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RESUMO 

 

Este relatório surge no âmbito de estágio, respetivo ao segundo ano do 2ºCiclo 

de Ciências do Desporto com Especialização em Jogos Desportivos Coletivos pela 

Universidade Alto Douro e Trás-os-Montes, realizado na equipa de Iniciados do 

Pevidém Sport Clube, que disputou o Campeonato Distrital- 2ªDivisão – Série E, na 

época de 2016/17.  

A metodologia de treino, os indicadores de treino e métodos de treino foram 

recolhidos ao longo de toda a temporada, sendo apresentados e posteriormente 

analisados, de forma a possibilitar conclusões sobre o trabalho desenvolvido. De 

referir que a metodologia usada teve grande suporte naquilo que é o ensino do jogo, a 

simplificação da estrutura complexa do jogo. Através de tudo aquilo que obtivemos, 

fruto da metodologia e seus respetivos resultados, indicadores, toda a estrutura 

fundamental do relatório irá debruçar-se sobre a avaliação e respetivas conclusões.  

A maioria das tarefas de treino realizaram-se através dos métodos específicos 

de preparação (57%), sendo os setoriais e meta especializados os mais utilizados em 

percentagem temporal (46,67% e 30%). A maioria do trabalho desenvolvido assentou 

na operacionalização do momento de organização defensiva da equipa (36,67%), 

analisando os momentos de competição, verificámos a existência de uma evolução da 

primeira para a segunda volta da competição, dados sustentados pelo número de 

golos, nº de vitórias em casa e nº total de derrotas. 

Dentro do modelo de jogo, este teve alguns ajustes ao longo da 

temporada, levando-nos a refletir sobre a sua alteração ou continuo ensino dos 

jogadores sobre o inicialmente desejado. Entendemos que o clube no futuro, 

deverá procurar aumentar o volume de treino do escalão, desenvolver programas 

preventivos de lesões e criar um planeamento horizontal de forma a 

contextualizar o ensino do jogo ao longo dos diferentes escalões de formação. 

 

 

 

Palavras-Chaves:   Treinador, Formação, Modelo de Jogo, Planeamento 
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ABSTRACT 

 

 

This report comes under the traineeship in the second year in MasterClass of Sports 

Science with specialization in Collective Sports Games, carried out at the Pevidém 

Sport Clube with the Youth team (under 15), which played the District Championship -

Series e, season 2016 / 17. 

The training methodology, training indicators and training methods were 

collected throughout the season, being presented and later analyzed, in order to allow 

conclusions about the work developed. It should be noted that the methodology used 

had great support in what is the teaching of the game, the simplification of the complex 

structure of the game. Through all that we have obtained, as a result of the 

methodology and its results, indicators, the whole fundamental structure of the report 

will focus on the evaluation and its conclusions. 

Most of the training tasks were performed through specific preparation methods 

(57%), with the specialized sectors being the most used (46.67% and 30%). Most of 

the work was based on the operation of the moment of the team's defensive 

organization (36.67%). Analyzing the moments of competition, we verified the 

existence of an evolution from the first to the second round of the competition, data 

supported by the number of goals, number of home wins and total number of losses.  

Within the game model, this had some adjustments throughout the season, 

leading us to reflect on its change or continued teaching of the players on the initially 

desired. We believe that the club in the future should seek to increase the volume of 

training of the echelon, develop injury prevention programs and create horizontal 

planning in order to contextualize the teaching of the game throughout the different 

levels of training. 

 

 

Keywords : Coach, Formation, Game Model, Planning 
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INTRODUÇÃO  

   

O presente relatório foi realizado no âmbito do 2º Ciclo de Ciências do Desporto com 

Especialização em Jogos Desportivos Coletivos, da Universidade de Alto-Douro e Trás-

os-Montes. Foi dada aos alunos total liberdade para a escolha do local de estágio, 

recaindo a minha escolha sobre o Pevidém Sport Clube, em Guimarães, com a tutoria 

de Ricardo Teixeira - treinador da equipa sénior de futebol – e coordenação e 

supervisão do Professor Doutor Vítor Maçãs.    

 

A área de intervenção escolhida só poderia ser o futebol, devido à minha paixão 

por esta modalidade desportiva, sendo a área onde pretendo trabalhar no meu futuro 

profissional. É uma modalidade que me acompanha desde muito novo, inicialmente 

enquanto jogador e agora enquanto treinador e que gostaria muito de manter e me 

desenvolver profissionalmente nesta área. Desta forma, o local de estágio escolhido foi 

o clube de futebol para o qual fui contratado para orientar a equipa de futebol de Sub-

15, ao mesmo tempo que poderia contar com o treinador da equipa sénior, Ricardo 

Teixeira, que estando habilitado para tal, iria tutorar o meu estágio, tratando-se de 

alguém que admiro e cujo trabalho acompanho com alguma proximidade.    

 

Os objetivos deste estágio incidem acima de tudo sobre a prática do futebol, 

sobre o teste de capacidades, a criação e criatividade do treinador e a sua repercussão 

no jogador, a experiência da tentativa/erro e o impacto da relação treinador-jogador-

equipa, na motivação individual e de grupo, na eficácia de jogo e nos resultados. Acima 

de tudo, a nível pessoal, este estágio tem como principal objetivo a liberdade e 

autonomia para o pensamento-ação-reação e a possibilidade de ensaio, isto é, acertar 

e/ou falhar, e agir de acordo com o resultado. É para mim, o momento de me colocar à 

prova, de ter poder de decisão, com conhecimento, com consciência e aprender com 

os sucessos e com os erros, de modo a tornar-me mais apto para a prática profissional.  
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Este relatório representa de forma detalhada o meu trabalho ao longo da época 

desportiva, descrevendo as condições do contexto de estágio na sua globalidade, 

desde o local até aos recursos humanos e materiais, a caracterização da equipa, de 

modo personalizado, os objetivos estabelecidos para a equipa, a metodologia adotada 

e as respetivas alterações no processo de treino e a sua avaliação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. ANÁLISE DO CONTEXTO DE INTERVENÇÃO   

 

A seleção do local e do contexto de intervenção foi uma opção inteiramente pessoal. 

O Pevidém Sport Clube (PSC) foi “a minha casa” durante vários anos e foi com o 

emblema de S. Jorge ao peito que iniciei o meu percurso no futebol. Mais tarde, de 

jogador passei a treinador, sempre de azul (cor do clube). A minha paixão pelo futebol 

e o desafio que aceitei de orientar a equipa de Iniciados (sub15) do PSC, foram os 

motivos impulsionadores da minha escolha. 

 

1.1.  Caraterização do Clube    

 

Após a extinção do Grupo Desportivo Pevidém, a 30 de Junho de 2006, José Varela 

fundou o Pevidém Sport Clube (PSC), contudo, o grande impulsionador deste clube foi 

Albano Martins Coelho Lima, que encontrando-se à frente da empresa Coelima, 

construiu nas suas imediações, um campo de jogos para os seus trabalhadores, dando 

assim o primeiro passo para o desenvolvimento do PSC. O campo de jogos foi 

posteriormente oferecido à junta de freguesia de Selho - S. Jorge, que desenvolveu 

trabalhos de melhoramento, nomeadamente a implementação de um campo relvado, 

em vez do campo pelado existente, a criação de balneários e a construção de 

bancadas, atualmente com lotação para cerca de 3000 pessoas.   

 

A atual direção do PSC, presidida por Albano Alves Faria tem o projeto 

ambicioso de melhoramento das bancadas, assim como as restantes infraestruturas 

particularmente os balneários para os escalões mais jovens, potenciando assim as 

condições para o futebol de formação. Paralelamente existe ainda a intenção de 

ampliação do campo sintético de futebol de 7 para a prática de futebol de 11.   

 

O PSC é apenas representado na modalidade de futebol. A sua equipa principal, 

inicialmente colocada na 2ªdivisão da Associação de Futebol de Braga (AF Braga), em 

apenas uma época ascendeu à 1ªdivisão. Esta mesma equipa, manteve-se na divisão 

de Honra por um longo período, assim como os escalões de formação. Atualmente 

todas as camadas jovens do PSC se encontram representadas nos campeonatos 

distritais da AF Braga e a equipa sénior disputa a divisão de honra.  
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No que respeita aos palmarés do clube, o escalão juvenil disputou, na época de 

2006/2007, a final da taça da AF Braga com o Sporting de Braga, constituindo um 

marco importante da história do clube para os escalões de formação, assim como, na 

mesma época o escalão das “escolinhas” foi campeão e, na época 2007/2008, o clube 

foi duplamente campeão pelo escalão mais alto e pelo escalão infantil.    

 

1.1.1. Instalações 

 

O Parque Desportivo Albano Martins Coelho Lima alberga as instalações do PSC. De 

modo a proporcionar as melhores condições para todos os seus escalões de futebol, o 

PSC dispõe de um campo relvado de futebol de onze, um campo sintético para futebol 

de 7 e um campo sintético de futebol de 5, como ilustram as figuras 1, 2 e 3 .    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Campo do Pevidém Sport Clube 

 

Figura 2:  Campo do Pevidém Sport Clube 

Figura 3: Campo do Pevidém Sport Clube 
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1.1.2.  Recursos Humanos     

 

Uma vasta equipa de profissionais e colaboradores assegura o bom funcionamento do 

clube. Desde a direcção, directores desportivos e os próprios treinadores, todos 

trabalham em prol do PSC, mas não só. 

 

Uma equipa de coordenação é responsável pelo agendamento de treinos e jogos 

semanais. Um responsável pelo recinto desportivo certifica o seu funcionamento 

durante os períodos de treinos e jogos.  Um técnico de equipamentos garante o melhor 

estado dos mesmos para os jogadores, sendo ainda o responsável pela manutenção 

do campo relvado, no que respeita ao corte e rega da relva, garantindo as melhores 

condições para a prática de futebol..    

 

Como não poderia deixar de ser, uma equipa de fisioterapia e massagem, dá apoio a 

todos os jogadores durante os treinos e jogos. Sob a gestão e orientação do 

fisioterapeuta principal do clube, esta equipa, que conta com estagiários da área, 

assegura o horário das 18h às 22h, de segunda a sexta-feira, no local dos treinos e 

acompanha as equipas nos jogos semanais. Cada equipa tem um profissional de 

saúde atribuído, durante a época desportiva 

 

Por último, mas não menos importante, a secretaria do PSC assume a gestão de todos 

os assuntos burocráticos, nos quais se incluem as inscrições, pagamento de 

mensalidades e venda de equipamentos e materiais desportivos do clube.    

 

1.1.3. Recursos Materiais    

 

A divisão do recinto desportivo em três áreas, anteriormente descritas, permite a 

gestão das actividades das várias equipas. Contudo, privilegiam-se os campos 

sintético, de modo a preservar a integridade do campo relvado, cuja manutenção é 

mais complexa e demorada. Assim, entre as 18h30 e as 19h45, treinam as equipas de 

futebol de 7 e, entre as 20h as 21h30, as equipas de futebol de 11. No entanto, e em 

situações esporádicas, o campo relvado poderá ser utilizado para treino de alguma das 

equipas, em situações de sobreposição de horários de treino.  
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Cada uma das equipas dispõe do seu respetivo material de treino fornecido pelo clube, 

do qual constam:   

- 15 bolas;   

- 30 coletes (10 de cada cor);   

- 50 sinalizadores;    

- 2 suportes de água com 6 garrafas;    

- 1 baliza formal de futebol 11    

- 4 mini-balizas    

   

1.2.  Caracterização das condições de trabalho   

 

A equipa de futebol do escalão de Iniciados do PSC, foi a equipa alvo de intervenção. 

