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RESUMO 

 

No âmbito do estágio do 2º ano do Mestrado em Treino Desportivo no ramo de 

Treino para Crianças e Jovens da Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto, este relatório de estágio tem como objetivo descrever de forma detalhada 

como se desenvolveu todo o trabalho efetuado durante a temporada 2018/2019 

nos infantis (sub13) e iniciados (sub15) da Escola de Futebol Geração Benfica de 

Matosinhos (EFGBM). O estágio profissional proporcionou-me vivências novas, 

que muito contribuíram para a minha formação pessoal e profissional. As vivências 

proporcionadas ao longo do meu estágio foram ocorrendo em diferentes áreas de 

intervenção, nomeadamente na área do treino, onde acompanhei os treinadores 

no desenvolvimento da sua atividade de forma a operacionalizar os exercícios 

planeados.  

As equipas que acompanhei e para as quais concebi treinos integravam 

crianças nascidas entre 2005 e 2007. Os objetivos que defini no início do ano 

letivo para este estágio profissional foram maioritariamente cumpridos.  

A metodologia de treino adotada pela EFGBM tem como objetivos principais 

transmitir aos alunos os princípios do jogo através de formas jogadas e estimular 

os alunos numa descoberta guiada. Neste modelo de formação, os fatores físicos 

são muito solicitados, bem como os fatores técnicos, táticos e psicológicos, sem 

nunca negligenciar a socialização.  

O treinador deve demonstrar uma grande dedicação, empenho e segurança no 

seu trabalho, pois estes aspetos são fulcrais para quem trabalha com crianças e 

jovens. Importa também saber aplicar e adaptar a comunicação a esta população 

específica, de modo a motivar as crianças e de que esta possa ser um elemento 

facilitador para a transmissão das mensagens pretendidas e para o cumprimento 

dos objetivos traçados. 

 Ao longo deste processo da minha formação fui confrontado com experiências 

que colocaram à prova as minhas competências e conhecimentos, e foi através 

dessas mesmas experiências que adquiri novos conhecimentos que hoje fazem de 

mim uma pessoa mais habilitada e competente para o mundo do desporto, como 

futuro treinador ou técnico de desporto. 

 

Palavras-chave: futebol, formação de jovens, gestão de pais, desporto 
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ABSTRACT  

As part of the second year internship of the Master's Degree in Sports Training 

in the field of Training for Children and Youth People of the Faculty of Sport of the 

University of Porto, this internship report aims to describe in detail how all the work 

done during the season 2018/2019 in (sub13) and (sub15) of the Football School 

of Geração Benfica de Matosinhos. The internship gave me new experiences, 

which greatly contributed to my personal and professional training. The 

experiences provided during my internship took place in different areas of 

intervention, particularly in the training area, where I followed the coaches in the 

development of their activity in order to operationalize the planned exercises. 

The teams that I followed and for I which conceived training included children 

born between 2005 and 2007. The objectives that I defined at the beginning of the 

academic year for this professional stage were mostly realized. 

The training methodology adopted by this Football School has as main 

objectives transmit to the students the principles of the game through played forms 

and to stimulate the students in a guided discovery. In this training model, physical 

factors are much sought after, as well as technical, tactical and psychological 

factors, without ever neglecting socialization.  

The coach must show great dedication, commitment and safety in his work, as 

these aspects are central to those who work with children and youth people. It is 

also important to know how to apply and adapt the communication to this specific 

population in order to motivate the children and that this can be a facilitating 

element for the transmission of the intended messages and for the fulfillment of the 

objectives outlined. 

Throughout this process of my training I was confronted with experiences that 

put to the test my skills and knowledge, and it was through these same 

experiences that I acquired new knowledge that today makes me a more qualified 

and competent person in the world of sport, as a future coach. 

 

Keywords: soccer, youth training, parental management, sport 
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I. INTRODUÇÃO 

 

 No futebol, como no desporto em geral, o trajeto da aprendizagem 

desportiva até à alta competição impõe que seja estabelecido um 

planeamento com uma clara definição de objetivos. Este jogo apresenta-se, 

em todos os seus domínios, como uma modalidade que exige cada vez 

mais e melhores quadro de técnicos e estruturas qualificadas de suporte ao 

seu desenvolvimento. Com efeito, a metodologia do treino desportivo (um 

dos pilares de desenvolvimento) tem sentido nos últimos tempos uma 

permanente evolução, fruto de uma atitude de pesquisa e relacionamento 

estreito entre os técnicos dos vários ramos do conhecimento, os 

treinadores e os praticantes. Esta simbiose tem permitido estabelecer uma 

linguagem comum de forma a abolir quase definitivamente as 

ambiguidades e os receios, levando-nos a um sistema claro e racional do 

que deve ser o treino desportivo desde a formação à alta competição. 

Na verdade, o futebol evoluiu muito ao longo do tempo e continua a 

mostrar evolução constante, transformando-se progressivamente, do ponto 

de vista comportamental, numa estrutura complexa que resulta da resposta 

a uma gama de estímulos e sinais que surgem: da bola e do seu 

movimento (apreciação de trajetórias); do campo e do terreno de jogo 

(orientação espacial); das balizas (finalização); dos companheiros 

(cooperação, cumplicidades, princípios gerais e específicos do jogo); dos 

adversários (conhecer as respostas do oponente); do árbitro, do dirigente; 

do público; do ambiente físico e social; entre outros. 

A ideia de que tudo no futebol está inventado é verdadeiramente 

questionável. Se refletirmos um pouco, podemos constatar que esta 

modalidade tem vindo a ser objeto de uma evolução gradual. A utilização 

de termos, designações e objetivos tais como a velocidade de perceção, a 

velocidade de ação de jogo, a ênfase no treino das capacidades 

coordenativas e a sua relação com as condicionantes técnicas (passe, 

receção, condução, remate, drible), são cada vez mais referenciados nas 
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investigações atuais e serão o futuro das orientações para o ensino do 

futebol, ou seja, a formação dirigida ao sistema nervoso, baseado cada vez 

mais nas ciências cognitivas e sociais. 

Ressalvam-se também nestas investigações outros aspetos importantes 

que estão relacionados com a tática (princípios gerais e específicos do jogo 

ofensivo e defensivo), o treino ou a educação da capacidade criativa, a 

aprendizagem das técnicas desportivas e a sua relação com a componente 

cognitiva, a capacidade de análise/perceção e antecipação no jogo, o 

formar das competências emocionais, o educar a aptidão para o risco e 

para a capacidade de sofrimento, bem como o aumento da autoconfiança e 

autoestima através de formas jogadas com elevada percentagem de 

sucesso. 

 

1.1. ESTRUTURA DO RELATÓRIO 

 

O presente relatório pretende eternizar as diversas vivências e 

aprendizagens resultantes do Estágio Profissionalizante, na esperança de 

poder inspirar alguém a lutar por aquilo que quer e por aquilo em que acredita. 

Este documento encontra-se estruturado em cinco capítulos, para além dos 

Anexos. No primeiro capítulo é descrito o estado do conhecimento das boas 

práticas na área profissional assim como é feito um enquadramento e 

contextualização deste relatório no quadro legal da formação pós-graduada e 

da capacitação profissional. 

