 0 0 0 

8 Miguel x 35' 0 8 0 1 1 5 0 0 0 0 1 0 100% 7 2 0 0 1 1 0 0 

9 Pereira x 62' 0 4 2 1 0 1 0 0 0 0 4 0 100% 9 0 0 0 5 2 2 0 

10 Renato x 70' 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0 8 2 80% 17 3 0 1 4 3 2 2 

11 Pardal x 54' 1 2 0 0 1 4 2 0 0 0 2 2 50% 14 4 0 1 4 0 0 0 

12 Alex x 35' 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 10 1 0 0 2 0 0 0 

13 Jorginho x 35' 1 2 3 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0% 7 0 0 0 0 0 0 0 

14 Kiko x 35' 4 3 0 0 5 5 0 0 0 0 1 0 100% 13 1 0 0 9 1 1 0 

15 Carneiro x 8' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

16 Jotinha x 5' 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

17 Ricardo x 27' 1 3 1 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 1 0 0 0 

18 Ruben x 20' 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 100% 10 6 0 0 4 1 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Média 2,0 2,9 1,4 0,6 1,2 1,2 1,3 0,4 0,5 3,2 0,4 0,3 0,1 
 

Figura 19- Tabela de ações individuais 



65 
 

 

 

 
Figura 20- Relatório de Jogo (tabela de ações individuais; estrutura das equipas; tempo até recuperar bola; zonas da baliza de golos marcados e 
sofridos) 
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Figura 21 - Relatório de Jogo (Networks por etapas) 
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Figura 22- Relatório de Jogo (Networks em períodos de 12 Minutos) 



68 
 

 

 

 

Figura 23- Relatório de Jogo (Análise Tática por Momentos de Jogo) 
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Figura 24 – Relatório de Jogo (Perfil de Desempenho Posto Específico) 
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Figura 25 – Relatório de Jogo (Perfil de Desempenho Individual) 
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Figura 26- Relatório de Jogo (Percentagem de Relação de Passe) 
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Conclusões Finais 

 
Após o término do meu estágio realizado na Associação Desportiva e 

Cultural Escola Diogo Cão, posso afirmar que, em conjunto com os 

conhecimentos adquiridos na Licenciatura e no 1ºano do Mestrado em Jogos 

Desportivos Coletivos da UTAD, sou capaz de liderar e participar ativamente na 

orientação de um plantel de futebol. 

Uma das minhas dificuldades era conseguir perceber onde se poderiam 

inserir as mais variadas matérias, conseguir juntar disciplinas como a fisiologia, 

neurologia, observação e análise, metodologia de treino, entre outras num só 

desporto. A outra dificuldade era como iria passar o meu conhecimento 

específico de Guarda-redes sem nunca o ter sido. Para além do conhecimento 

teórico, a experiência prática na minha opinião é o que nos transmite maior 

conhecimento, pois por vezes o conhecimento teórico nos informa para 

situações padrão, e na prática por vezes somos confrontados com situações 

variadas onde nos temos de adaptar e onde a experiência prática nos prepara 

no melhor sentido. 

Este estágio permitiu-me a aquisição de competências básicas para a 

função de treinador desportivo, naquilo que é o contexto de treino e o contexto 

de competição. Nomeadamente no que respeita à organização, condução e 

controlo do treino. Este conhecimento adquirido deve-se fundamentalmente às 

reuniões pré e pós treino/competição que os treinadores adjuntos e principal da 

equipa tinham, sempre com o objetivo de perceber o que funcionou bem e o que 

funcionou menos bem, tentando também desenvolver alternativas aos 

momentos menos bons do treino/competição. Isso pode verificar-se nas 

reflexões de cada exercício de treino onde no momento pós exercício ou no final 

da sessão de treino realizávamos a reflexão do exercício. 

Quanto àquilo que foi a organização, a planificação e a condução do 

processo de treino e de todo o processo fora treino só tenho de realçar o rigor 

com que é feito, pois tudo era controlado a nível de tempo, quantidade e de 

qualidade. 
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Numa análise mais macro referente àquilo que foi a época desportiva e o 

treino, penso que no final em discussão de balanço da época e mesmo já no final 

da época, devíamos ter dado mais importância ao treino individual e de alguns 

princípios de jogo e não ser tanto treino tático, porque a partir do meio da 2ª fase 

do campeonato, começou-se a perceber que os jogadores estavam muito presos 

naquilo que eram as suas missões táticas e a equipa tornava-se muito pouco 

criativa, talvez devesse-mos variar mais as sessões de treino, no sentido de tirar 

os jogadores da sua zona de conforto. Mesmo com os aspetos que correram 

menos bem no planeamento e operacionalização do processo posso afirmar que 

houve por parte da maioria dos jogadores uma enorme evolução quer a nível 

técnico, físico e tático. 