Importa referir que se tratou de uma época de transição de futebol de 7 para futebol de 

11, para esta equipa.  

 

1.2.1. Características da competição 

 

A equipa de iniciados - de Juniores C -, durante a época referente a esta intervenção 

competiu na série E da 2ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Braga (ASF). 

Da mesma série constam as seguintes equipas:  

- Águias de Alvite  

- Águias Negras Tabuadelo  

- Aldão 

- Amigos de Urgezes 

- Ases Santa Eufémia 

- Brito SC 

- CD Celoricense 

- GD Selho 

- Prazins e Corvite 

- Santiago de Mascotelos 

- Unidos do Cano 

- Vieira  

- Vitória SC 
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1.2.2. Conhecer os jogadores   

 

Os atletas da equipa de Iniciados do PSC tem idades compreendidas entre 13 e 14 

anos, incluem-se no escalão de sub-15, o que corresponde ao Juniores C, no 

campeonato. Todos os atletas já pertenciam ao PSC, no escalão anterior, motivo pelo 

qual já se conheciam entre si.  

 

1.2.2.1. Plantel 

Cada atleta tem características e capacidades distintas que devem ser potenciadas de 

uma forma personalizada. Na tabela seguinte, são descriminados alguns dados 

importantes para conhecer cada um dos jogadores. 

 

Tabela 1: Constituição do Plantel  

Nome Posição Ano de Nascimento Altura 

Jogador 1 Guarda-Redes 2003 (Iniciado 1ºano) 1,65m 

Jogador 15  Defesa-Central 2003 (Iniciado 1ºano) 1,60m 

Jogador 6  Defesa-Central 2003 (Iniciado 1ºano) 1,60m 

Jogador 4  Defesa-Central 2002 (Iniciado 2ºano) 1,68m 

Jogador 23  Defesa-Central 2003 (Iniciado 1ºano) 1,62m 

Jogador 2  Lateral Direito 2003 (Iniciado 1ºano) 1,58m 

Jogador 12  Lateral Direito 2003 (Iniciado 1ºano) 1,62m 

Jogador 89  Extremo Esquerdo  2003 (Iniciado 1ºano) 1,60m 

Jogador 5  Lateral Esquerdo 2002 (Iniciado 2ºano) 1,75m 

Jogador 25  Médio Defensivo 2003 (Iniciado 1ºano) 1,78m 

Jogador 36 Médio Defensivo 2002 (Iniciado 2ºano) 1,76m 

Jogador 10  Médio Interior 2003 (Iniciado 1ºano) 1,55m 

Jogador 9  Médio Interior 2003 (Iniciado 1ºano) 1,60m 

Jogador 8  Médio-Ofensivo 2003 (Iniciado 1ºano) 1,45m 

Jogador 14  Médio Ofensivo 2003 (Iniciado 1ºano) 1,65m 

Jogador 50 Extremo Direito 2002 (Iniciado 2ºano) 1,65m 

Jogador 99  Extremo Direito 2002 (Iniciado 2ºano) 1,60m 

Jogador 20  Extremo Direito 2003 (Iniciado 1ºano) 1,60m 

Jogador 11 Lateral Esquerdo 2003 (Iniciado 1ºano) 1,63m 

Jogador 19  Ponta de Lança 2003 (Iniciado 1ºano) 1,68m 

Jogador 91  Ponta de Lança 2004 (Infantil 2ºano) 1,50m 

Jogador 24  Guarda-Redes 2002 (Iniciado 2ºano) 1,78m 
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1.2.2.2. Definir e construir o plantel  

 

Apesar de cada jogador ser único, com uma identidade própria, há valores que são 

fundamentais a ser incutidos em cada um deles, de um modo personalizado. Assim, 

cada jogador deve acima de tudo demonstrar vontade de aprender e de atuar com 

espírito de equipa. A equipa deve ser encarada como “família”, com a convicção de 

que em equipa se conseguem melhores resultados do que individualmente. Só deste 

modo, cada um pode assumir a sua função na equipa, como membro fundamental da 

mesma. 
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2. DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS 

 

A definição de objetivos é a primeira etapa do planeamento de qualquer intervenção. 

Um bom planeamento conduz a bons resultados e representa menor espaço para 

falhas. Estes devem respeitar determinadas características fundamentais para a sua 

viabilidade: podendo ser gerais ou mais específicos, os objetivos devem ser realistas, 

flexíveis e mensuráveis (qualitativamente ou quantitativamente). 

 

O principal objetivo deste estágio, é demonstrar a minha capacidade de orientar uma 

equipa e conduzi-la ao sucesso. Os objetivos específicos que defini estão relacionados 

com a minha capacidade em orientar a equipa: 

1. Conhecer e integrar a equipa; 

2. Apoiar a equipa na transição de futebol de 7 para futebol de 11; 

3. Promover uma cultura de jogo positiva e ofensiva; 

4. Obter o total de 32 pontos, no final da primeira volta da época desportiva; 

5. Assegurar a classificação final ao nível dos 4 primeiros lugares do campeonato; 

6. Assumir a melhor defesa do campeonato; 

7. Concretizar o máximo de oportunidades possíveis de golo durante o 

campeonato.  

 

Os objetivos definidos são de carácter educativo, técnico e/ou competitivo, e podem 

ser atingidos a curto, médio ou longo prazo.  

 

2.1. Tipo dos objetivos  

 

Os objetivos definidos assumem um carácter educativo, técnico e/ou competitivo. 

 

2.1.1. Educativos 

 

A necessidade de incutir e desenvolver valores e princípios que desenvolvam uma 

formação desportiva e social, nesta faixa etária é muito importante. A vitória do jogo 

apenas representa o objetivo major se refletir o trabalho realizado durante os treinos. O 

respeito pelos colegas, pelos dirigentes, por toda a comunidade desportiva e acima de 
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tudo pelo adversário é fundamental. O fair-play é a imagem de marca de qualquer 

equipa.    

 

O vocabulário utilizado pelos jogadores e pela equipa técnica, durante os treinos e 

jogos, deve ser sempre adequado. É imperativo fazer-se compreender para ser 

compreendido e respeitar para ser respeitado. 

   

2.1.2. Técnicos- Táticos  

 

O futebol, como jogo de equipa, requer inicialmente trabalho individual de 

desenvolvimento do jogador, progredindo para princípios de defesa e ataque, em 

contexto coletivo. Assim, o comportamento do jogador face aos contextos técnicos e 

específicos é uma das principais condicionantes do sucesso.  

 

A transição de uma estrutura de jogo de futebol de 7 para futebol de 11 é essencial 

nesta fase. O processo de transição é por si só um processo difícil com lugar a 

resistência pelo que devem ser introduzidos cuidadosamente os elementos técnico-

táticos de um modo progressivo e prudente. 

    

Os princípios mais importantes a incutir no modelo de jogo/treino são a rapidez, a 

capacidade de recuperação e a constante intensidade imposta, de modo a prosseguir 

jogo sem grandes imprevistos. Desta forma, é necessário organizar a equipa em várias 

vertentes, incutindo determinadas noções e táticas: 

 

• Organização Defensiva   

- Noção de Corredor/Setor/Zona   

- Contenção-Cobertura-Equilíbrio   

- Linha defensiva    

- Linha Defensiva + 2 pivots   

- Linha Defensiva + Linha Média   

- Condicionar adversário na sua 1ªfase Construção   

• Organização Ofensiva   

- Noção Largura-Profundidade “com bola abre”   
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- Variação do Centro de Jogo/ Linha de Pase / 1ªFase com chegada a 

2ªFase   

- 1ª e 2ª Fase de Construção   

- Atacar Espaço /Criar Espaço/ Superioridade Numérica   

- 3ªfase   

• Transição Defensiva   

-“Perda e Reacção”   

- Organizados e c/referências   

- Criar Zona Pressionante Forte   

- Ultrapassado rapidamente define linhas   

• Transição Ofensiva   

- Tira “Bola da Pressão”   

- Contra-Ataque e Ataque rápido c/ Variação   

- Referências de saída (Corredor Central Preferencialmente) e alas   

 

2.1.3. Competitivos 

 

Alguns dos objetivos específicos estão diretamente relacionados com resultados 

classificativos, contudo importa salientar que se tratam de objetivos que podem ser 

redefinidos em função do contexto competitivo e da margem de progressão da equipa. 

Há que atingir pequenas metas ao longo de todo o processo e ter a capacidade para 

avaliar o trabalho desenvolvido e realizar ajustes de acordo com o que os indicadores 

vão ditando ao longo da temporada.   

 

2.2. Duração dos objetivos  

 

Os objetivos definidos podem ser atingidos a curto, médio ou longo prazo.  

 

2.2.1. Curto Prazo 

 

A constituição do plantel e a sua integração é um objetivo a curto prazo, pela 

necessidade de serem atingidos rapidamente, sendo por isso definidos de forma clara, 

concisa e direta. É muito importante fazer uma avaliação inicial e uma análise criteriosa 
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dos jogadores para distinguir os diferentes potenciais e assim personalizar o treino de 

cada um, de modo a definir o seu lugar e função na equipa. Apesar de se tratar de 

objetivos a curto prazo, são passíveis de ser redefinidos ao longo do processo.    

   

2.2.2. Médio Prazo 

 

A redefinição dos objetivos iniciais traduz-se na obtenção de objetivos a médio prazo. 

São alterados parâmetros e reformuladas estratégias, quando necessário. A avaliação 

do trabalho desenvolvido em treino e jogos, do desenvolvimento psicológico e social 

dos jogadores e do espírito de equipa é indispensável e os registos tomados ao longo 

do percurso são essenciais, através de filmagens e apontamentos sobre os treinos e os 

jogos. 

 

2.2.3. Longo Prazo 

 

Mais uma vez, os objetivos a longo prazo, dependem da avaliação realizada a longo do 

percurso e da reformulação dos objetivos iniciais. Os objetivos de carácter competitivo, 

pelo seu carácter operacional são maioritariamente objetivos a longo prazo.    
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3. FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A importância social do desporto é mais do que evidente. O seu cunho cultural e os 

contributos positivos que podem advir quando é corretamente orientado, em especial 

na formação e desenvolvimento de crianças e jovens, são inegáveis (Coelho, 1990). 

Cada vez mais a investigação enfatiza a importância cada vez mais crescente do 

desporto, na sociedade. Neves (2003) defende que “o desporto é, neste século, um dos 

mais fiéis representantes dos fenómenos culturais, conseguindo por si só, extravasar 

as suas próprias fronteiras, não só através de um papel cultural, mas também social, 

económico e político, sendo que todos estes desígnios são fundamentais para que o 

resultado deste fenómeno seja eficaz”. 

A evolução que se tem verificado no desporto, a luta pela sua constante 

melhoria e as exigências sempre crescentes, quer ao nível da formação, quer ao nível 

da alta competição, deram origem a estudos, reflexões e investigações em redor da 

preparação dos atletas e da busca pelo máximo potencial, com ênfase no treino e no 

treinador (Pardal, 2002). 