No segundo capítulo procura-se problematizar a questão do treino 

desportivo, os seus princípios e valores norteadores assim como, é feita uma 

caracterização ainda que de uma forma sucinta da entidade que me acolheu 

durante este Estágio.  

No terceiro capítulo encontram-se as expectativas iniciais em relação ao 

processo de estágio e os objetivos a atingir, assim como é realizada uma breve 

revisão da literatura sobre a temática da Gestão de Pais no Desporto e sobre o 

Modelo de Envolvimento Parental no Desporto de Teques e Serpa (2013). 

Ainda neste capítulo serão abordadas algumas das funções exercidas 
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enquanto estagiário assim como as características e os recursos da 

organização e dos agentes envolvidos. Por fim, serão mencionados os 

sistemas de avaliação e de controlo utilizados durante o estágio.  

No quarto capítulo serão indicadas as principais reflexões críticas acerca de 

todo o processo e como este contribuiu para a construção da minha identidade 

profissional. Neste capítulo, é de ressalvar se as expectativas iniciais terão sido 

cumpridas e quais os desvios que deram origem ao incumprimento das 

expectativas iniciais.  

No quinto e último capítulo tentaremos sintetizar os principais aspetos-chave 

do estágio e avançaremos com algumas sugestões relativamente ao 

autodesenvolvimento futuro.  

 

1.2. ENQUADRAMENTO LEGAL DA FORMAÇÃO E DA 

CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL  

 

1.2.1. Formação Pós-Graduada 

 

A conclusão deste segundo ano levará à obtenção do grau de Mestre que é 

conferido aos que, através da aprovação em todas as unidades curriculares do 

plano de curso de mestrado e da aprovação no ato público da defesa do 

relatório de estagiário, tenham obtido o número de créditos fixado, segundo o 

Decreto-lei nº74/2006, de 24 de março, artigo 23º. Posteriormente, este 

diploma foi atualizado pelo Decreto-Lei 107/2008, de 25 de julho sem que 

tivesse existido qualquer alteração. 

 

1.2.2. Título Profissional de Treinador de Desporto – Futebol – Grau II 

 

A Lei nº40/2012, de 28 de agosto, diploma legal que estabelece o regime de 

acesso e de exercício da atividade de treinador de desporto, que veio revogar o 

Decreto-Lei nº248-A/2008, de 31 de dezembro, ao abrigo do qual foi criado o 

Programa Nacional de Formação de Treinadores, define diferentes vias para 

obtenção do Título Profissional de Treinador de Desporto, certificação 

obrigatória para o exercício da função em apreço (idesporto.pt), neste caso, 
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treinador da modalidade de futebol. Neste sentido, é pela equivalência de 

estudos de ensino superior, designadamente por via de mestrado na área de 

Desporto, tal como identificado pela Direção-Geral do Ensino Superior. Assim, 

segundo o nº2 do art.º 6º da Lei anteriormente referida, os cursos superiores na 

área de Educação Física ou de Desporto são condição necessária para a 

emissão do Título Profissional de Treinador de Desporto por reconhecimento 

prévio pelo I.P.D.J., I.P. (Instituto Português do Desporto e Juventude) 

(idesporto.pt). Através da equivalência e estudos de ensino superior, estão 

reconhecidas academicamente capacidades para que seja atribuído o grau II 

total após estágio em Mestrado de Treino Desportivo no ramo de Crianças e 

Jovens na instituição de ensino superior em que o estagiário se encontra. 

Assim, para além de tudo o que a obtenção do grau de Mestre possa 

oferecer a nível cognitivo e experimental, é lhe reconhecido o título profissional 

de treinador de desporto – futebol – grau II. 

 

 

II.  CONTEXTUALIZAÇÃO DA PRÁTICA 

 

2.1. REFLEXÃO CRÍTICA ACERCA DO TREINO DESPORTIVO E DO 

PAPEL DO TREINADOR DE CRIANÇAS E JOVENS   

 

De acordo com Fonte Santa (2004), o educar e formar, implicam 

naturalmente a existência dum plano pedagógico e metodológico 

devidamente estruturado e definido. Os meios, métodos e estratégias 

aconselhados devem seguir os princípios definidos com base nas 

investigações da atualidade e no bom senso. 

É hoje claro que a formação e preparação desportiva das crianças e 

jovens deve ser, e é, substancialmente diferente da dos adultos e que o 

treino/competição da criança é diferente da do jovem, assim como o 

treino/competição do jovem é diferente do dos adultos. Para além disto, é 

também sabido que a formação e preparação da criança e do jovem tem 

que ter em conta que o processo de maturação é individualizado, com 

diferenças significativas entre género sexual e entre indivíduos, o que 
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condiciona de forma decisiva o processo de preparação, educação e 

formação desportiva. 

Falar em formação implica a existência de formadores, por isso a 

escolha dos (as) treinadores (as) adequados às necessidades dos 

formandos torna-se numa das primeiras preocupações da coordenação de 

uma Escola de Futebol. Um bom treinador ou um bom técnico desportivo 

na área do treino de crianças e jovens deve ter a clara noção que a sua 

atividade não se limitará a preparar e transmitir o treino. Ele/Ela 

desempenhará uma função de grande impacto social, educativo, formativo 

e desportivo, devendo reunir, pelo menos, sete domínios importantes: 

 

 Bom senso 

 Formação específica na modalidade 

 Formação no terreno 

 Formação académica 

 Experiência e talento na condução de grupos 

 Experiência de jogo como jogador 

 Sentimentos de satisfação pela atividade desenvolvida 

 

Segundo Fonte Santa (2004), devemos considerar o bom senso como sendo 

a primeira base de trabalho, quer no futebol, quer em qualquer outra atividade 

a exercer. Gerir o nosso dia-a-dia tanto a nível pessoal como profissional, 

requer uma boa dose de bom senso, que se traduz na forma de estar perante 

tudo e todos, sabendo ouvir todas as opiniões, “ver e ler” com objetividade e 

distanciamento, decidir sem receios e sem medos, escolher e alterar quando tal 

se justifique. 

Quanto à formação específica na modalidade, a aquisição e domínio dos 

conteúdos específicos do futebol permite a inserção adequada em todo o 

contexto. 

Quando falamos de formação no terreno, referimo-nos à capacidade de 

planear, executar, analisar, criticar e avaliar todo o processo de ensino-

aprendizagem. O(a) treinador(a) deve questionar constantemente o seu 
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trabalho, procurar saber onde e como eventualmente falhou, como poderia ter 

executado de forma mais eficaz e onde no seu entender agiu do modo mais 

correto. Deve questionar constantemente a qualidade e os efeitos da sua 

intervenção, do conhecimento que tem da modalidade, verificando se esse 

conhecimento ainda se mantém válido e atualizado, avaliando igualmente as 

relações afetivas que se estabelecem, pois um atleta motivado e valorizado é 

sempre mais criativo e autoconfiante nas suas práticas. 

Relativamente à formação académica, é importantíssimo ter sempre 

presente a perceção e domínio de todas as componentes inerentes à prática 

desportiva, ou seja, ter sempre presentes os conhecimentos adquiridos e 

atualizados sobre a anatomia, a fisiologia do esforço, a biologia do treino, 

biomecânica, pedagogia do treino, psicologia desportiva, sociologia, 

metodologia do treino, entre outras. 