Mais especificamente aos Guarda-redes, foi um enorme gosto de 

trabalhar com os Guarda-redes foi um desafio e ao mesmo tempo uma 

experiência fantástica que me possibilitou ganhar mais conhecimento e refletir 

sobre uma posição tão específica onde por vezes o mais pequeno pormenor 

pode fazer a diferença. De realçar, que todos os Guarda-redes que eu treinei 

não tinham hábito de ter treino de Guarda-redes regularmente, logo esse foi um 

motivo de cativar os mesmos pois sentiam que os estávamos a valorizar. Como 

eram Guarda-redes que não tinham formação ao nível do treino específico 

deparei-me com muito trabalho para melhorar o domínio técnico e tático, coisas 

simples como o posicionamento de baliza, a receção de bola, colocação dos 

apoios nas mais diversas situações, as quedas, entre outras coisas. Mas todo 

este trabalho valeu a pena, pois notei muito a evolução de todos eles, claro que 

uns evoluíram mais que outros, mas é muito gratificante comparar o que eles 

eram quando chegam até nós e o que eles se tornam com o trabalho que por 

nós é feito. Outra questão importante no Guarda-redes é o relacionamento com 

o treinador o que constatei foi que os Guarda-redes precisam de muito apoio 

emocional tanto no treino como nos jogos sentem muito a necessidade de ser 

estimulados, mas à medida que a época decorreu senti que tinham cada vez 

menos essa necessidade, pois antes não estavam habituados a ser estimulados 

no treino e no jogo mesmo quando a bola estava na área adversária agora já 

sabiam se não cumprissem iam levar na cabeça. Esta é uma posição muito 
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específica que deve ter um cuidado especial na forma como é trabalhada e como 

se transmite a informação tanto a nível do treino como do jogo e da forma como 

treinador principal quer que a equipa jogue. 

Posso afirmar que esta Entidade de Acolhimento me ensinou muito, foi 

um gosto poder absorver o conhecimento que pessoas fantásticas, como por 

exemplo, o Professor Diogo me foi capaz de transmitir. Fizeram-me perceber 

que para ser treinador de Futebol é preciso ter um conhecimento vasto em 

diferentes áreas e para se ter sucesso é preciso ser muito trabalhador e querer 

aprender sempre mais. Só me resta agradecer a todos que me permitiram 

vivenciar este estágio e também ter a partilha de informação necessária para 

cada vez mais melhorar o meu conhecimento dentro da área do treino, 

competição e também pessoal. Certamente que termino este estágio melhor 

treinador do que o era quando aqui cheguei. 
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Anexo A - Macrociclo 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abril 
 
 
 

 
Junho 

Planificação Anual (2016/2017) 
     

     

     

     

                                      

Mês \ 
Semana 1ªSemana 2ªSemana 3ªSemana 4ªSemana 5ªSemana 6ª Sem. 

Dia S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T 
   

Agosto 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31       

                     
UT1 UT2 UT3 UT4 UT5 JT1 

 
UT6 UT7 UT8 

      

 
Setembro 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     

   
UT9 JT2 

  
UT10 UT11 UT12 UT13 

   
UT14 UT15 UT16 UT17 

   
UT18 UT19 UT20 UT21 

   
UT22 UT23 UT24 UT25 

     

 
Outubro 

     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

 

       
UT26 UT27 UT28 UT29 

   
UT30 UT31 UT32 UT33 

   
UT34 UT35 UT36 UT37 

   
UT38 UT39 UT40 UT41 

   
UT42 

 

 
Novembro 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

      

 
UT43 UT44 UT45 

   
UT46 UT47 UT48 UT49 

   
UT50 UT51 UT52 UT53 

   
UT54 UT55 UT56 UT57 

   
UT58 UT59 UT60 

      

 
Dezembro 

   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

   