 

 

3.1. O jogador 

 

A criança/jovem que inicia a sua atividade desportiva, neste caso no futebol, apresenta 

características próprias, da sua personalidade, com base em fatores sociais, 

económicos e psicológicos do meio onde se insere, mas também da sua faixa etária. 

Neste sentido, o treino de futebol deve ser personalizado e evolutivo, respeitando os 

ritmos individuais e potenciando as capacidades de cada um.  

 

3.1.1. Etapas de Formação 

 

Em 1982, Gallahue expôs um modelo que explica o desenvolvimento motor do ser 

humano, dividido em quatro fases: a fase dos movimentos reflexos (primeiros 8 meses 

de vida), a fase dos movimentos rudimentares (até aos 2 anos de idade), fase dos 

movimentos fundamentais (entre o 2º e o 6º ano de vida) e, por último, a fase dos 
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movimentos desportivos (a partir dos 6 anos de idade), em que a criança desenvolve 

ações fundamentais no desporto como correr, saltar, cabecear, rematar, entre outros.    

   

 

 

3.1.1.1. Etapas do desenvolvimento 

 

De acordo com Garganta & Pinto (1994), podem-se identificar seis etapas do 

desenvolvimento do jogador, com os objetivos específicos para cada uma das etapas:  

 

1ª etapa: Relação do jogador com a bola - “a bola e eu” 

- Desenvolver capacidades coordenativas (capacidade de reação, 

orientação espacial, lateralidade, equilíbrio, ritmo, noção de tempo); 

- Trabalhar o domínio e o controlo da bola; 

- Avançar em direção à bola com o objetivo de a dominar ativamente; 

- Utilizar as diferentes superfícies de contacto do corpo com a bola; 

- Desenvolver as capacidades de equilíbrio do corpo sobre um pé para 

poder utilizar o outro pé para jogar a bola; 

- Percecionar e dominar as diferentes trajetórias da bola; 

- Criar espaço próprio, retirando o foco na bola e analisando o jogo na sua 

globalidade (observar o espaço próximo, a posição dos colegas e do adversário). 

 

 

2ª etapa: Relação do jogador com a bola e com a baliza - “eu, a bola e a baliza” 

- Reconhecer a baliza e identificar a sua função; 

- Concluir eficazmente as ações de jogo 

- Privilegiar ações de concretização à utilização da bola de forma 

indiscriminada; 

- Enfatizar os objetivos de jogo, nas diferentes fases do jogo, 

nomeadamente após a posse de bola; 

- Compreender a importância do jogo indireto, criando linhas de passe e 

mantendo a posse da bola, de forma a provocar oscilações na defensiva contrária. 

- Construir a noção de defesa da baliza e posicionamento defensivo. 
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3ª etapa: Relação do jogador com a bola, com a baliza e com o adversário - “o duelo 

1x1” 

- Identificar a presença do adversário privilegiando as situações de 1x1 

- Controlar a bola em simultâneo com a observação do jogo (leitura de 

jogo); 

- Conquistar e conservar a bola, de modo a realizar passe ou 

concretização; 

- Adotar uma atitude básica defensiva, orientar os apoios e realizar o 

enquadramento defensivo; 

- Conhecer os princípios da marcação (marcação individual nominal e 

marcação individual não nominal); 

- Distinguir e utilizar ações técnicas individuais e técnicas de desarme, 

interceção, simulação e drible, das ações coletivas elementares (marcação e 

desmarcação). 

 

4ª etapa: Relação do jogador com a bola, com a baliza, com o companheiro e com o 

adversário - “o jogo a dois” 

- Reconhecer a importância da deslocação e movimentação constante, 

para o passe e receção da bola, privilegiando o jogo a dois; 

- Progredir no terreno, jogando diretamente com um companheiro de 

equipa; 

- Participar ativamente no jogo; 

- Saber utilizar o espaço próximo e o espaço afastado;  

- Estruturar as ações coletivas elementares;  

- Defender a baliza em bloco (próximo dos companheiros).  

 

5ª etapa: Relação do jogador com a bola, com a baliza, com os companheiros e com 

os adversários - “o jogo a três” 

- Progredir no terreno, em equipa, jogando com os companheiros, 

garantindo uma ocupação racional do espaço de jogo; 

- Realizar defesa em bloco, com os jogadores próximos uns dos outros, 

facilitando a execução de coberturas defensivas, dobras e compensações; 

- Executar situações técnicas com grau de dificuldade superior, como os 

casos do jogo aéreo e do passe de longa distância; 
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- Aumentar a velocidade de execução das ações de jogo. 

 

6ª etapa: Relação do jogador com a bola, com a baliza, com os adversários e com a 

equipa – “o jogo a 7” 

- Privilegiar o jogo em equipa, nos processos ofensivos e defensivos, 

ocupando racionalmente o espaço de jogo; 

- Fazer circular a bola e os jogadores (movimentação constante);  

- Utilizar os diferentes espaços de jogo, criando linhas de passe, 

conservando e protegendo a bola e criando situações de finalização;  

- Procurar a conquista e recuperação da posse da bola, assumindo 

comportamentos defensivos de uma forma conjugada com os companheiros de equipa; 

- Encorajar a equipa para constante dinâmica nas ações ofensivas e 

defensivas, individuais e coletivas.  

 

Dentro da lógica de compreensão do jogo, as etapas acima apresentadas, 

demonstram ter um “fio condutor” lógico e bem conseguido, de forma a que os atletas 

evoluam de uma forma progressiva e sustentada, levando a que o jogo seja 

fragmentado. O objetivo faz com o jogo formal seja a soma de todas as partes, de 

todas as etapas.  
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3.2. O treinador 

 

Cada vez mais a procura espontânea de atividade física e de lazer é escassa, devido 

aos vários condicionalismos da nossa sociedade, nomeadamente o “crescimento 

urbano desenfreado” que impede “cada vez mais, o direito à fruição dessas atividades 

e anunciam o seu desaparecimento” (Garganta, 2004). 

Considerando o treino como um processo de grande complexidade, no qual 

estão inter-relacionadas diferentes variáveis de grande dinâmica, “a forma como o 

treinador procede ao manuseamento dessas variáveis e como estabelece a interação 

entre elas, condiciona em grande medida o sucesso do treinador na orientação do 

processo de ensino e de aprendizagem e concomitantemente nos efeitos produzidos 

sobre a evolução e o rendimento de atletas e equipas” (Macedo,2002). 

Esta complexidade inerente ao processo de treino exige um vasto leque de 

conhecimentos ao treinador, desde conhecimentos táticos a psicopedagógicos. De 

acordo com Araújo (1995) “ser treinador exige um conhecimento multidisciplinar, 

tornando-se evidentemente imprescindíveis os conhecimentos inerentes á tática, a 

técnica e á preparação condicional do jogo em que o treinador se especialize, bem 

como o fundamental domínio da pedagogia e metodologia de ensino e a necessidade 

expressa de ser um especialista no provocar do interesse e da motivação dos que 

consigo aprendem e treinam”. 

Podemos afirmar então que os treinadores são elementos fundamentais na 

sociedade, revelando-se “agentes desportivos com um papel definido, todavia muito 

diversificado, que abrange diversas áreas inerentes às componentes do jogo. São 

responsáveis pelo planeamento, gestão, seleção, liderança, instrução e rendimento de 

um grupo de seres humanos no desporto” (Rocha, 2006) e desta forma “é então um 

elemento fulcral da atividade desportiva pois representa muito mais do que um simples 

orientador quer de treinos quer dos jogos” (Curado, 1991). 
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3.2.1. Treinador de Formação 

 

As crianças e jovens iniciam a sua prática desportiva em idades bastante diversas, com 

condicionantes diferentes, pelo que ser treinador de formação requer um leque ainda 

mais alargado de conhecimentos psicopedagógicos, psicossociais e psicofisiológicos, 

para dar uma resposta correta e efetiva às necessidades de cada um dos jovens com 

que contacta (Costa, 2006). 

Todas as condicionantes verificadas nestas idades colocam em causa o trabalho 

do treinador de formação e, atendendo ao contexto atual com que se depara, é 

fundamental “conhecer o trabalho realizado nas idades mais baixas de formação, visto 

esta ser a base do futuro, na medida em que os primeiros contactos que são 

proporcionados às crianças e aos jovens que pretendem aprender e treinar futebol 

podem revelar-se decisivos para o sucesso e continuidade na atividade desportiva que 

elegeram” (Garganta, 2004). 

Considera-se por isso que esta função “exige um conhecimento multidisciplinar, 

tornando-se evidentemente imprescindíveis os conhecimentos inerentes à tática, à 

técnica e à preparação condicional do jogo em que o treinador se especialize” (Araújo, 

1994) e é pretendida “colocação de voz, precisão de linguagem técnica, conhecimentos 

de conteúdos técnico, capacidade de liderança e também muita disponibilidade para 

com os seus atletas (capacidade humana)” (Sarmento, 1991). 

Também, (Costa, 2006), existe um conjunto de dez pontos que representam as 

principais normas de conduta de um treinador que desenvolva a sua ação junto dos 

jovens desportistas: elogiar; evidenciar os aspetos positivos da sua participação; 

manter a calma quando cometem erros; assumir expetativas razoáveis; tratar os jovens 

com respeito; potenciar o prazer na prática desportiva; não assumir comportamentos 

excessivamente sérios durante as competições; manter um ambiente de alegria e 

satisfação na equipa; enfatizar o trabalho em equipa e ser um exemplo de 

comportamentos respeitadores do espírito desportivo.  

Já Catita (2002) propõe como linhas orientadoras para o treino de crianças e 

jovens a recompensa, tanto do esforço como do resultado, a manutenção dos treinos 

estimulantes, a utilização de progressões adequadas, a honestidade e o entusiamo. 
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3.3. O treino 

 

O treino de um atleta não tem apenas por principal finalidade o jogo. O treino consiste 

num processo de aprendizagem complexo, contínuo e moroso que requer 

determinados métodos e modelos com vista ao sucesso.  

 

3.3.1. Modelo de Treino  

 

O modelo de jogo conceptualizado necessita de um modelo de treino congruente e 

específico que o operacionalize. Para tal, é necessário recriar cenários similares ao 

cenário de jogo, ao nível das componentes estruturais (volume, intensidade, densidade 

e frequência) e das condicionantes estruturais (regulamento, espaço, tático-técnica, 

tempo, número e instrumentos), assim como estimular o desenvolvimento de atitudes e 

aperfeiçoamento de comportamentos promovidos pela utilização dos diferentes 

métodos de treino Castelo & Matos (2013).  

Numa perspetiva mais pessoal do treino, há três chavões que considero 

fundamentais para o desenvolvimento da sessão e do respetivo processo. Os mesmos 

têm como objetivo dar uma perceção aos atletas da nossa forma de estar no treino e 

como eles devem encarar o mesmo, os chavões são os seguintes: Rigor, Intensidade e 

Organização (“RIO”), podemos considerar os nosso pilares e orientadores para o 

processo de treino.  