Consideramos a experiência e o talento na condução de grupos como uma 

valência de capital importância. Pretende-se um perfil dinâmico com traços de 

personalidade que permitam exercer vários tipos de liderança. O(a) técnico(a) 

deve transformar, se necessário, a sua personalidade, adaptando-a a cada 

momento e grupo que dirige. Assim, em cada treino, deve saber decidir a 

forma, o peso e o lugar a dar ao aquecimento, aos exercícios analíticos (se 

forem necessários), aos exercícios mais complexos, às situações de jogo 

condicionado, às situações de jogo livre, ao trabalho de desenvolvimento da 

condição física e à interligação de todos estes fatores. Deve igualmente ser 

capaz de fazer opções em relação à intensidade e ao volume dos exercícios e 

treinos, tendo como referência os objetivos definidos e a capacidade de 

resposta dos seus praticantes.  

A experiência como jogador, mesmo não sendo de transcendente 

importância é, no entanto, muito útil e rica no prever, identificar e antecipar de 

situações que podem ocorrer no treino e no jogo. É o chamado “feelling” que só 

a vivência de milhentas situações da prática pode trazer. 

Se a tudo o que anteriormente foi referido, acrescentarmos os sentimentos 

de satisfação pela atividade desenvolvida com crianças e jovens, que 

alguns/algumas treinadores (as) deixam timidamente ou efusivamente 
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transparecer, então teremos a garantia de que as finalidades da Escola de 

futebol como atividade desportiva e formativa estão asseguradas, ou seja, uma 

Escola aberta a todos, com um programa de ensino definido, com conteúdos e 

objetivos diferentes e correspondentes às necessidades de desenvolvimento 

de cada um dos alunos (diferenciação e individualização do ensino), onde o 

prazer pela prática do futebol como atividade física e desportiva regular e 

corretamente orientada e sustentada é fator fundamental para a sua evolução 

futura, tornando-os não só mais saudáveis, mas também ética, social e 

profissionalmente mais aptos no futuro. 

 

2.2. METODOLOGIA DO TREINO   

 

Quando se fala de metodologia do treino, e independentemente dos 

vários escalões, importa desde logo deixar bem claro que tudo o que a ela 

diz respeito exige muita disciplina e rigor. Mais do que inspiração, o treino 

requer a transpiração necessária a quem necessita de antecipar 

constantemente o futuro, através da preparação prévia e exaustiva das 

diferentes soluções exigidas por uma realidade exterior em constante 

mutação. 

O treino de crianças e jovens deverá dar sempre um bom contributo para 

o desenvolvimento global e harmonioso nas vertentes físicas, intelectual, 

emocional e social, devendo proporcionar a todos a oportunidade de 

participar de forma regular em níveis de prática compatíveis com as suas 

capacidades e grau de maturação. 

“O treino é um processo pedagógico que visa desenvolver as 

capacidades técnicas, táticas, físicas e psicológicas do (s) praticante (s) e 

das equipas no quadro específico das situações competitivas, através da 

prática sistemática e planificada do exercício, orientada por princípios e 

regras devidamente fundamentadas no conhecimento científico” (Castelo, 

1996). 

Os exercícios não são todos iguais, não provocam os mesmos efeitos, 

nem todos têm a mesma eficácia. 
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O mais importante no treino é a seleção de exercícios e a execução dos 

mesmos que conduzem, ao objetivo desejado (Ozolin, 1988). 

Assim, e de acordo com Fonte Santa (2004), é prática corrente 

ensinarmos o futebol nas Escolas de Futebol Geração Benfica através de 

jogos ou formas jogadas, utilizando meios, métodos e estratégias 

atualizadas e onde os pressupostos cognitivos e psicológicos do praticante, 

como por exemplo a capacidade de decisão, a atenção, a concentração, a 

compreensão, o raciocínio, a inteligência tática (criatividade) e emocional 

são elementos fundamentais. 

Hoje o futebol não se baseia exclusivamente nos aspetos físicos como 

se evidenciava nas décadas de 60 e 70, nas quais os treinadores tinham a 

ideia de que a melhoria da condição física era determinante na obtenção de 

bons resultados em competição e na formação. Não se baseia igualmente 

nos aspetos técnicos, obsessão da geração seguinte, que levou muitos 

seguidores a pensar que o sucesso do jogador (formação) e da equipa 

estavam relacionados com o exagerado treino da técnica em situações 

analíticas. 

Atualmente o futebol é um jogo que não se baseia quase exclusivamente 

nos aspetos físicos e técnicos, trata-se de um jogo muito rápido que requer 

maior inteligência, perspicácia, reflexão, análise e rapidez de ação o que 

exige rápidas e acertadas decisões. Numa definição simples, podemos 

dizer que este jogo é uma sucessão no tempo e no espaço de equilíbrios e 

desequilíbrios momentâneos, onde estes desequilíbrios são fruto da 

excelência emocional, alicerçada numa excelente tomada de decisão e 

numa forte capacidade de drible e velocidade. 

Ainda segundo Fonte Santa (2004), é por isto que nas Escolas de Futebol 

Geração Benfica, os meios, métodos e estratégias mais adequadas para 

ensinar o jogo “… passam por interessar o praticante, recorrendo a formas 

jogadas divertidas e motivantes, implicando-o em situações-problema que 

contenham os ingredientes fundamentais do jogo, isto é, presença da bola, 

oposição, cooperação, escolha e finalização. De acordo com este 

entendimento, não devem ser adotadas situações que levem à exercitação 



- 9 -  

 

descontextualizada e analítica dos gestos técnicos (passe, receção, 

condução, drible, remate, entre outros), dado que a execução assim 

realizada assume características diferentes daquela que ocorre no contexto 

aleatório do jogo.” (Garganta, 1995). 

Neste sentido, os exercícios de treino não se dirigem a um único 

objetivo, antes pelo contrário, consideram em cada momento que melhorias 

podem provocar nos domínios técnico, tático, físico, cognitivo e psicológico 

numa relação coerente entre estas variáveis (analíticos somente o 

necessário, globais e integrantes tanto quanto possível), sendo desejável o 

uso de estruturas em número reduzido de jogadores, utilizando uma única 

baliza, como por exemplo: 

 

1 x 0 + Gr, 2 x 0 + Gr, 3 x 0 + Gr, 3 x 1 + Gr, 2 x 1 + Gr, 4 x 2 + Gr, 3 x 2 + 

Gr, etc., ou duas ou mais balizas Gr+2x2 + Gr, Gr + 3 x 3 + Gr, Gr + 3 x 2 + 

Gr, Gr + 3 x 5 + 2Gr, Gr + 5 x 5 + Gr, Gr x 4 (+2j) x 4(+2j) + Gr, Gr+2 x 4 

+2Gr, etc. 