   
UT61 

   
UT62 UT63 UT64 UT65 

   
UT66 UT67 UT68 UT69 

           
UT70 UT71 U72 UT73 

    

 
Janeiro 

      
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

       UT74 UT75 UT76 UT77    UT78 UT79 UT80 UT81    UT82 UT83 UT84 UT85    UT86 UT87 UT88 UT89    UT90 UT91 
   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
       

   UT92 UT93    UT94 UT95 UT96 UT97    UT98 UT99 UT10 
0 

UT10 
1 

   UT10 
2 

UT10 
3 

UT10 
4 

UT10 
5 

   UT10 
6 

UT10 
7 

       

Março 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
    

  UT10 
8 

UT10 
9 

   UT11 
0 

UT11 
1 

UT11 
2 

UT11 
3 

   UT11 
4 

UT11 
5 

UT11 
6 

UT11 
7 

   UT11 
8 

UT11 
9 

UT12 
0 

UT12 
1 

   UT12 
2 

UT12 
3 

UT12 
4 

UT12 
5 

     

      
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

  

        
UT126 UT127 UT128 UT129

   
UT130 UT131 UT132UT133

   
UT134 UT135 UT136 UT137

   
UT138 UT139 UT140 UT141

     

Maio 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

      

UT142 UT143UT144 UT145    UT146 UT147 UT148 UT149    UT15 
0 

UT15 
1 

UT15 
2 

UT15 
3 

   UT15 
4 

UT15 
5 

UT15 
6 

UT15 
7 

   UT158 UT159 UT160       

    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

   

    UT161    UT162  UT163 UT164    UT165  UT166    UT167  UT168     UT169  UT170  UT171     

                                      

 Legenda:                                   

 A  Apresentação  UT Unidade de Treino JT Jogo treino  J Jogo Campeonato F   Férias  X   Fim   
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Anexo B – Exemplo Mesociclo 
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Anexo C – Exemplo Ficha de Registo de RPE’S de Guarda- 
Redes 

 
 

GR Tarefa 1 GRTarefa 2 GRTarefa 3 GRTarefa 1 C Tarefa 2 C Tarefa 3C Tarefa 4 C Sessão UT 

Alex Alve 4 5    3  4  
 

18 

Vila Nova 4 5  5    5

Pedro N. 3 5      6

Pedro F.         

Bernardo 4 4   4   5

André 5 2   5 2  6

Alex Alve 3 3    3  4  
 

19 

Vila Nova 4 3   3 4  4

Pedro N.         

Pedro F. 4 4   6 7  7

Bernardo 3 4   4 4  5

André         

Alex Alve 5 não fez  4 4 3 4 4  
 

20 

Vila Nova 4 5  4 4 3 4 4

Pedro N.         

Pedro F.         

Bernardo         

André 6 7  5 6 4 6 6

Alex Alve não fez 4  4 4 3 4 4  
 

21 

Vila Nova não fez 4  4 4 4 3 4

Pedro N.         

Pedro F.         

Bernardo         

André 3 5   5 3 3 4



83 
 

 
 
 
 
 
 
 

Anexo D – Exemplo Ficha de Dados Pessoais do Jogador 
 
 

DADOS PESSOAIS 

Nome Alex da Costa Vila Nova  

Data de Nascimento 09/11/2002 Peso 60 Kg Altura 174cm 
Nacionalidade Portuguesa Naturalidade Pedras Salgadas C.C. 14838024 

Morada Rua da Pardinha nº1, Rebordochão Código Postal 5450-165 
Nº Telemóvel 935439977 Email  Contato (Urgência) Pai 936479390 

Ano de Escolaridade 9º Escola 
E.B.I. Pedras 
Salgadas Desporto Escolar Sim Futsal 

       

HORÁRIO ESCOLAR / EXPLICAÇÕES / ATIVIDADES EXTRACURRICULARES 
Horário Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta Feira Sexta-Feira Sábado 

08:15 - 09:00       

09:00 - 09:45       

10:00 - 10:45       

10:45 - 11:30       

11:40 - 12:05       

12:05 - 13:10       

13:20 - 14:05       

14:05 - 14:50       

15:00 - 15:45       

15:45 - 16:30       

16:45 - 17:30       

17:30 - 18:15       

18:15 - 19:00       

19:00 - 19:45       

19:45 - 20:30       

Estabelecimento  Média Ano Anterior  

Nº Aluno  Ano  Turma  

       