Quanto maior o grau de congruência do modelo de treino, por intermédio das 

metodologias específicas utilizadas, e o modelo de jogo, conceptualizado pelo 

treinador, maiores serão as possibilidades de uma superação constante dos jogadores 

e da equipa Castelo & Matos (2013). 

É por isto fundamental que o modelo de jogo seja reproduzido de forma 

sistemática pelo modelo de treino, sendo por este representado sempre que possível, e 

servindo como guião à opção e sequenciação pelos diferentes métodos de treino no 

planeamento das sessões e microciclos de treino .O grau de semelhança dos modelos 

de treino e de jogo está relacionada com a maior ou menor especificidade do modelo 

de treino conceptualizado pelo treinador, sendo que daqui resulta que a cada modelo 

de jogo conceptualizado corresponderá um modelo de treino específico para o 

operacionalizar. Castelo & Matos (2013). 
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Mesmo que apresentem maior representatividade, os modelos de treino 

estabelecidos com base nos métodos desenvolvidos pelo treinador, ficam sempre 

aquém da competição. Segundo Castelo & Matos (2009), todos os métodos de treino 

configuram uma maior ou menor leque de possibilidade de resolução por parte dos 

jogadores e da equipa, inibindo ou ampliando partes de um todo que se pretende 

desenvolver e aperfeiçoar. Contudo, somente algumas decisões/ações que emergem 

dos diferentes contextos situacionais propostos são possíveis e viáveis de emergir. 

De acordo com o mesmo autor, o método de treino deverá operacionalizar, 

dentro de determinados limites, as principais características do modelo de jogo no que 

concerne ao sistema tático, tarefas ou missões táticas dos jogadores e princípios de 

jogo, nas diferentes fases, etapas ou momentos do jogo, definindo as seguintes 

componentes e condicionantes estruturais dos exercícios de treino: 

  

- Volume – representa um aspeto quantitativo da atividade do jogador ou da equipa, 

expresso em unidades de medida em função do tempo, distância, número de 

repetições, entre outros. O volume altera-se em função do modelo de jogo, ou seja, 

uma equipa que assente o seu processo ofensivo, por exemplo, num ataque 

continuado, necessitará de acumular volumes elevados, sendo diretamente 

proporcional à duração do exercício, ao número de repetições, ao tempo de execução, 

à duração da sessão de treino ao número de sessões de treino. Esta componente 

apenas determina o grau de especificidade do método de treino relativamente ao 

modelo de jogo quando complementado pela intensidade. 

 

- Intensidade – representa outro aspeto qualitativo da atividade do jogador ou da 

equipa, tratando-se da frequência de execução motora dos jogadores ou da equipa em 

resposta às situações de treino na unidade de tempo. Podemos verificar 4 níveis de 

intensidade – baixa, média, ajustável (às capacidades do jogador ou da equipa), e 

elevada. Esta componente pode ser manipulada através da prestação do jogador (de 

acordo com o nível de preparação), da especificidade das ações motoras, do aumento 

da complexidade (quantidade de informações a percecionar e processar), da 

manipulação da densidade, da pressão do fator psicológico e da variação do ritmo de 

jogo. A intensidade pode ser avaliada pela monitorização da frequência cardíaca e da 

análise de zonas de intensidade. 
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- Densidade – representa a relação entre o exercício - ou série de exercícios - 

realizados e o repouso, na unidade de tempo. Em termos práticos é consubstanciada 

pela pausa utilizada entre exercícios de modo a estabelecer uma coerência entre 

exercício e recuperação. Esta componente contribui para a eficiência do processo de 

treino evitando estados críticos de fadiga e/ou exaustão. A densidade varia em função 

do tempo de pausa entre cada exercício de treino, a intensidade de cada exercício, a 

duração total do exercício, do número total de repetições ou séries do exercício, da 

capacidade de rendimento do jogador e da complexidade/dificuldade do exercício. As 

pausas de recuperação tanto podem ser do tipo completo – permitem uma recuperação 

que possibilita que reiniciem o mesmo exercício ou iniciem outro em condições 

mínimas de fadiga – ou incompleto – ao iniciarem a atividade seguinte, os jogadores 

ainda sentem os efeitos do exercício anterior - ou ainda reduzido – os jogadores 

apresentam uma capacidade de resposta diminuída quando iniciam a próxima 

atividade. Podem ser também de forma ativa – quando os jogadores executam ações 

complementares que visam o acelerar dos processos de recuperação no decurso da 

pausa - ou passiva – quando os jogadores não efetuam qualquer tipo de ações motoras 

complementares ou adicionais no decurso da pausa. Os treinadores recorrem 

geralmente à monitorização da frequência cardíaca, à observação, à opinião do jogador 

e à ressíntese do sistema de energia utilizado, para determinarem os tempos de pausa 

adequados à recuperação dos jogadores. 

 

- Frequência – é representada pelo número de repetições de um exercício - ou séries 

de exercícios - de treino na unidade de tempo, seja na sessão, no microciclo ou no 

ciclo anual de treino. 

- Regulamento – qualquer atividade desportiva necessita de um conjunto de regras, 

que permitam a sua personalização, bem como a sua integridade e possibilidade de 

sociabilização entre os praticantes. O treinador pode optar por simplificar, manter ou 

aumentar os constrangimentos relativos às Leis do Jogo de Futebol na conceção dos 

exercícios de treino. 

- Espaço – representa o espaço físico onde se desenrola o exercício de treino, que o 

treinador pode definir de acordo com a dimensão (reduzido, próximo ou idêntico ao da 

competição), geometria (utilização de espaços retangulares, quadrangulares ou 

triangulares), utilização (independentes, quando o atacante ou defesa desenvolve as 

suas ações no respetivo espaço sem interferir no do adversário; comuns, onde todos 
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os jogadores podem interferir sobre os diferentes espaços de jogo; mistos, onde alguns 

jogadores podem interferir em diferentes espaços de jogo enquanto outros se mantêm 

confinados aos seus respetivos espaços; e interditos, quando dentro dos espaços 

anteriores se definem zonas onde todos ou alguns jogadores não podem intervir) e 

divisão (definição de corredores e sectores de jogo). 

- Tático-técnica – visa potenciar a sistematização das situações dentro da lógica do 

conteúdo a ser treinado no exercício ou sessão de treino, potenciar o carácter 

alternativo das situações, respeitando a variabilidade característica da competição, 

potenciar a unidade da formação tática elementar e complexa, procurando a evolução 

de fases elementares para fases complexas das diversas situações propostas aos 

jogadores e à equipa, potenciar a unidade da formação tática individual e coletiva, 

considerando os comportamentos de elementos individuais e de grupo e potenciar 

soluções táticas de carácter indutivo (soluções conceptualizadas no modelo de jogo 

pelo treinador) e dedutivo (capacidade dos jogadores e da equipa para encontrarem e 

criarem soluções). O treinador pode manipular esta condicionante nos exercícios de 

treino utilizando uma, duas ou mais balizas, regulando a utilização do membro inferior 

dominante, estabelecendo relações privilegiadas entre jogadores ou entre estes e 

determinados espaços de jogo, e direcionando as ações motoras dos jogadores. 

- Tempo – o nível do exercício de treino pode ser consubstanciado sob o prisma da 

produção energética (exercícios anaeróbio aláctico, anaeróbio láctico, aeróbio ou 

misto), sob o prisma estratégico-tático (o fator temporal pode ajudar a definir momentos 

chave no treino e no jogo) e sob o prisma do tempo de decisão e execução motora 

(definição de exercícios específicos como o número de toques na bola por intervenção, 

número de ações de passe possíveis para atingir o golo, tempo para a organização das 

fases de construção do processo ofensivo e criação de situações de finalização). 

- Número – a manipulação desta condicionante pode ser feita pela definição do número 

de toques na bola por intervenção, pela definição do número de ações de passe 

podendo ambos ser fixos, limitados, mistos ou livres, e pelo número de jogadores, 

estabelecendo relações de igualdade, inferioridade ou superioridade numérica.  

- Instrumental –representa o número e características dos instrumentos/materiais 

utilizados no exercício de treino e seus possíveis significados simbólicos. Tal como 

refere Castelo (2014), os métodos de treino devem respeitar os princípios da 

exclusividade (cada método de treino de carácter geral ou específico é único sendo 

possível encontrar semelhanças estruturais e eventuais sobreposições funcionais) e da 
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universalidade (cada método de treino contém padrões e relações comuns que derivam 

de conceitos e ideias da lógica do jogo). 

 

3.3.2. Métodos de Treino para o Futebol 

 

Num treino de futebol podem ser utilizados diversos métodos, entre os quais se 

destacam os métodos de preparação geral (MPG), métodos específicos de 

preparação geral (MEPG) e métodos específicos de preparação (MEP).  

 

3.3.2.1. Métodos de preparação geral (MPG)  

 

Os MPG não consideram a bola como elemento central de decisão/ação dos 

jogadores. De acordo com Castelo & Matos (2009), não existe funcionalidade nas 

conexões entre informação específica e disponível da ação de jogo. Estes métodos 

fomentam a preparação multilateral dos jogadores, direcionam os processos de 

recuperação e criam uma base funcional sobre a qual, os outros métodos de treino, se 

apoiam de forma sustentada. Os MPG manifestam-se pela mobilização das 

capacidades condicionais gerais e específicas que suportam o jogo de futebol, tais 

como a resistência (aquisição /processos de recuperação e regeneração), força, 

velocidade e flexibilidade. Neste âmbito, consideramos as inter-relações entre as várias 

capacidades físicas como a força de resistência e a velocidade resistente, mas também 

a coordenação, o equilíbrio e ritmo/cadência motora. Para efeitos de recolha de dados, 

distinguem-se ainda os exercícios de preparação geral referentes aos processos de 

mobilização articular (ativação/preparação inicial do organismo para a parte principal do 

treino). 

 

3.3.2.2. Métodos específicos de preparação geral (MEPG)  

 

Nos métodos específicos de preparação geral, a bola é encarada como centro de 

decisão/ação dos jogadores e da equipa, num contexto espacial, temporal, numérico e 

instrumental adaptado, no sentido de se estabelecer relação entre a informação e a 

ação, com o objetivo de atingir o golo. Todavia, requer o cumprimento de um conjunto 

de tarefas intermédias predeterminadas para posteriormente usufruir de condições 
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regulamentares para a concretização do golo Castelo & Matos (2009). Distinguem-se 

então quatro tipos básicos de MEPG:  

- Aperfeiçoamento das ações específicas do jogo (também denominados de 

descontextualizados); 

- Manutenção da posse de bola; 

- Organizados em circuito; 

- Lúdico/recreativos. 

 

3.3.2.3. Métodos específicos de preparação (MEP) 

 

Segundo Castelo & Matos (2009), os métodos específicos de preparação (MEP) 

constituem o núcleo central da preparação dos jogadores e das equipas, levando em 

consideração as condições estruturais e funcionais em que os diferentes contextos 

situacionais de jogo se verificam. Estes estabelecem uma relação particular, definida e 

direcional, com o grau de recrutamento dos recursos dos jogadores. Se o grau de 

mobilização dos recursos depende predominantemente do nível de adaptação dos 

jogadores e da equipa ao processo de preparação, este processo consubstanciará uma 

maior ou menor pressão sobre os mecanismos de adaptação individual, ao mobilizar 

fatores de ordem fisiológica, e coletiva, envolvendo fatores de carácter estrutural, 

funcional e relacional. 