 

Num jogo de futebol, o jogador deve saber o que fazer (componente 

tática, sustentada em princípios de jogo através de regras de atuação no 

ataque e na defesa), para depois saber como fazer (componente técnica), o 

que exige uma elevada capacidade de decisão (componente cognitiva), que 

por sua vez decorre de uma ajustada leitura de jogo (capacidade de 

perceção/análise e antecipação, sustentadas no desenvolvimento da 

atenção e concentração), para poder agir corretamente no tempo certo em 

relação ao móbil do jogo (velocidade de ação com e sem bola – alicerçada 

em excelentes capacidades coordenativas e condicionais). 

De acordo com Fonte Santa (2004), o clima motivacional desenvolvido dá 

assim prioridade ao desenvolvimento e mestria de capacidades (melhorar a 

condição física promovendo, de forma harmoniosa, o desenvolvimento 

físico geral privilegiando o desenvolvimento das capacidades coordenativas 

e condicionais) e à aprendizagem do jogo pois tem uma lógica e razão 

intrínsecas, independentes da interpretação pessoal de cada treinador, 
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estimulando a capacidade de decisão, a criatividade tática e a inteligência 

emocional. 

É este o pilar sobre o qual assenta toda a organização de ensino e que 

leva os jovens atletas das Escolas de futebol Geração Benfica, “a par do 

treino das coisas do corpo”, a tratar bem a bola e a compreender como se 

joga em todo o campo, sendo a criatividade individual e coletiva e a tomada 

de decisão, as traves mestras desta metodologia. 

Aprender a tratar bem a bola implica que se tenha um bom domínio do 

próprio corpo, estar equilibrado, manter a cabeça levantada, mudar de 

direção, parar de repente, arrancar de surpresa, saber correr, acelerar ou 

diminuir a velocidade de corrida, parar, saltar, cabecear, inverter o sentido 

do deslocamento, saber rematar, passar, receber, apreciar trajetórias, 

saber olhar e recolher informações, cooperar com os colegas, saber 

defender e atacar à direita, ao centro e à esquerda, saber decidir e 

controlar as próprias emoções, são a base de um harmonioso domínio 

corporal e psíquico, e que possibilitam ter a arte de jogar com agrado de 

ver. 

Ainda segundo Fonte Santa (2004), nas Escolas de Futebol Geração 

Benfica tenta-se educar para a disciplina, tendo em conta os valores, o 

gosto pela organização, a atitude, a coragem, a capacidade de sofrimento, 

a perseverança, a tenacidade, a imprevisibilidade, alimentando sempre a 

autoconfiança e a autoestima e blindando tudo isto com valores como a 

solidariedade, a humildade, o altruísmo e o respeito pelas regras, pelos 

colegas e pelos adversários. 

 

2.3. CONTEXTUALIZAÇÃO DO LOCAL DE ESTÁGIO  

 

De acordo com a informação disponibilizada no website oficial do clube, a 

gloriosa história daquele que é um dos maiores clubes de sempre do futebol 

mundial, teve início no princípio do século XX. 
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Ainda de acordo com a mesma informação, a Escola de Futebol Geração 

Benfica foi criada na década de 90 do século passado, imbuída pela paixão 

pelo futebol e por uma real preocupação com a formação de jovens.  

O grande objetivo deste clube é que as Escolas de Futebol sejam 

reconhecidas como um centro de excelência, no panorama do futebol nacional 

e internacional. Por aqui passaram jogadores importantes que ainda hoje 

brilham ao serviço de grandes gigantes do futebol europeu. Estes jogadores e 

também os grandes feitos que as equipas de formação deste clube têm 

atingido a nível nacional e internacional obrigam a que todos quantos 

colaboram com o projeto devam demonstrar aptidão e competências, sendo 

importante criar uma imagem que seja comum a todos, que os identifique 

visualmente, mas também ao nível das ações e comportamentos. Daí ser 

política do clube encorajar e apoiar a presença de valores como a criatividade, 

a inovação e a qualidade. 

A evolução deste projeto resultou da necessidade sentida pela Área de 

Formação em redimensionar o mesmo de uma forma inovadora e sustentada. 

Nasceu assim a denominação Escolas de Futebol Geração Benfica e a entrada 

em funcionamento da Rede de Escolas.  

A evolução permitiu também alargar os objetivos no sentido de:  

 Incrementar um ensino de alta qualidade, através de uma rede de 

Escolas de Futebol desenvolvida em parceria com diversas instituições, 

organizações, clubes, autarquias, escolas e particulares;  

 Estabelecer padrões de qualidade e inovação no ensino do futebol que 

sejam reconhecidos nacional e internacionalmente, e que garantam a 

base da pirâmide de formação do clube; 

 Incrementar a marca a nível nacional e internacional, aumentando o 

número de praticantes na Escola de Futebol e consequentes contactos 

com a marca, através de uma rede de escolas com um ensino de 

elevados padrões de qualidade;   

 Desenvolver, conjuntamente com os parceiros uma forte imagem de 

marca associada aos valores de qualidade;   
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 Alargar o número de organizações parceiras, assim como estreitar os 

laços de cooperação entre as mesmas.   

 

Neste momento o projeto conta com algumas Escolas de Futebol em 

Portugal e no Estrangeiro. É de ressalvar que instituições de interesse público 

desportivo de dimensão mundial como este clube devem pautar-se pela 

procura incessante de excelência e inovação nas suas atividades e serviços. 

Para que tal seja uma realidade, o trabalho das Escolas de Futebol é realizado 

em instalações com os mais elevados padrões de segurança e higiene, 

contando com um corpo de profissionais altamente dedicados ao ensino do 

futebol, através dos mais recentes meios, métodos e estratégias de ensino 

desenvolvidos pelo clube.  

A missão desta Escola de Futebol passa por ensinar futebol, mas sempre 

criando formas para proporcionar aos jovens uma oportunidade de se 

valorizarem adquirindo valores sociais e humanos que lhes possibilitem o 

equilíbrio, a responsabilidade e a capacidade de participarem de uma forma 

ativa na sociedade, promovendo assim condições para uma maior identificação 

entre os jovens e os valores dos quais o clube não abdica. 

 

 

III DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA 

 

3.1. ESPECTATIVAS INICIAIS 

 

No que concerne ao Estágio Profissionalizante, as expectativas iniciais 

incidiam na necessidade e sede de aprender através do desenvolvimento 

de conhecimentos práticos e metodologias que me permitissem evoluir 

como profissional e que me garantissem a qualidade de uma carreira, no 

intuito de realizar um plano de desenvolvimento de formação com a 

respetiva orientação adequada e um programa devidamente estruturado e 

organizado. Esperava-se que essa formação fosse igualmente flexível à 

criatividade dos estagiários permitindo o crescimento singular do indivíduo 

como pessoa, como profissional atualizado, reconhecendo o seu potencial 
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e acompanhando o seu processo de aprendizagem com perspetivas de 

crescimento e evolução positivas. 

Com base em informações fornecidas por outros colegas que já tinham 

realizado o seu estágio em anos anteriores, dei início ao ano letivo de 

2018/2019 com a ideia de que este estágio seria um processo árduo e 

trabalhoso e por isso parti para o mesmo com algum receio pois sabia que 

iria ter alguma falta de tempo, em consequência do horário laboral 

enquanto trabalhador-estudante, e que por essa razão pudesse ter algum 

prejuízo no desempenho enquanto estagiário.  