DADOS DESPORTIVOS 
Posição Preferida Guarda-Redes Posição Habitual Guarda-Redes Pé Dominante: Direito 

Anos como atleta 
Diogo Cão: 

Medicação Habitual e 
Objetivo 

Observações 

0 
Lesões mais 

habituais Nenhuma 
Última Lesão 

(Descrição + Ano) Joelho (2016) 

Nenhuma Alergias Nenhuma 

 

       

CURRÍCULO DESPORTIVO NO FUTEBOL 
Ano de Início da Prática da Modalidade: 2006 Clube: CDC Torreforta Escalão:  

       

Época (Anos) Clube(s) Modalidade(s)  Época (Anos) Clube(s) Modalidade(s) 
2004/2005    2010/2011 CDC Torreforta Futebol 
2005/2006    2011/2012 CDC Torreforta Futebol 
2006/2007 CDC Torreforta Futebol  2012/2013 J. Pedras Salgadas Futebol 
2007/2008 CDC Torreforta Futebol  2013/2014 J. Pedras Salgadas Futebol 
2008/2009 CDC Torreforta Futebol  2014/2015 J. Pedras Salgadas Futebol 
2009/2010 CDC Torreforta Futebol  2015/2016 J. Pedras Salgadas Futebol 
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Anexo E – Exemplo Ficha de Avaliação DO Jogador 
 
 

 
1ª Avaliação (5 de Setembro de 2016) 

 

 

 

Nome Francisco Almeida ADCE Diogo Cão Escalão: Iniciados  

Posição DC 

 

Estatura 
 

 

Lateralidade Baixa 
Média/ 
Baixa 

Média Média/Alta Alta 
 

 

Esquerdo Destro Ambidestro     
X 

 

 x   

Acções Técnico-Tácticas Individuais Ofensivas Acções Técnico-Tácticas Individuais Defensivas 
 

 

Conteúdos 1 2 3 4 5 Conteúdos 1 2 3 4 5  

Passe Curta Distância (pé esquerdo)  X    Antecipação   X    

Passe Curta Distância (pé direito)   X   Desarme Frontal   X    

Passe Longa Distância (pé esquerdo) X     Desarme Lateral   X    

Passe Longa Distância (pé direito)   X   Desarme em Tacle   X    

Recepção Orientada (face interna pé esquerdo)  X    Intercepção   X    

Recepção Orientada (face externa pé esquerdo) X     Marcação  X     

Remate em Potência (pé esquerdo)  X    Jogo Aéreo   X    

Remate em Potência (pé direito)    X  
Velocidade 

 

Condução de Bola   X    

Jogo Aéreo   X   Conteúdos 1 2 3 4 5  

Drible  X    Aceleração   X    

Ações Técnico-táticas de GR 
Reacção   X    

Deslocamento  X     

Conteúdos 1 2 3 4 5 
Princípios Especificos da Defesa 

 

Saídas       

Receções(baixa, média, alta)      Conteúdos 1 2 3 4 5  

Jogo com os pés      Contenção   X    

Quedas laterais      Cobertura Defensiva   X    

Reposição bola em jogo      Equilíbrio   X    

Agilidade      Concentração   X    

Velocidade de reação      
Princípios Especificos do Ataque 

 

Coragem       

Outros 
Conteúdos 1 2 3 4 5  

Penetração  X     

Conteúdos 1 2 3 4 5 Cobertura Ofensiva   X    

Atitude Competitiva    X  Mobilidade  X     

Capacidade de execução   X   Espaço  X     

Tomada de decisão   X   Avaliação  

Liderança   X   1 - Fraco 2 - Razoável 3 - Bom 4 - Muito Bom 5 - Excelente  

Observações  

Jogador muito forte fisicamente. Tem de ser mais trabalhado tecnicamente e a nível dos princípios de jogo tanto defensivos como ofensivos.  
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Anexo F – Exemplo de Ficha de Jogo 
 
 

   

   
AUDC de Sabrosa 

 

1 - 4 
1ª parte (0 - 2) 

 

ADCE 
Diogo Cão 

    

   
  Data  

03/06/2017 

 
  Hora 

15:00 

 
  Estádio 

Campo Feira Velha 

  
  Jornada 

13ª Jornada 

    