 

A sua utilização garante uma maior adaptabilidade funcional dos jogadores à 

competição, através da criação de contextos e dinâmicas situacionais que caracterizam 

a lógica interna do jogo de futebol. Distinguem-se assim seis tipos básicos de MEP: 

- Finalização (também denominada concretização do objetivo do jogo);  

- Potenciação das missões táticas dos jogadores no quadro da organização da 

equipa (também denominados de Meta especializados); 

- Desenvolvimento de padrões e rotinas de jogo (Também denominados de 

padronizados);  

- Sincronização das ações dos jogadores pertencentes a um mesmo setor, bem 

como a sua interação com os demais setores da equipa (também denominados de 

setoriais e intersectoriais);  

- Desenvolvimento dos esquemas táticos;  

- Competitivos com diferentes escalas de aproximação à realidade. 
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3.4. O jogo 

 

Na elaboração de um modelo de jogo deve-se ter em consideração a conceção de jogo 

do treinador (Queiroz, 1986; Garganta, 1995; Oliveira, 2003); as capacidades e as 

características dos jogadores (Castelo, 1996) os princípios de jogo, as organizações 

estruturais e a organização funcional.    

 

3.4.1. Modelo de Jogo 

 

O Modelo de Jogo deve preconizar, de forma metódica e sistemática, um conjunto de 

noções e ideias sobre o jogo, definindo de modo conciso as tarefas e os 

comportamentos tático-técnicos exigidos aos jogadores (Queiroz, 1986). 

 

Vários autores (Castelo, 1994; Garganta & Pinto, 1994) defendem que o modelo de 

jogo evoluído deve ser encontrado a partir da observação e caracterização do jogo das 

equipas mais representativas da modalidade, isto é, nas grandes competições 

internacionais (Campeonatos do Mundo, Campeonatos da Europa, Taças Europeias) e 

da objetivação das características comuns. 

 

3.4.2. Operacionalização do modelo de jogo 

 

A experiência e a capacidade intelectual do treinador são fatores preponderantes na 

construção do modelo de jogo, não assumindo ações sobre as quais não tem 

segurança para aplicar, e equacionando constante e continuamente os elementos 

fundamentais do modelo de jogo e as suas interdependências, que determinam a 

eficácia da organização da equipa (Castelo, 1996). É a partir do modelo de jogo que o 

treinador elabora as missões táticas dos jogadores dentro da equipa. O grau de coesão 

de uma equipa cresce exponencialmente à medida que os jogadores percecionam e 

consciencializam as suas tarefas, responsabilidades e direitos que lhes cabem dentro 

do coletivo (Castelo, 2004). 

 

Segundo Santos (2006), um momento do jogo é uma sequência de ações do jogo da 

equipa, com uma lógica e identidade comum, baseada na sua organização do jogo. 
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Assim, podemos considerar os seguintes momentos, acompanhados das respetivas 

categorias e subcategorias:  

- Organização Ofensiva:  

Fases do Ataque  

▪   Construção do processo ofensivo  

▪   Criação de situações de finalização  

▪    Finalização  

 Métodos de Jogo  

▪   Ataque posicional 

▪   Ataque rápido  

▪   Contra-ataque  

✓ Racionalização do espaço de jogo  

✓ Portador da bola 

✓ Apoios ao portador da bola 

✓ Largura e profundidade 

✓ Temporização ofensiva 

✓ Combinações táticas diretas e indiretas 

✓  Ângulos de jogo Ritmo e tempo de jogo  

✓  Missões e funções específicas dos jogadores (Guarda-redes; 

Defesas laterais; Defesas centrais; Médios centro; Médios ala e. Avançados) 

- Organização Defensiva 

Fases do Jogo  

• Equilíbrio Defensivo  

• Recuperação defensiva  

Métodos de jogo  

• Defesa individual  

• Defesa à zona  

• Defesa mista  

• Defesa zona pressionante    

• Pressão no portador da bola  

• Coberturas defensivas  

• Concentração defensiva (largura e profundidade)  

• Anulação das linhas de passe  
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• Organização da última linha defensiva  

• Articulação da última linha defensiva 

• Participação total ou parcial de todos os jogadores 

• Oscilação defensiva (largura e profundidade) 

• Temporização defensiva  

• Missões e funções específicas dos jogadores (Guarda-redes; Defesas 

laterais; Defesas centrais; Médios centro; Médios ala e Avançados) 

 

- Transição Defesa-Ataque, poderemos elencar as seguintes categorias e 

subcategorias:  

• Jogo direto 

•  Jogo indireto/apoiado  

• Recuperação da posse da bola  

• Concentração vs. Espaço (largura e profundidade)  

• Alteração do processo defensivo para o ofensivo  

• Temporização ofensiva 

• Missões e funções específicas dos jogadores (Guarda-redes; Defesas 

laterais; Defesas centrais; Médios centro; Médios ala e Avançados) 

 

- Transição Ataque-Defesa, poderemos elencar as seguintes categorias e 

subcategorias: 

• Pressão sobre o portador da bola  

• Coberturas defensivas  

• Perda da posse de bola  

•  Concentração defensiva  

•  Alteração do processo ofensivo para o defensivo  

• Recuperação defensiva  

• Temporização defensiva  

•  Temporização com interrupção de jogo  

•  Missões e funções específicas dos jogadores (Guarda-redes; Defesas 

laterais; Defesas centrais; Médios centro; Médios ala e. Avançados) 

• - No momento Fragmentos constantes do jogo, ou seja, situações de bola 

parada, poderemos elencar as seguintes categorias e subcategorias:   
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• Lançamento de linha lateral  

•  Livres direto e indireto  

•  Pontapés de cantos 
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4. ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE TREINO 

 

A planificação, programação e calendarização é um dos pontos mais importante para 

uma época desportiva, sendo por vezes alvo de alterações, de acordo com as 

adversidades ou vantagens ocorridas. É com base nestes dados que é possível 

desenvolver a ideia de jogo e a forma como se introduzem as alterações.  

 

4.1. Programação / Periodização / Planificação   

 

A época desportiva começou no dia 29 de agosto de 2017. Antes da data oficial de 

início, a equipa em estudo treinou durante cinco semanas, das quais quatro semanas 

de pré-época e uma semana que antecedeu a competição oficial. A época desportiva 

é dividida em semanas, totalizando 39 semanas de trabalho, o equivalente a 39 

microciclos. 

 

No período de pré-época não há calendarização exata dos treinos, variando a 

periodicidade dos treinos, até 25 de setembro. Os primeiros microciclos não são 

padronizados devido à dificuldade na atribuição de espaços de treino, por parte do 

clube. A organização da pré-época é morosa, levando a que os treinos 

não assumam uma calendarização e horário fixos, durante este período. Assim, 

iniciando a época desportiva, foram agendados os treinos para as segundas, quartas 

e sextas-feiras, sendo então possível padronizar os microciclos de trabalho, como é 

possível observar nos quadros seguintes.   

Neste caso particular, a evolução da equipa teve por base uma organização 

defensiva, como é possível constatar no planeamento e nos gráficos seguintes, de 

modo a proporcionar uma crescente evolução lenta e trabalhosa da equipa, mas com 

resultados positivos, sem suprimir etapas que eram consideradas como fundamentais 

para este processo. 

O foco principal passava por introduzir o que pretendíamos sem olhar ao 

próximo jogo, isto é, principal atenção naquilo que era nosso, nos comportamentos 

que queríamos para a nossa equipa, para o nosso desenvolvimento, a nossa ideia de 

jogo, nosso processo, ter “alicerces seguros e sustentados e avançando 
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progressivamente sem queimar etapas. Começamos por construir a equipa de “trás 

para a frente” como vamos observar de seguida.  

 

 

4.1.1 29.8.2016 a 18.12.2016 (12 Microciclos)  

Momentos de Jogo Abordados neste trimestre:  

• Organização Defensiva: 

1. Princípios Defensivos (Contenção, Cobertura, Equilíbrio) 

2. Linha Defensiva  

- Controlo da Largura/Cruzamento 

- Subida e Descida da Linha (Referências, Deslocamentos, Apoios, 

Profundidade) 

- Ajuste Frontal  

- Controlo da Profundidade 

3. Alinhamento Defensivo + Duplo Pivot  

- Proteção do Corredor Central  

- Coberturas aos Laterais (Obriga Central a ficar no controlo do 

cruzamento) 

4. Bloco Defensivo (2 linhas de 4)  

- Espaço entre as linhas 

- Proteção do Espaço Interior (Contenção + Triângulo do Equilíbrio) 

- Orientar para fora (Referência de Pressão)  

5. 1ªLinha de Pressão (PL + MO)  

- Orientar p/ fora  

- Obrigar a bater (adv. c/ jogo direto) 

- Pressão Alta (adv. c/ referências de jogo apoiado) 

 

• Organização Ofensiva:  

1. Mobilidade, Variação, Jogo Interior, Circulação Rápida (2toques) 

2. 1ªFase de Construção 

3.  Construção Padrão (2x1)* 

4. Construção a 3 (4x2) 

- Definir 1ªLinha de Construção  
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- Laterais Profundos  

5. 1 e 2ª Fase de Construção  

- Jogo Interior /Paredes Frontais  

- Referências de Jogo Interior  

- Referências de Jogo Exterior 

 

 

4.1.2 19.12.2016 a 05.03.2017 (10 Microciclos)  

 

Momentos de Jogo Abordados neste trimestre:  

 

• Organização Ofensiva  

1. Mobilidade, Variação, Jogo Interior, Circulação Rápida (2toques) 

2. 1ªFase de Construção  

- Construção Padrão (2x1) 

- Construção a 3 (4x2) 

- Definir 1ªLinha de Construção  

- Laterais Profundos  

3. 1 e 2ª Fase de Construção  

- Jogo Interior /Paredes Frontais  

- Referências de Jogo Interior  

- Referências de Jogo Exterior 

4. 2ª e 3ªFase de Construção  

- Extremo trazer para jogo interior 

- Bola Longa do Pivot  

- Combinação com ponta 

 

 

• Transição Defensiva 

1. Perde e Reage  

2. Pressão ao Portador da Bola  

3. Reagir onde perde bola  

4. Pressão Organizada 
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5. Fecha Estrutura 

 

• Organização Defensiva  

  1. Princípios Defensivos (Contenção, Cobertura, Equilíbrio) 

2. Linha Defensiva  

- Controlo da Largura/Cruzamento 

- Subida e Descida da Linha (Referências, Deslocamentos, Apoios, 

Profundidade) 

- Ajuste Frontal  

- Controlo da Profundidade 

3. Alinhamento Defensivo + Duplo Pivot  

- Proteção do Corredor Central  

- Coberturas aos Laterais (Obriga Central a ficar no controlo do 

cruzamento) 

4. Bloco Defensivo (2 linhas de 4)  

- Espaço entre as linhas 

- Proteção do Espaço Interior (Contenção + Triângulo do Equilíbrio) 

- Orientar para fora (Referência de Pressão)  

 

 

5. 1ªLinha de Pressão (PL + MO)  

  - Orientar p/ fora  

- Obrigar a bater (adv. c/ jogo direto) 

- Pressão Alta (adv. c/ referências de jogo apoiado 

 

 

 

Dentro dos métodos específicos de preparação geral o que mais utilizamos 

foram os exercícios de manutenção de posse de bola, pois nestes exercícios 

encontramos situações, na recriação dos mesmos, que vão de encontro aquilo que 

queremos no nosso modelo de jogo, percebemos também que a medida que vamos 

repetindo o exercício outras condicionantes e outros comportamentos podem ser 

introduzidos de forma a crescermos no exercício e na aquisição de comportamentos.  