Antes de ingressar no Mestrado em Treino Desportivo, toda a minha 

formação académica anterior havia sido realizada no âmbito da Psicologia, 

mais concretamente no ramo da Psicologia Clínica e da Saúde, mais 

direcionada para uma vertente da saúde mental, tendo finalizado a licenciatura 

em três anos ao abrigo do projeto de Bolonha e tendo completado com mais 

dois anos de mestrado.  

Entretanto, optei por um segundo mestrado agora no âmbito do Desporto e 

do Treino Desportivo direcionado para a população mais juvenil, para que a 

formação fosse dentro desta área, a mais abrangente possível. Esta procura 

deste mestrado surgiu devido ao gosto que fui nutrindo sempre ao longo dos 

anos pelo desporto em geral e por isso o ensino do Treino Desportivo nunca foi 

retirado dos meus planos, pois durante muitos anos fui atleta federado na 

modalidade de futebol.  

 

3.1.1. Expectativas em relação ao meu desempenho 

 

Com o Estágio Profissionalizante pretendia aprender e adquirir 

experiência para poder vir a ser um treinador/formador eficaz e eficiente, 

adquirindo desta forma competências para decidir, optar e adaptar-me a 

diferentes situações com as quais me iria deparar no dia-a-dia de cada 

treino. Esperava assim, aperceber-me das diferenças que existissem entre 

a preparação teórica e a prática a que tinha sido sujeito durante o ano 

anterior, tal como de outras lacunas existentes na minha formação, que 
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tinham neste presente ano letivo a oportunidade de serem preenchidas e 

colmatadas 

Neste sentido, sentia alguma ansiedade pelo início desta função 

educativa, formadora e pedagógica, mas por outro lado uma grande 

vontade de aprender e de ensinar, de adquirir e beber muita da experiência 

de outros treinadores e de verificar aquilo que realmente poderia ser o meu 

valor e potencial efetivo enquanto treinador de crianças e jovens. 

Apesar destes sentimentos, tinha a consciência de tudo o que envolvia o 

Estágio Profissionalizante, pela quantidade e complexidade de trabalho que 

se avizinhava, pela possibilidade, que existia, de falhar enquanto treinador 

ou pela possibilidade de não conseguir atingir os objetivos a que me 

propunha. Sabia, no entanto, que o melhor caminho a seguir seria 

empenhar-me ao máximo em cada tarefa, sem deixar que estes anseios e 

medos perturbassem o meu desempenho. Assim, a importância deste ano 

letivo foi-se tornando inquestionável para o desenvolvimento desta futura 

profissão, e este facto “mexia” com qualquer pessoa que se encontrasse 

numa situação idêntica, já que seria submetido a avaliação praticamente 

em todos os treinos, tendo em conta que teria sempre o olhar presente e 

atento de treinadores já com alguma experiência reconhecida, do meu 

tutor, do diretor da escola, dos pais e dos próprios atletas em formação pois 

a ideia que tinha é que todos seriam sempre por norma muito 

observadores, atentos e até um pouco críticos. 

Assim, por ser um ano em que podia colocar em prática os 

conhecimentos adquiridos durante o primeiro ano do mestrado, e por tudo 

anteriormente evidenciado este afigurava-se sem dúvida como um ano 

pleno de expectativas. Deste modo, esperava poder utilizar os 

conhecimentos que havia aprendido até este momento de forma produtiva. 

Este era claramente o sentimento que me invadia antes do início do ano 

letivo. Sentia uma enorme vontade de iniciar um novo percurso da minha 

vida, em que poderia concretizar alguns dos conhecimentos adquiridos em 

anos anteriores. 
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Também já sabia de antemão que este iria ser um ano de muito trabalho, 

muita investigação e de muito esforço e empenho da minha parte. O facto 

de ter pela primeira vez jovens atletas “entre mãos” conferia-me uma 

responsabilidade que não tinha tido até à data, uma vez que por alguns 

momentos ao longo do presente ano letivo seria a pessoa responsável pelo 

ensino e formação destes jovens e que de alguma forma lhes poderia 

ajudar a moldar alguns traços de personalidade, fazendo-lhes passar 

atitudes, valores e reações de afeto importantes, a ter em conta tanto num 

momento de jogo ou competição bem como na sua vida diária entre pares. 

Existia também todo um conjunto de fatores que tornariam este ano 

muito especial. Entre eles estavam, como já referi, o trabalho com dois 

escalões de jovens atletas com idades compreendidas entre os 11 e os 14 

anos, o lidar diariamente com toda a comunidade desportiva, o respeitar de 

regras pertencentes a ela, o trabalho com um grupo de trabalho constituído 

por um treinador principal e um outro treinador estagiário – com os quais já 

estava perfeitamente identificado - o lidar com um processo de avaliação a 

que iria estar permanentemente sujeito, etc. 

Esperava, com este ano, ganhar alguma experiência em relação ao 

processo de ensino-aprendizagem e assim poder evoluir com os próprios 

erros, encarando-os sempre como grandes oportunidades de melhoria e 

crescimento pessoal e profissional, bem como aproveitar todos os 

ensinamentos que iria receber por parte do professor responsável pela 

orientação do meu estágio assim como, do meu tutor, colegas treinadores e 

dos restantes departamentos da Escola de Futebol, como uma boa forma 

de poder melhorar a minha capacidade enquanto profissional na área do 

Treino Desportivo. 

No que diz respeito às tarefas a abordar, confesso que sentia algum 

receio e por isso senti a necessidade de consultar bibliografia pela falta de 

bases e experiências das matérias a abordar, e pela responsabilidade em 

lecionar assuntos um pouco fora do meu domínio. Sem dúvida que para 

ensinar é preciso estar primeiramente muito disposto a aprender! 
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A função de “Ser Treinador” implica não só a coleção de conhecimentos 

académicos e pedagógicos, mas também uma vasta gama de 

competências pessoais e sociais. Esta imensa responsabilidade de “Ser 

Treinador” intimidava-me e, simultaneamente aliciava-me, principalmente 

pelo facto de finalmente poder contribuir para a formação das crianças e 

jovens, sendo esta uma das principais funções do papel do treinador. 

Acima de tudo, esperava crescer quer a nível profissional, quer enquanto 

pessoa, com a certeza de que este seria um dos anos mais marcantes da 

minha vida. 

Uma das principais expectativas antes de iniciar este processo de 

estágio estava relacionado com a relação que iria manter com novos 

treinadores, fossem estes treinadores profissionais ou simples colegas de 

profissão. Considerava ser fundamental estar sempre muito atento ao que 

estes tinham para me dizer e seguir alguns dos seus conselhos. 

Estivessem ligados ao futebol ou não, considerava importante escutar o 

que cada um tinha para dizer, pois todos os conselhos seriam importantes.  

Obviamente que, para além de procurar conhecer profissionais da área, 

era igualmente importante ler muito (livros, artigo científicos etc.) sobre 

organização técnica, tática e, naturalmente, ler os conselhos dos melhores 

treinadores do mundo. Poderia ser também uma forma importante de 

aprendizagem. 