Nº Nome 
Cartões Substituições Tempo de 

Jogo 

Golos 
A AA V Entra Sai Entra Sai Entra Sai Entra Sai Entra Sai Entra Sai  Total

1 Vila Nova     35           35      0 

17 Hugo Nóbrega    35 68          38      0 

4 André Queirós    35 53          53      0 

8 Francisco Almeida   66           66      0 

20 Ricardo Fontelas               71      0 

7 Diogo Pardal    42 66          47      0 

14 Miguel Ramalho    
 

53           53      0 

11 Jorge Gonçalves    42 66          47      0 

15 Gonçalo Oliveira    33 53 66         46 8     1 

18 Pedro Pereira    53 66          58 27     1 

10 Renato Campeão    68           68 37     1 

Suplentes 

99 Alexandre Alves    35            36      0 

35 Pedro Freitas                0      0 

34 José Lopes    35            36      0 

3 João Pereira    35            36      0 

5 João Matos    42            29      0 

30 Afonso Castro    33 66           33      0 

33 Rui Carvalho    42            29      0 

 

Golos Sofridos  9'  Tempo Total de Jogo 71  
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Anexo G – Exemplo de Ficha registo de Golos Marcados e 
Sofridos 

 
 
 

Resumo do Registo de Golos Marcados e Sofridos 
 
 
 

Jogadores 
 

Golos Sofridos 

 
Jogos sem 

Sofrer Golos 

 
Golos Sofridos 

1ª Volta 

 
Golos Sofridos 

1ª Volta (%) 

 
Golos Sofridos 

2ª Volta 

 
Golos Sofridos 

2ª Volta (%) 

 
Golos Sofridos 

em Casa 

 
Golos Sofridos 

em Casa (%) 

 
Golos Sofridos 

Fora 

 
Golos Sofridos 

Fora (%) 

 
Alexandre Alves 9 -1 4 44% 5 56% 5 56% 4 44% 
Pedro Ferreira 0 -1 0 0 0 0 

Alexandre Vila-Nova 7 -1 4 57% 3 43% 3 43% 4 57% 

 
 

Jogos 
 

Golos Marcados Golos Marcados Golos Marcados Golos Marcados Golos Marcados Golos Marcados Golos Marcados Golos Marcados 
Jogadores Golos Marcados Consecutivos a 

Marcar 
1ª Volta 1ª Volta (%) 2ª Volta 2ª Volta (%) Casa Casa (%) Fora Fora (%) 

Filipe Mateus 0   0  0 0 0 0 
Gonçalo Oliveira 2   2  0 0 2 1 1 50% 1 50% 
André Queirós 2 2 1 0,5 1 0,5 0 0% 2 100% 
Hugo Nóbrega 0 0 0 0 0 0 
Diogo Covêlo 0 0 0 0 0 0 
José Lopes 0   0  0 0 0 0 

Ricardo Fontelas 0   0  0 0 0 0 
Renato Campeão 16   8  12 0,75 4 0,25 6 38% 10 63% 
Gonçalo Gomes 0 0 0 0 0 0 
Pedro Carneiro 0 0 0 0 0 0 
Afonso Castro 0 0 0 0 0 0 
Pedro Barros 0   0  0 0 0 0 

Miguel Ramalho 0   0  0 0 0 0 
Francisco Almeida 2   2  1 0,5 1 0,5 1 50% 1 50% 
Rodrigo Almeida 0 0 0 0 0 0 

João Matos 0 0 0 0 0 0 
Jorge Gonçalves 0 0 0 0 0 0 

Rui Carvalho 0   0  0 0 0 0 
Rafael Guerra 0   0  0 0 0 0 
Pedro Pereira 7   4  3 0,428571429 4 0,571428571 3 43% 4 57% 
Diogo Pardal 2 2 1 0,5 1 0,5 2 100% 0 0% 

José Macieirinha 0 0 0 0 0 0 
Ruben Gonçalves 0 0 0 0 0 0 

Cristiano Aleixo 0 0 0 0 0 0 
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Anexo H – Exemplo de Ficha de Tempo de Jogo 
 
 

 

Resumo do Registo de Tempo de Jogo 
 
 
 
 

Jogadores 

 

Tempo Total 

 

Tempo Jogado 
em Casa 

 