 



33 

 

4.1.3 06.03.2017 a 28.05.2018 (12 Microciclos)  

 

Momentos de Jogo Abordados neste trimestre:  

• Organização Ofensiva  

1. Mobilidade, Variação, Jogo Interior, Circulação Rápida (2toques) 

2. 1ªFase de Construção  

- Construção Padrão (2x1) 

- Construção a 3 (4x2) 

- Definir 1ªLinha de Construção  

- Laterais Profundos  

3. 1 e 2ª Fase de Construção  

- Jogo Interior /Paredes Frontais  

- Referências de Jogo Interior  

- Referências de Jogo Exterior 

6. 2ª e 3ªFase de Construção  

- Extremo trazer para jogo interior 

- Bola Longa do Pivot  

- Combinação com ponta 

 

• Transição Defensiva 

1. Perde e Reage  

2. Pressão ao Portador da Bola  

3. Reagir onde perde bola  

4. Pressão Organizada 

5. Fecha Estrutura 

 

• Organização Defensiva  

1. Princípios Defensivos (Contenção, Cobertura, Equilíbrio) 

2. Linha Defensiva  

- Controlo da Largura/Cruzamento 

- Subida e Descida da Linha (Referências, Deslocamentos, Apoios, 

Profundidade) 

- Ajuste Frontal  
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- Controlo da Profundidade 

3. Alinhamento Defensivo + Duplo Pivot  

- Proteção do Corredor Central  

- Coberturas aos Laterais (Obriga Central a ficar no controlo do 

cruzamento) 

7. Bloco Defensivo (2 linhas de 4)  

- Espaço entre as linhas 

- Proteção do Espaço Interior (Contenção + Triângulo do Equilíbrio) 

- Orientar para fora (Referência de Pressão)  

 

 

8. 1ªLinha de Pressão (PL + MO)  

- Orientar p/ fora  

- Obrigar a bater (adv. c/ jogo direto) 

- Pressão Alta (adv. c/ referências de jogo apoiado 

 

• Transição Ofensiva  

1.  “Desdobrar" de uma situação defensiva para uma situação ofensiva  

2. Referências por onde sair 

3. Passe Profundidade + Apoio Frontal + Rápida Criação de Superioridade 

Numérica  

4. Tem espaço procura baliza / fechado começa em ataque posicional 
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5. CONTROLO E AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE TREINO 

 

O processo de treino é delineado antes do início da época, contudo necessita de ser 

ajustado e adaptado consoante o desenrolar da mesma e de acordo com as 

adversidades e contratempos que muitas vezes são alheios ao treinador e à equipa. 

Deste modo, para além do planeamento geral da época, cada semana ou microciclo 

de trabalho tem que ser planeado e programado ao pormenor, de forma evolutiva para 

os jogadores e para a equipa. 

 

A introdução de novos princípios e ideias ou modelo de jogo deve ser 

personalizada e aplicada a cada fase, estando muitas vezes dependente de fatores 

como por exemplo o resultado obtido no jogo anterior ou a equipa que vamos 

defrontar no jogo seguinte, ou até mesmo, com os jogadores que se encontram 

disponíveis para o jogo. Todos estes fatores condicionam a semana de trabalho e 

exigem uma adaptação constante  

 

 

5.1 Indicadores de Treino 

 

Na totalidade foram realizados 121 treinos, durante esta época, com uma média de 70 

minutos de duração por sessão de treino, perfazendo um total de 8470 minutos de 

treino, o que corresponde a 142 horas. Relativamente aos métodos de treino utilizados 

e, dividindo os mesmos por em 3 escalas: Métodos de Preparação Geral (MPG); 

Métodos Específicos de Preparação (MEP); Métodos Específicos de Preparação Geral 

(MEPG),os mais utilizados foram os Específicos de Preparação, a maior percentagem 

recai sobre estes pela sua subdivisão (Competitivos, Meta-Especializados, Setoriais e 

Intersectoriais) e ao nosso contexto, uma equipa de sub-15 em que 90% dos atletas 

jogaram futebol 7 na época anterior.  

Na minha perspetiva, como líder da equipa técnica, era fundamental os 

exercícios com os objetivos setoriais e intersectoriais pela perceção que iam dar do 

jogo que iam dar aos atletas. Também os meta-especializados foram bastante 

utilizados, a forma como conseguimos “moldar” este tipo de exercícios faz com que as 
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missões táticas que pretendemos dos nossos jogadores sejam “desenhadas” em 

treino.  

 Os MEPG (Métodos Específicos de Preparação Geral) que são divididos pelos: 

Lúdicos, Circuito, Manutenção da Posse de Bola e Descontextualizados. Os exercícios 

de Manutenção da posse de bola tiveram grande utilização, por ser uma base dos 

princípios do “jogar” que pretendemos para equipa, outro motivo para a sua utilização 

são as condicionantes que podemos dar a este tipo de exercícios para orientar para 

outros princípios e subprincípios que pretendemos nomeadamente a transição 

defensiva de pressão (“a famosa reação rápida à perda da bola”) 

          

 

   

                                          Gráfico 1: Primeira Parte da Época 

 

 

A nossa planificação foi dividida em 3 partes, este gráfico 1 mostra os momentos de 

jogo ou elementos de jogo que mais foram abordados.  

Os Momentos de Jogo mais abordados foram Organização Ofensiva( 20%), Transição 

Defensiva (20%), Organização Defensiva. (50%). 

 

O contexto em que estamos tem sido referido diversas vezes, contamos com 

mais de 75% de jogadores de primeiro ano de futebol 11, olhando nessa perspetiva a 

equipa foi orientada por começar de baixo para cima com intuito de ter um 
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crescimento progressivo e sustentado com preocupação grande de não queimar 

etapas, passo a passo.  

 

O nosso foco principal na primeira parte de época foi sobretudo a Organização 

Defensiva foi aquilo que trabalhamos durante mais tempo. A Organização Ofensiva e 

Transição Defensiva foram os momentos de jogo que completaram este período da 

época. 

 

 

A operacionalização do modelo de jogo teve em base os seguintes métodos de treino:  

• Métodos Específicos de Preparação Geral;  

• Métodos Específicos de Preparação; 

• Métodos de Preparação Geral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante os 12 primeiros microciclos, correspondentes a 49 treinos, os métodos de 

treino mais utilizados foram os MEP (70%) mais concretamente setoriais e 

intersectoriais (50%) meta especializados (20%) e competitivos (30%) com diferentes 

escalas de aproximação à realidade. 

MEPG

MEP

MPG

Métodos de Treino

Gráfico 2 – Métodos de Treino 
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Gráfico 3 – Métodos Específicos de Preparação 

 

 

A elevada percentagem de trabalho de métodos setoriais e intersetoriais (50%) deve-

se ao facto de se tratar uma equipa em transição do futebol de 7 para futebol de 11, 

sendo por isso importante incutir as movimentações pretendidas tanto 

defensivamente, como ofensivamente. O principal objetivo desta primeira da época foi 

adaptação ao espaço de jogo. A utilização dos métodos meta-especializados está 

relacionada com esta perspetiva de adaptação ao espaço de jogo, ajudando na 

perceção das missões táticas da equipa, nos seus diferentes setores e posições.  

                                                          

Setoriais e InterSetoriais

Meta Especializados

Competitivos

Métodos Específicos de Preparação
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                    Gráfico 4 - Segunda Parte da Época 

 

 

 Na segunda parte da nossa época fomos dando mais importância a outros momentos 

do jogo, começamos a intensificar a nossa instrução e ao nosso feedback sobretudo 

para os momento de organização ofensiva (25%) e a transição defensiva (25%)  

A nossa ideia, como já foi referido anteriormente era dar numa fase inicial uma 

consistência defensiva a equipa de forma a que todas as etapas fossem respeitadas, e 

partindo dai crescer naquilo que e a compreensão dos momentos de jogo e respetivo 

aquisição dos respetivos comportamentos que pretendemos para já enumerados 

momentos de jogo.  

Verifica-se também que a percentagem maior continua a ser a organização 

defensiva,(40%) muito por aquilo que delineamos no nosso planeamento de época.   

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

Segunda Parte da Epoca

Técnica Individual Organizaçao Ofensiva Organizaçao Defensiva Transiçao Defensiva



40 

 

A operacionalização do modelo de jogo teve em base os seguintes métodos de treino:  

• Métodos Específicos de Preparação Geral;  

• Métodos Específicos de Preparação; 

• Métodos de Preparação Geral. 

 

 

                                                                                      Gráfico 5 – Métodos de Treino 

 

O gráfico acima apresentado demonstra que a metodologia utilizada, nesta 2ª parte da 

época, representada por 10 microciclos, teve por base os MEPG (40%) e os MEP 

(50%), especificamente os métodos setoriais e intersetoriais; meta especializados e 

competitivos com diferentes escalas de aproximação à realidade, como é possível 

observar no gráfico 4.  

Pelo facto de acrescentarem outro tipo de objetivo no treino, os MEPG tiveram 

maior ênfase nesta fase da época. Inicialmente verificou-se um foco na organização 

estrutural da equipa, com o intuito de implementar regras nos momentos de 

organização, tanto do processo defensivo como ofensivo, contudo, nesta segunda 

fase da época existe o objetivo de crescimento e de potenciar novos princípios, sendo 

atribuída maior importância à transição defensiva. Os exercícios mais utilizados foram 

exercícios de manutenção da posse de bola. 
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O contexto da equipa, assim como a faixa etária dos jogadores conduziram a uma 

maior utilização dos métodos do tipo setoriais e intersectoriais (45%), de forma a que 

os comportamentos que pretendemos para a equipa fossem todos interligados e 

coordenados com todos os setores e com todos os jogadores a saberem as suas 

missões táticas, ou seja, os meta especializados também tiveram uma grande 

preponderância (25%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setoriais e Intersetoriais

Meta Especializados

Competitivos

Métodos Específicos de Prepração 

Gráfico 6 - Métodos Específicos de Preparação 
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Dentro dos métodos específicos de preparação o que mais utilizamos foram os 

exercícios de manutenção de posse de bola (50%), pois nestes exercícios 

encontramos situações, na recriação dos mesmos, que vão de encontro aquilo que 

queremos no nosso modelo de jogo, percebemos também que a medida que vamos 

repetindo o exercício outras condicionantes e outros comportamentos podem ser 

introduzidos de forma a crescermos no exercício e na aquisição de comportamentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

Descontextualizados

Manutenção da Posse de Bola

Circuito

Lúdico/Recreativos

Métodos Específicos de Preparação 
Geral 

Gráfico 7 – Métodos específicos de preparação geral 
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Gráfico 8 - Terceira Parte da Época 

 

 

 

Neste ultimo período da época começamos a operacionalizar os nossos treinos 

de encontro aquilo que queremos para a equipa, o nosso projeto passava por ficar 

com esta geração durante 2 épocas , por isso neste ultimo período aumentamos o 

foco e tempo de trabalho no momento de organização ofensiva (40%), de forma a que 

a equipa com o passar do tempo fosse cada vez mais uma equipa que assumisse o 

jogo e fosse dominadora, nunca descurando aquilo que foram os outros momentos do 

jogo.  