Para além do contacto direto ou indireto com os agentes envolvidos 

existem diversos locais onde poderia sempre discutir futebol, e aprender ao 

mesmo tempo. Fossem sítios reais ou virtuais, seria importante procurar 

comunidades com colegas de profissão que desenvolvessem variadas 

temáticas relacionadas com futebol (palestras de professores e treinadores, 

blogs e fóruns online). 

Como é óbvio, não valeria a pena ler um texto ou um artigo ou ouvir a 

palestra de um profissional sem, contudo, praticar. Considerava 

fundamental ter sempre por perto um papel e uma esferográfica, e escrever 

tudo o que fosse aprendendo. 
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Assim, esperava ao longo do tempo ir começando a desenhar e a 

desenvolver os meus próprios exercícios, assim como escrever sobre a 

minha forma de pensar e sobre a minha própria filosofia de jogo, bem como 

fazer os meus próprios planeamentos para colocar em prática. 

Durante o estágio tive a oportunidade de observar muitos jogos ao vivo e 

realizei alguns relatórios desses mesmos jogos, de forma a registar tudo 

aquilo que ia observando para que reunisse informação pertinente e útil 

para organizar este relatório final. O que de facto acontece é que pela 

observação dos jogos pela televisão acabamos por ter uma perspetiva 

muito diferente, pois apenas se vê o que a "caixinha" transmite, enquanto 

outra perspetiva bem diferente é assistir a jogos ao vivo, onde podemos 

olhar para onde queremos, estudar o que for a nossa vontade e ver o que 

realmente se quer ver juntamente com o “detalhe importante”. Acredito que 

desta forma é mais fácil elaborar relatórios de jogo, que consequentemente 

ajudarão a desenvolver a minha visão do jogo. 

Uma outra expectativa está relacionada com a elaboração de exercícios, 

uma vez que ao finalizar este meu Estágio vejo-me agora muito mais capaz 

de criar bons exercícios pois fui adquirindo conhecimento técnico-tático 

sobre o jogo.  

No fundo, o que tentei fazer nesta fase de formação foi procurar aplicar-

me ao máximo mostrando interesse e motivação por tudo aquilo que se ia 

desenvolvendo à minha volta, mantendo sempre o sonho em chegar o mais 

longe possível. Percebi que sem dedicação não conseguimos nada, por 

isso foi importante trabalhar, traçando bons objetivos, de preferência com 

algum otimismo. Esperei aprender sempre mais, procurando algo que ainda 

não sabia e aprofundar também tudo o que já era do meu conhecimento, 

pois já diz o ditado popular: “que o saber não ocupa lugar”. 

Por fim, considerava ser fundamental desenvolver e perceber alguns 

pontos fortes e entender verdadeiramente o que é que eu seria capaz de 

desempenhar melhor, pois várias questões me foram aparecendo como por 

exemplo: Se seria capaz de desenhar e desenvolver bem os exercícios? Se 

assim fosse, será que poderia vir a tornar-me num excelente treinador? 
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Será que seria competente a realizar os relatórios de jogo? Se fosse assim, 

porque não investir em ser um dos melhores observadores de futebol. Seria 

eu capaz de entender a organização tática com facilidade? Etc. Desta 

forma, considerava ser extremamente importante no final deste processo 

de estágio profissionalizante compreender qual seria a área mais forte e o 

que me poderia distinguir dos demais, começando a concentrar a minha 

atenção numa direção especifica. 

 

3.1.2. Expectativas em relação ao grupo de trabalho (Equipa Técnica) 

 

O grupo de trabalho (coordenador técnico, treinador principal e colega 

estagiário) foram os primeiros a fornecerem-me expectativas elevadas, pois 

as pessoas em causa suscitavam-me confiança, nomeadamente o 

treinador principal, pois já o conhecia há algum tempo e por essa razão já 

havia tido e vivido com ele experiências interessantes e positivas no campo 

profissional. Por outro lado, senti-me relativamente confortável por saber de 

antemão que também teria um colega estagiário de uma outra faculdade a 

fazer praticamente o mesmo caminho que eu, o que me despertava um 

enorme contentamento. 

Desta forma, pensava encontrar um grupo coeso, cooperante, ativo e 

interessado em participar na vida desportiva e nas atividades do Estágio. 

Ao longo do tempo, outras expectativas e receios surgiram, como o facto 

de lecionar algumas matérias a que não tinha tido acesso na faculdade, e 

receei que isso pudesse afetar uma pouco a minha prestação ao nível de 

ensino pois não dominava alguns conteúdos. Contudo, esses receios 

constituíram para mim um estímulo para busca de mais informação, de 

forma a colmatar lacunas que existiam até então na minha formação. 

 

3.1.3. Expectativas em relação ao Coordenador da Escola 

 

Relativamente ao Coordenador da Escola de Futebol, fui recebendo 

boas referências e as expectativas eram elevadas e positivas. O mesmo 

aconteceu relativamente à escola em si, cujas informações fornecidas por 
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alunos que estagiaram ou que conheciam o funcionamento da Escola em 

anos anteriores eram relativamente positivas e aliciantes. 

Do Coordenador da Escola esperava, essencialmente, exigência e 

disponibilidade, bem como a transmissão de toda a sua experiência e 

conhecimentos, de forma a poder adotar sempre as estratégias mais 

corretas, indo de encontro aos objetivos do estágio profissionalizante a que 

me propus. 

 

3.1.4. Expectativas iniciais em relação ao trabalho com os atletas 

 

No que diz respeito à relação com os atletas as expectativas incidiram 

mais sobre a importância de conseguir ajudá-los a obter os conhecimentos 

necessários para o exercício da modalidade, e garantir ao mesmo tempo 

que os treinos poderiam ser algo divertido e motivador. Por outro lado, 

considerei ser essencial conseguir promover a socialização com outras 

crianças da mesma idade, pois considero que o futebol, por ser um 

desporto coletivo, ressalva a importância do trabalho em equipa, e por essa 

razão procurei que pudessem ajudar-se uns aos outros para alcançarem 

algo para o bem comum (no caso do futebol, as vitórias).  

Outra expectativa importante focou-se com o meu contributo para o 

aumento da potência muscular, principalmente das pernas, e desta forma 

foi meu objetivo tentar ajudar a desenvolver a densidade óssea femoral dos 

atletas. Para além disso, era importante poder ajudar a melhorar a 

formação do tecido muscular, aumentando a oxigenação do sangue e 

fortalecendo a função cardíaca, que é no fundo uma preocupação 

importante com a saúde dos jovens atletas. 

Relativamente ao desenvolvimento cognitivo e à coordenação motora do 

atleta, espero ter contribuído para o desenvolvimento destes dois aspetos 

que, simultaneamente, ajudam a melhorar a visão periférica e a aumentar a 

velocidade de raciocínio. 
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Relativamente ao aspeto da disciplina, e por se tratar de uma 

modalidade que contém regras, espero ter contribuído para que os meus 

atletas compreendessem que é fundamental ter disciplina. Considero ser 

essencial dentro do espaço do jogo, a existência de respeito pelos colegas, 

treinadores, árbitros de futebol e restantes agentes desportivos, e procurei 

que os atletas atuassem de forma cordial, para não correrem o risco de 

serem expulsos (treinos e jogos). 