Tempo Jogado 
em Casa (%) 

 

Tempo Jogado 
Fora 

 

Tempo Jogado 
Fora (%) 

 

Tempo de Jogo 
1ª Volta 

 

Tempo de Jogo 
2ª Volta 

 
Alexandre Alves 391 195 50% 196 50% 182   209  
Pedro Ferreira 0 0 0 0   0  

Vila Nova 578 271 47% 307 53% 318   260  
Filipe Mateus 289 142 49% 147 51% 289   0  

Gonçalo Oliveira 459 240 52% 219 48% 80   379  
André Queirós 934 431 46% 503 54% 500   434  
Hugo Nóbrega 856 376 44% 480 56% 422   434  
Diogo Covêlo 117 47 40% 70 60% 0   117  
João Pereira 303 129 43% 174 57% 166   137  
José Lopes 108 108 100% 0 0% 0   108  

Ricardo Fontelas 595 268 45% 327 55% 293   302  
Renato Campeão 868 403 46% 465 54% 500   368  
Gonçalo Gomes 0 0 0 0   0  
Pedro Carneiro 126 61 48% 65 52% 88   38  
Afonso Castro 79 79 100% 0 0% 0   79  
Pedro Barros 430 212 49% 218 51% 430   0  

Miguel Ramalho 713 305 43% 408 57% 358   355  
Francisco Almeida 369 248 67% 121 33% 119   250  
Rodrigo Almeida 671 297 44% 374 56% 421   250  

João Matos 25 16 64% 9 36% 0   25  
Jorge Gonçalves 805 404 50% 401 50% 360   445  

Rui Carvalho 95 95 100% 0 0% 0   95  
Rafael Guerra 95 70 74% 25 26% 25   70  
Pedro Pereira 867 401 46% 466 54% 433   434  
Diogo Pardal 765 316 41% 449 59% 398   367  

José Macieirinha 58 58 100% 0 0% 0   58  
Ruben Gonçalves 146 72 49% 74 51% 118   28  
Cristiano Aleixo 93 58 62% 35 38% 0 93 
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Anexo I – Exemplo de uma Reflexão (Reflexão do Período 
Preparatório) 

 
O meu primeiro balanço desta época é positivo, pois dos 6 GR’s a meu ver já todos 

evoluíram alguma coisa. 

A maior parte dos nossos GR’s depara-se com muita dificuldade técnica, como é o caso 
do agarre de bola, a queda lateral, o voo, impulsão e no que hoje em dia é muito importante, 
no jogo de pés. Gostaria de combater alguma destas dificuldades com o método de 
Aprendizagem diferencial ou com a Aprendizagem não linear, gostava de saber se seria possível 
arranjar bolas de diferentes tamanhos e de diferentes modalidades, como por exemplo (bola de 
rugby, andebol, bolas vazias…). 

 

 
Alex Alves: Tem muita dificuldade no agarre de bola, jogo de pés, impulsão, Queda, voo, 
deslocamentos, muita dificuldade na reposição de bola com o pé e mão, por vezes demonstra 
dificuldade no posicionamento 

Alex Vila Nova: tem dificuldade na queda, no voo, no jogo de pés, no desvio de bola (esticar o 
braço), reposição de bola com o pé. 

Pedro Ferreira: tem muita dificuldade no agarre de bola, no jogo de pés, na impulsão, nos 
deslocamentos, na queda, no voo, no posicionamento e na reposição de bola quer com o pé 
quer com a mão. 

Pedro Nascimento: tem muita dificuldade no agarre de bola, no desvio de bola, no voo, na 
queda, na impulsão, no jogo de pés, nos deslocamentos, no posicionamento e na reposição de 
bola com o pé e com a mão. 

André Batista: tem muita dificuldade no agarre de bola, no desvio de bola, no jogo de pés, no 
voo, na queda, na impulsão, nos deslocamentos, no posicionamento e muita dificuldade na 
reposição de bola com os pés e com a mão (falta de força no membro superior e no peitoral). 

Bernardo Fraga: pela evolução que está a apresentar é o GR que mais me está a surpreender 
embora tenha dificuldade no agarre de bola, no jogo de pés, no voo, na queda, nos 
deslocamentos, no posicionamento, muita dificuldade na reposição de bola com a mão e com 
os pés. 