 

A operacionalização do modelo de jogo teve em base os seguintes métodos de treino:  

• Métodos Específicos de Preparação Geral (MEPG);  

• Métodos Específicos de Preparação (MEP); 

• Métodos de Preparação Geral (MPG). 
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O gráfico acima apresentado demonstra que a metodologia utilizada, nesta última 

parte da época, representada por 12 microciclos, teve por base os MEPG (30%) e os 

MEP (50%), especificamente os métodos setoriais e intersetoriais; meta 

especializados e competitivos com diferentes escalas de aproximação à realidade, 

como é possível observar no gráfico 9.  

 

Os MEP tiveram maior ênfase nesta fase da época. Inicialmente verificou-se um 

foco na organização estrutural da equipa, com o intuito de implementar regras nos 

momentos de organização, tanto do processo defensivo como ofensivo (meta 

especializados), contudo, nesta última fase da época existe o objetivo de crescimento 

e de potenciar novos princípios, sendo atribuída maior importância à organização 

ofensiva.  

 

 

 

 

 

 

MPG

MEP

MEPG

Métodos de Treino 

                               Gráfico 9 – Métodos de Treino 
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Grafico  10 – Métodos Específicos de Preparação 

 

 

Como já referido anteriormente a faixa etária conduziam a uma maior utilização 

métodos do tipo setoriais e intersectoriais (45%) de forma a continuar com o nosso 

objetivo de adaptação e conhecimento da nova realidade, importante não queimar 

etapas no desenvolvimento do nosso escalão (sub-15) no potenciar das missões 

táticas individuais e coletivas temos os meta especializados, que também tiveram a 

sua importância nesta fase da época (35%) 

  

 

 

5.2. Indicadores de Competição  

 

Os indicadores de jogo traduzem a eficácia e produtividade da equipa. Verifica-

se uma diferença evidente entre o número de golos marcados e o número de golos 

sofridos. O tempo de utilização de cada jogador durante os jogos também é bastante 

variável 
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           Tabela 2  – Golos Marcados e Golos Sofridos 

 

Adversário Golos Marcados Golos Sofridos 

Unidos do Cano (casa) 7 0 

Aldão 5 1 

Vieira  3 0 

Vitória  1 0 

Santiago  1 0 

Alvite  1 1 

Celoricense  3 2 

Ases Santa Eufémia  2 1 

Selho 2 3 

Cabeceirense  6 0 

Urgeses  1 2 

Brito   1 1 

Tabuadelo 5 0 

Prazins 2 0 

Unidos do Cano  3 2 

Aldão  5 1 

Vieira  2 0 

Vitória  3 2 

Santiago  2 0 

Alvite  2 1 

Celoricense  1 0 

Ases Santa Eufémia  5 0 

Selho  6 0 

Cabeceirense  7 0 

Urgeses 1 2 

Brito  1 0 

Tabuadelo  6 1 

Prazins  6 1 

TOTAL 90 20 
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Resumidamente, esta tabela mostra-nos os golos que marcamos e sofremos ao longo 

da época, e se formos fazer uma análise geral percebemos que pelos golos marcados 

fomos claramente superiores a todos os adversários, com exceção dos Amigos de 

Urgeses, que foram campeões de série, única equipa a quem não ganhámos no 

confronto direto. A equipa a quem marcamos foi o Atlético Cabeceirense (13 golos em 

2 jogos), a equipa a quem marcamos menos foi aos Amigos de Urgeses, equipa essa 

que também foi a eu nos marcou mais golos (4 golos).  

Cada equipa apresenta características e capacidades próprias e distintas, 

sendo por isso muito importante conseguir adaptar o tipo de jogo utilizado a cada uma 

das equipas adversárias, assim como observar e analisar, retirando as devidas 

conclusões perante a atitude de cada equipa. 
 

Unidos do Cano - Equipa procurou apresentar um futebol positivo, apesar da pouca 

qualidade individual. Demonstrou disposição, ganhando notoriedade e resultados em 

crescendo.    

 

Aldão - Na minha opinião, uma das melhores equipas do campeonato, através de jogo 

vertical, buscando a bola nas costas da defesa, com constante ataque em 

profundidade; muita intensidade de jogo e força nos duelos individuais.   

 

Vieira – Uma equipa desorganizada, oferecendo bastante espaço para jogar, facilitando 

as situações de golo ao adversário. Beneficiam da longa distância, enfraquecendo os 

adversários visitantes.     

 

Vitória SC – Equipa que apresentou uma base tática de 4x3x3, através da qual procura 

a construção do jogo interior, optando por um tipo de jogo “curto”. Excelente na atitude 

competitiva e muito fortes no jogo.     

 

Santiago de Mascotelos - Equipa muito combativa que tinha como base o jogo direto, o 

que nos dificultou a vida em termos a nossa baixa estatura, mas uma equipa que 

causou sempre dificuldades.   
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Águias de Alvite - Equipa intensa na luta pela subida de divisão, com o jogador mais 

rápido do campeonato, que causou dificuldades aos adversários.    

CD Celoricense – Uma equipa muito organizada ao nível defensivo, limitando espaço 

das equipas adversárias, e com ótima recuperação de bola e rápida transição ofensiva.      

  

Ases Santa Eufémia - Equipa muito desorganizada, verificando-se erros de 

posicionamento da equipa, ausência de cultura de jogo e fraca formação.   

 

GD Selho - Equipa muito forte nos jogos em casa, beneficiando da dimensão do campo 

nos lances de bolas paradas. Nos jogos fora de casa revelou dificuldades do ponto de 

vista defensivo, sofrendo várias goleadas.  

 

Amigos de Urgeses – Equipa com jogadores de elevada qualidade técnica individual, 

mas com falta de organização em equipa. Tratou-se do adversário direto da equipa do 

PSC, que saiu vencedora no final da época. 

 

Brito SC – Equipa fisicamente muito forte, com utilização de jogo direto e ataque em 

profundidade, que investiu na luta pela subida de divisão. Revelou dificuldades de 

organização perante adversários com maior capacidade de posse de bola e que 

exigissem rapidez.  

 

Águias Negras Tabuadelo - Equipa com alguns jogadores de grande qualidade técnica, 

mas muito focada no processo, prejudicando os resultados. Observou-se uma evolução 

muito positiva sobretudo ao nível da organização. 

 

Prazins e Corvite – Uma equipa que demonstrou muita falta de fair play.  
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Tabela 3  - Classificação final 

 

 

 

 

Esta tabela mostra o que alcançamos ao longo da época desportiva, conseguimos 

classificar-nos em segundo lugar. Importante realçar que fomos ao longo da época 

superando objetivos e até as nossas próprias expetativas, relembrar que ao final da 

primeira volta, eramos 4ºclassificado e tínhamos menos dez pontos que o 1º 

Classficado, Amigos de Urgeses, na segunda volta  em catorze jogos , conseguimos 

treze vitórias e apenas uma derrota, precisamente frente ao Amigos de Urgeses, esse 

jogo foi realizado a 3 jornadas do final, onde vencendo assumiríamos o primeiro lugar 

dessa competição, o resultado foi de 2-1 para os Amigos de Urgeses.  

A classificação final permitiu-nos subir de divisão, como melhor segundo 

classificado, com alguma vantagem sobre o nosso terceiro classificado e segundos 

classificados de outras séries (Série A, B,C,D)  
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                                    Tabela 4 – Tempo de Utilização  

 

Jogador Posição Minutos de Jogo 

Jogador 1 Guarda-Redes 1720 

Jogador 24 Guarda-Redes 240 

Jogador 2  Lateral 1000 

Jogador 12 Lateral 760 

Jogador 6  Central 135 

Jogador 15 Central 100 

Jogador 4  Central 1810 

Jogador 23 Central 1810 

Jogador 11 Lateral 700 

Jogador 5 Lateral 1160 

Jogador 25  Médio 1545 

Jogador 10 Médio 1650 

Jogador 9  Médio 975 

Jogador 8 Médio-Ofensivo 375 

Jogador 14  Médio-Ofensivo 1275 

Jogador 20  Extremo 1430 

Jogador 99 Extremo 600 

Jogador 50  Extremo 1345 

Jogador 52  Ponta-de-Lança 270 

Jogador 19 Ponta-de-Lança 1800 

Jogador 36  Médio 240 

 

 

 

O tempo de jogo de cada atleta nunca foi contado de forma a que todos tivessem o 

mesmo tempo de jogo, definimos princípios e “regras” para que a cada semana se 

pudesse definir uma equipa base e respetiva convocatória.  

 O empenho, a qualidade naquilo que se pretendia para equipa foram 

fatores fundamentais para ter estes resultados, o rendimento do jogo anterior era tido 

em conta mas apenas se houvesse uma semana de trabalhos com empenho e com 



51 

 

qualidade a desempenhar aquilo que se pretendia para a equipa, os mais utilizados 

foram os jogadores 1, 23, 4, 25, 10, 14, 20 e 19. 

  

As lesões, a falta de empenho, o não cumprir aquilo que se pretendia foram fatores 

para os jogadores com menos minutos, O jogador 36 deixou de jogar em janeiro, e o 

Sérgio foi promovido da equipa B no mesmo período, e explicam o seu respetivo 

tempo de utilização.  

 

 

 

6. ANÁLISE DO PROCESSO  

 

 

- Perspetiva do Desenvolvimento do Processo 

 

Resumindo esta época desportiva, torna-se importante enquadrar a mesma, na minha 

evolução enquanto treinador, avaliar aquilo que foi o início, meio e fim que a minha 

equipa atingiu e perceber se aquilo que pretendíamos foi atingido e qual as 

ferramentas e os meios utilizados para tal efeito.  

 Falando na 1ªpessoa, dizer que foi um ano fantástico, de reflexão constante, e 

de evolução notória a todos os níveis, desde a metodologia utilizada em terreno, 

desde a forma a estar no processo, a influência das decisões na estrutura como no 

seio do grupo. A minha experiência neste escalão era quase nula, todas as minhas 

experiências eram ou, como adjunto em sub-19 e seniores ou de treinador principal no 

futebol de 7. A faixa etária por si só é estimulante, pois são jogadores que tem 

antecedente de futebol de 7, sendo o seu conhecimento e vivência no futebol de 11 

quase nulo, o que engrandece o desafio e, leva o treinador adaptar-se ao contexto e 

fazer com que o crescimento individual e coletivo seja gradual e sustentado, etapa a 

etapa, passo a passo, procurando que as unidades de treino sejam sempre ricas em 

conteúdo de forma que o processo seja evolutivo e estimulante para os nossos atletas, 

para que aprendam e ao mesmo tempo tenham prazer a fazer aquilo que mais 

gostam.  
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- Análise da Época  

 

 

A equipa realizou vinte e oito jogos, onde atingiu vinte e três vitórias, dois empates e 

três derrotas. 