Neste processo, ajudei os atletas a cultivarem o espírito competitivo, mas 

de forma positiva. Nos jogos de futebol (treino e jogo), os jovens atletas 

aprenderam o valor de se ter um objetivo, bem como perceberam a 

importância do trabalho e esforço que é necessário ter para alcançarem as 

vitórias. Assim, ao terminar este estágio espero ter contribuído para que os 

atletas entendessem a importância do trabalho anterior (treino) e da 

vontade de vencer para se atingir os resultados.  

Por fim, e talvez uma das expectativas mais significativas, foi poder 

ajudar os jovens atletas a aprenderem a lidar com as derrotas (fossem elas 

justas ou injustas). Este é outro exemplo importante que julgo ser 

fundamental, ou seja, as crianças aprenderam, que nesta atividade 

desportiva tal como na vida como na vida, nem sempre se ganha e nem 

tudo acontece como se espera. A consciência de que é preciso levantar a 

cabeça e seguir em frente, apesar do revés, faz parte do mundo do futebol. 

Afinal, haverá sempre um outro jogo, um outro desafio pela frente. E isso 

na minha perspetiva pode ajudar a evitar a tristeza ou a depressão infantil. 

Relativamente à prevenção de lesões, considero que foi fundamental 

respeitar os limites e características de cada jovem atleta, fazendo com que 

estes pudessem aproveitar ao máximo os benefícios do desporto 

 

3.2. OBJECTIVOS 

 

Os objetivos de caráter geral a que propus para a realização deste 

Estágio Profissionalizante foram os seguintes:  
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 Ajudar os jovens atletas a adquirirem valores sociais e humanos 

que lhes possibilitassem o equilíbrio, a responsabilidade e a 

capacidade de participarem de uma forma ativa na sociedade, 

promovendo assim condições para uma maior identificação entre 

os jovens e os valores que a Sociedade não abdica; 

 

 Ajudar a criar as condições necessárias, para que os jovens 

atletas tivessem a possibilidade de ter acesso a uma correta 

iniciação ou ao desenvolvimento da prática desportiva; 

 
 Garantir uma oportunidade aos atletas de se valorizarem e de 

adquirirem mais conhecimentos que lhes permitissem uma 

eventual seleção para equipas de alto rendimento do clube. 

 

O trabalho realizado com os atletas visou ainda alcançar objetivos 

operacionais de caráter mais específico, tais como: 

 

Técnicos: (Remate; Condução de bola; Passe; Receção; Proteção da bola; 

Ensino das diversas formas de drible; Ensino das diversas formas de 

desarme; Jogo de cabeça; Técnica G.R.; Lançamento linha lateral). 

Táticos: (Princípios gerais do jogo; Princípios específicos do jogo; 

Princípios específicos do ataque - Progressão/Cobertura 

Ofensiva/Mobilidade/Espaço; Os princípios da desmarcação - 

Desmarcação de apoio, de rotura e com trajetória circular (nas costas); 

Princípios específicos da defesa - Contenção/Cobertura 

defensiva/Equilíbrio/Concentração/Ensino da marcação, desarme e 

interceção. 

Estratégicos: Formas jogadas integradas para (Desenvolver regras de 

atuação nas diferentes posições em ações ofensivas; Desenvolver regras 

de atuação nas diferentes posições em ações defensivas; Racionalização 

do espaço de jogo; Evitar a aglomeração; Descentração do jogo; Dispersão 

em relação à bola; Desenvolver a noção de amplitude e profundidade e de 

equilíbrio e concentração através dos jogos de corredores e setores e 
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setores com corredores; Estimular a iniciativa individual através do 

desenvolvimento do drible/finta, especialmente dos alunos mais dotados 

para essas ações; Educar e desenvolver a visão periférica (capacidade de 

observação); Educar e desenvolver a imprevisibilidade; Educar e 

desenvolver a capacidade, qualidade e velocidade da tomada de decisão; 

Aprender as regras do jogo. 

Físicos: (Capacidades Condicionais; Resistência específica de jogo; 

Velocidade - Reação Simples/Complexa; Velocidade de Execução e de 

Deslocamento; Força rápida (acelerar e travar; alternar distâncias curtas; 

mudanças de direção e sentido); Flexibilidade; Agilidade; Destreza. 

Capacidades Coordenativas: Desenvolver e aperfeiçoar a Capacidade de 

observação; Apreciação de trajetórias; Orientação espacial; Coordenação 

óculo – manual; Coordenação óculo – pedal; Coordenação espaço-

temporal; Lateralidade; Equilíbrio; Controlo motor; Ritmo; Técnica de 

corrida; Sensibilidade propriocetiva do pé. 

Psicológicos, sociais e afetivos: Desenvolver estratégias para educar, 

desenvolver e aperfeiçoar: As relações interpessoais; Atitudes; Valores; 

Normas; Regras; Solidariedade; Altruísmo; Coesão de grupo/equipa; 

Espírito de grupo/equipa; Atenção; Concentração; Autocontrolo; Educar a 

coragem e dominar o medo; Autoestima; Autoconfiança; Humildade; 

Combatividade; Determinação; Caráter; Postura; Vontade de vencer; 

Estabilidade; Mentalidade forte; Atitude positiva; Persistência; 

Competitividade; Capacidade de sofrimento e resistência psicológica à 

fadiga; Tenacidade; Fair-play; Formar a estabilidade psicológica; A 

confiança e respeito mútuos entre elementos do grupo/equipa; A 

integridade (honestidade nas palavras e coerência nas ações); A 

preocupação com o próximo (acredita-se mais naqueles que se preocupam 

connosco). 

Cognitivos: Desenvolver e aperfeiçoar a capacidade e velocidade de 

análise e perceção; Desenvolver e aperfeiçoar a capacidade e velocidade 

de antecipação/ Prever os comportamentos dos colegas e oponentes na 

sua relação com o móbil do jogo; Desenvolver e aperfeiçoar a qualidade e 
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velocidade de decisão; Educar a criatividade tática; Educar e desenvolver a 

improvisação; Educar e desenvolver a imprevisibilidade; Condicionar a 

ação do adversário através da sua própria ação. 

 

3.3. Funções atribuídas ao Treinador Estagiário  

 

Uma das funções que me foi atribuída desde o início do estágio foi o de 

coordenar juntamente com o treinador principal, sempre com o objetivo de 

melhorar a qualidade dos treinos dos atletas. 

A aprendizagem sempre foi recíproca, e quanto maior foi o empenho e 

interesse na preparação das tarefas, maior foi, com toda a certeza, a 

evolução deste trabalho que fui desenvolvendo ao longo do tempo. 

A primeira fase do estágio (setembro - dezembro) serviu, 

essencialmente, para conhecer um pouco melhor o funcionamento e a 

organização da Escola de Futebol. 

Na segunda fase (a partir de janeiro) já assumi um papel cada vez mais 

ativo, começando a ser-me exigido um conjunto de funções cada vez mais 

abrangentes e uma qualidade de intervenções nos treinos cada vez maior. 

Durante a segunda fase fiquei incumbido de orientar, dirigir e 

supervisionar na íntegra o exercício que geralmente se utiliza como meio 

de aquecimento no início de cada treino. 