Na primeira volta, foram catorze os jogos realizados, a equipa conseguiu dez 

vitórias, dois empates e duas derrotas, conseguindo o score trinta e dois pontos onde 

marcou quarenta golos e sofreu onze, com uma diferença de golos positiva de vinte e 

nove. Na segunda volta a equipa aumentou tudo aquilo que foi feito na primeira, 

superou todas as marcas que tinha alcançado, de realçar que tinha sido delineado 

como objetivo, superar a primeira volta.  

Passando para dados concretos, a equipa na segunda volta em catorze jogos 

conseguiu treze vitórias e uma derrota, nos quais conseguiu marcar cinquenta golos 

marcados e apenas concedeu nove golos. ´ 

Fazendo comparação entre os jogos em casa e os jogos fora, a equipa 

conseguiu números interessantes tanto na situação de visitado como de visitante. Na 

condição de visitado a equipa conseguiu trinta e sete pontos, fruto de doze vitórias, um 

empate e uma derrota, onde marcou cinquenta e quatro golos e nove golos sofridos. 

Na condição de visitante a equipa conseguiu trinta e quatro pontos, derivado de onze 

vitórias, um empate e dois derrotas, no papel de equipa a jogar fora de casa, a equipa 

concretizou por trinta e seis vezes e concedeu apenas onze golos.  

 A evolução da equipa no que diz respeito aos números deve-se, a consistência 

e aquisição de forma progressiva dos comportamentos que pretendíamos para a 

nossa equipa, indo de encontro ao nosso planeamento, olhando primeiro para o 

desenvolvimento da equipa enquanto coletivo e depois sim olhando para o resultado, 

acabamos por conseguir conciliar ambos, isto é, o planeamento cuidado da nossa 

equipa com os bons resultados.  
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- Análise do tempo usado em treino nos respetivos momentos de jogo e 

respetivos métodos de treino  

 

Avaliando o desenvolvimento do nosso processo temos a perceção da ordem 

que quisemos dar ao mesmo. 

 Começamos por dar uma base defensiva forte a equipa, e o dividir da época 

em 3 partes, percebemos a impacto que a organização defensiva teve na nossa forma 

de ver o treino e o jogo, no primeiro período teve 50% de percentagem de trabalho, os 

princípios de defesa individual (contenção) , de defesa coletiva (cobertura defensiva) 

os comportamentos de setor (alinhamentos defensivos) e intersetoriais foram muito 

trabalhados e estimulados (bloco defensivo) , de forma progressiva e associativa, isto 

é, não avançamos sem a consolidação do introduzido anteriormente.  

A percentagem de trabalho da organização defensiva (40%) continuou sendo 

percentagem maior do nosso planeamento no segundo período da época, onde os 

princípios defensivos, individuais, grupais, setoriais, intersetoriais e coletivos foram 

introduzidos. O terceiro e último período da época a nossa organização defensiva teve 

um declínio (20%) muito pelo desenvolvimento de outros momentos de jogo.  

A nossa organização ofensiva foi ganhando forma com o desenrolar da época, 

as percentagens de trabalho da época mostram isso mesmo, 20%, 25% e 40% 

respetivamente. Numa fase inicial da época, o nosso foco de organização ofensiva 

esteve sobretudo na 1ªfase de construção, isto é, a forma como queríamos sustentar o 

nosso jogo ofensivo.  

Muito da forma como queríamos construir era influenciada pela forma como 

adversário nos condicionava, sendo condicionados com 1 homem, a construção era 

desenhada normalmente, ou seja,2 centrais abertos, laterais abertos/profundos, os 

nossos 2 médios puxados, em diferentes consoante o lado da bola; sendo 

condicionados com 2 homens construíamos com 3 homens (2 centrais + pivot mais 

defensivo), laterais totalmente projetados e extremos sendo solução no jogo interior, 

isto é, por dentro; quando adversário nos abafava a saída, a nossa saída era dirigida, 

com foco depois no ganho da 2ªbola.  

O nosso foco de organização ofensiva apesar de reduzido, foi aquilo que 

expliquei no paragrafo anterior. Analisando aquilo que foram o segundo e terceiro 

período, a preocupação já teve preocupações mais micro a serem transportadas 
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dimensões mais macro, essas mesmas preocupações iam de encontro, a equipa ter 

capacidade de encontrar ligações interiores, muita através da circulação rápida de 

bola, trabalhando o seu jogo á largura para depois entrar dentro, com apoios frontais e 

muita dinâmica e intensidade nas suas movimentações, de forma a encontrar sempre 

soluções que pusessem em “desconforto” o nosso adversário. Fomos também 

introduzindo posicionamentos que pretendíamos em ataque posicional, isto é, 

passando de uma organização mais estrutural, mais generalizada, para depois irmos 

ao pormenor e acrescentar as dinâmicas e movimentações que pretendíamos no 

nosso plano ofensivo.  

Relativamente aos momentos de transição, tanto ofensiva como defensiva, 

dizer que na nossa perspetiva a mais importante é a transição defensiva, visto ser 

difícil do ponto vista mental, teve sempre a mesma importância no nosso planeamento 

e na nossa forma de ver o jogo e o treino, reflexo disso é o facto da sua percentagem 

de trabalho (20%, 25% 20%) ser constante dentro daquilo que foi o nosso 

planeamento.  

Por sua vez a transição ofensiva apenas foi introduzida na parte final da época, 

e a sua percentagem correspondeu a 20% daquilo que foi a nossa planificação do 

último período da época, as razões pelas quais isso acontece são diversas, desde o 

maior conhecimento do adversário, desde a forma interessante que a equipa foi 

mostrando confiante e acutilante em ataque posicional, ou seja poucas foram as 

semanas em que abordámos as transições nesta parte final de época devido ao facto 

de sabermos que iriamos passar maior parte do tempo em ataque posicional, isto é, 

em organização ofensiva.  

Numa perspetiva de metodologia, isto é, os métodos de treino utilizados, os 

mesmos dividem-se em 3 grandes grupos (como já falado anteriormente), são eles os 

métodos específicos de preparação, os métodos específicos de preparação geral e 

métodos de preparação geral, os que mais procurámos foram primeiramente os 

métodos específicos de preparação que tiveram 56,67% de utilização ao longo do 

nosso processo, dividindo pelos 3 períodos da época , corresponde a 70% no primeiro 

período da época, 50% no segundo período e terceiro período da época.  

De seguida os métodos específicos de preparação foram quem teve maior 

participação no nosso processo, no que a metodologia diz respeito onde se dividiram 

com 20%, 40% e 30%, respetivamente ao longo dos 3 períodos da época, ou seja, 
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30% daquilo que foi a nossa percentagem total numa perspetiva de avaliação dos 

nossos métodos de trabalho.  

Dissecando os MEP (métodos específicos de preparação), e enquadrando os 

mesmos no nosso contexto de intervenção, o ponto de partida passa por perceber que 

tipo de exercícios são englobados neste método de treino, e pode ser dividido em 3 

grupos, sendo os setoriais e intersetoriais, meta especializados, competitivos. Os 

setoriais foram aqueles mais utilizados nas nossas unidades de treino, a sua 

distribuição pelos 3 períodos da época reflete isso mesmo (50%, 45%, 45%). Em 

média foram utilizados 46,67% ao longo da nossa época, a principal justificação que 

leva a essa utilização esta na faixa etária onde estamos inseridos (sub-15), onde 

grande parte dos atletas que compunham o plantel precedia do futebol de 7, ou seja, o 

nosso trabalho setorial, foi muito intenso na procura de uma rápida adaptação e 

conhecimento daquilo que é o futebol 11, procuramos tanto defensivamente fazer 

muito trabalho setorial e intersectorial, isto é, comportamentos que pretendemos para 

um setor, e sua ligação respetiva aos outros (setores).  

Enquadrando também os meta-especializados, que após os setoriais foram os 

que mais percentagem mostraram, (20%, 25% e 35%) 26,67% foi a percentagem de 

trabalho que ocuparam dentro dos métodos específicos de preparação, e foram 

importantes na forma como abordámos os conteúdos, a sua principal função foi 

potenciar algumas missões ou tarefas mais específicas que pretendíamos introduzir 

no nosso jogo, este tipo de exercícios foi sobretudo utilizado na operacionalização da 

nossa organização ofensiva, onde queríamos que os nossos jogadores tivessem bem 

definido as suas respetivas missões e tarefas, o que vou fazer, como fazer e o porque 

de fazer, na nossa opinião este tipo de exercitação traz muita vantagem na perceção 

do jogador, fragmentado muitas vezes o exercício a situações com contexto de jogo. 

Por último os competitivos, que na introdução dos métodos específicos de 

preparação tiveram relevância de 20% no nosso trabalho, o foco principal da utilização 

destes exercícios era ter intensidade e competição no treino, de forma a termos 

sempre os jogadores ligados e envolvidos no treino, com grande entrega. 
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7. CONCLUSÕES 

 

Este estágio constituiu um passo muito importante na minha vida pessoal, académica 

e profissional, em primeiro lugar devido à escolha do local e do contexto, a nível 

académico, pela ligação que me proporcionou entre a teoria e a prática, pela 

consolidação de conhecimentos adquiridos ao longo do percurso académico.  

De um modo geral, posso assumir que os objetivos a que me propus e que 

propus para a equipa foram atingidos, muito embora o percurso não tenha 

correspondido ao planificado. Apesar de conhecer o clube, não tinha conhecimento da 

realidade do contexto: escalão e nível dos atletas. A procura de conhecimentos e 

novos métodos de trabalho e formas de operacionalizar o que eram as nossas ideias 

de jogo, com a ajuda e apoio do meu Supervisor, Ricardo Teixeira, foi um dos 

momentos mais ricos deste estágio, com este estudo diário e respetiva reflexão levou 

a uma evolução diária, pois muitos dos ideais teóricos foram superados pelo critério da 

verdade, a prática.  

O ambiente de companheirismo, amizade e compreensão entre a equipa 

técnica e os atletas e entre os atletas entre si, facilitaram o percurso e permitiram 

estabelecer ligações interpessoais que prometem perdurar no tempo. O planeamento 

e execução das sessões de treino, a observação de jogos e a presença na competição 

forneceram-me ferramentas indispensáveis ao meu futuro profissional, procurando 

continuar a evoluir positivamente.  

No final deste estágio, enquanto considero que estou mais consciente das 

minhas mais valias e da minha intenção em potenciá-las, também identifiquei os meus 

pontos fracos, e quero evoluir no sentido de os corrigir, procurando ser mais e melhor. 

Agradeço por isso à UTAD pelo apoio neste processo que não só me faz sentir melhor 

treinador, mas sobretudo mais consciente quanto à organização do processo. De 

facto, encontrar-me inserido num plano com objetivos estabelecidos é a força motriz 

da minha personalidade, motivando-me a trabalhar com vista à excelência.   

Em jeito de balanço, aproveito ainda para fazer algumas sugestões, que 

traduzem as minhas dificuldades e necessidades a nível académico, nomeadamente a 

oportunidade de mais aulas presenciais, assim como de reuniões mensais, durante o 

período de estágio, de modo a permitir um melhor acompanhamento do trabalho 

realizado perante determinados parâmetros pré-definidos. 
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