Durante esta fase, senti muito mais autonomia para interagir com os 

alunos. Já o técnico principal teve uma função mais orientada para a 

supervisão e controlo da atividade, intervindo em casos pontuais ou de 

manifesta incapacidade demonstrada por mim. 

Assim, o que ficou determinado é que deveria consultar o respetivo plano 

de treino e iniciar a atividade a partir do momento que os atletas entrassem 

no espaço destinado ao treino. Esta atividade no geral tinha a duração 

máxima de dez minutos. No final do treino, eu e o técnico principal 

dialogávamos no sentido de esclarecer possíveis dúvidas ou alterações que 

fossem necessárias fazer nos próximos treinos. 
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Ainda a partir de janeiro, passei a ter a possibilidade de construir o plano 

de treino total, analisá-lo com o técnico principal e ser responsável pela 

respetiva aplicação. O plano de treino era analisado na semana anterior à 

sua aplicação, aquando da reunião com o técnico responsável. 

Após a análise dos respetivos planos, ficava responsável por entregar o 

plano de treino definitivo na data de realização do mesmo, bem como uma 

cópia para cada técnico. 

Ao longo da segunda fase, as tarefas consistiram, por um lado em 

elaborar o plano de treino, por outro, conduzir e ser responsável pela 

aplicação do treino. 

Uma das recomendações que me transmitiram desde o início foi a 

necessidade de realizar uma reflexão crítica sobre os próprios treinos, para 

que desta forma resultassem dúvidas/sugestões que pudessem vir a 

enriquecer todos. Pude fazê-lo informalmente, no final de cada treino junto 

do técnico responsável. 

Ficou definido ainda, que no final de cada uma das fases do Estágio, eu 

entregaria um relatório com o balanço final no qual constasse os aspetos 

mais positivos, menos positivos, sugestões e possíveis dúvidas. 

Foi acordado igualmente que quando não tivesse disponibilidade para 

comparecer na sessão de treino por motivos laborais visto que sou 

trabalhador estudante, eu informaria o técnico principal e o coordenador 

assim que possível. 

 

3.4. Processo de Avaliação do Treinador Estagiário  

 

Ao longo do estágio fui sendo alvo de uma avaliação pormenorizada às 

minhas competências. O técnico principal foi o responsável por elaborar um 

relatório crítico no final do ano e que foi entregue ao coordenador da Escola 

de Futebol, no qual foi apreciado todo o meu trabalho desenvolvido. 

Ressalvo que relativamente a este ponto, logo no início do estágio tive 
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conhecimento dos parâmetros de avaliação aos quais seria sujeito, dos 

quais destaco:  

 

 Assiduidade 

 Pontualidade 

 Relação com os jovens praticantes 

 Plano de treino 

 Qualidade de ensino 

 Relação com os encarregados de educação 

 Relação com outros intervenientes 

 

3.5. Análise crítica e reflexão sobre os resultados 

 

Relativamente a este ponto ficou definido que deveria caracterizar a 

atividade do treino, fazendo a verificação e a correção das ações tomadas. 

Assim, tentei identificar e analisar os fatores determinantes do sucesso ou 

insucesso da unidade de treino e caracterizar os efeitos do mesmo, 

identificando os resultados e referenciando-os aos objetivos gerais que 

pretendia obter. 

 

3.6. Aperfeiçoamento e sugestões 

 

Outro aspeto que considerei importante para o desenvolvimento do meu 

trabalho foi poder apresentar propostas de modificação de elementos e/ou 

da estrutura do treino, baseado na experiência concreta e na orientação 

pedagógica e/ou didáticas experimentadas, visando a melhoria dos 

processos e/ou da utilização dos recursos com vista à sua maior eficácia. 

 

3.7. Qualidade de ensino 

Introdução aos treinos 

 

No início do treino, de forma clara, e sem perca de tempo informava os 

jovens praticantes dos objetivos do treino, explicando e clarificando as 
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principais tarefas, relacionando-as com treinos e etapas anteriores e 

posteriores do processo de treino. O técnico principal sempre que 

necessário completava a informação de modo preciso, sublinhando as 

regras a cumprir e os cuidados a ter. 

 

3.8. Relação com os Encarregados de Educação 

 

Um aspeto fundamental e relevante no meu Estágio foi a preocupação 

de estabelecer uma relação social com os Encarregados de Educação de 

forma a promover um conhecimento pessoal mútuo. Deste modo julgo ter 

ajudado a contribuir para o esclarecimento dos pais sobre o alcance 

formativo, objetivos e resultados esperados das atividades que os jovens 

atletas realizavam ou que iriam realizar. Com a devida autorização do 

técnico principal informava-os, sempre que fosse solicitado, sobre as 

minhas expectativas e as do clube, em relação ao jovem atleta respetivo, 

assim como as perspetivas de desenvolvimento e progresso individual do 

mesmo, quer do ponto de vista global, quer do ponto de vista desportivo. 

Ao longo do tempo, fui manifestando sempre enorme compreensão pela 

preocupação dos Encarregados de Educação em relação à formação 

desportiva do seu educando, tentando estabelecer uma comunicação clara, 

coerente e objetiva, por forma a obter o apoio destes para a defesa 

intransigente dos interesses dos jovens praticantes nas atividades a 

desenvolver. 

 

3.9. Relação com os outros intervenientes 

 

Logo no início da época foi-me pedido que nunca anulasse a minha 

responsabilidade de educador, como referência moral e social, sobretudo 

quando as minhas intervenções se orientavam aos dirigentes, árbitros, 

espectadores, associados do clube ou outras individualidades. 

Assim, deveria manifestar-me, tomando como exemplo, grande respeito 

pelas opiniões, valores e condutas dos outros intervenientes da atividade 
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desportiva, e por isso tentei pautar as minhas intervenções pelo equilíbrio e 

ponderação, sem deixar de defender, com firmeza e de forma inequívoca, 

os interesses do Clube, da atividade que exercia e, sobretudo, dos jovens 

atletas. 

Uma vez que a minha conduta seria observada pelos jovens atletas e 

que estes teriam a tendência para apreenderem e adquirirem as condutas e 

as atitudes com que mais se identificassem na minha forma de agir, era 

fundamental ter consciência de que iria ser um modelo de referência e que 

por isso teria uma responsabilidade acrescida sobre os mesmos. 

 

3.10.  Estratégias de organização e Intervenção 

 

De seguida, apresento alguns princípios de orientação que foram 

cumpridos em cada treino e que contribuíram para o desenvolvimento 

qualitativo dos nossos atletas: 

 

 Grau de complexidade dos exercícios adequado ao nível dos 

atletas; 

 Trabalho com grupos pequenos em espaços largos; 

 Número elevado de repetições nos exercícios; 

 Intensidade baixa em fases iniciais de aprendizagem na execução 

das ações técnicas; 

 Intensidade elevada para os atletas que já dominavam 

suficientemente essas ações técnicas, relacionando-as depois 

com as variáveis cognitivas de forma a executar as habilidades 

técnicas específicas na relação com o móbil do jogo. 

 Apropriação consciente e progressiva das ações táticas; 

 Definição de lateralidade (desenvolvimento do lado não dominante 

e aperfeiçoamento do lado dominante). 
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3.11. Conteúdos Programáticos da Metodologia de Ensino 

 

A um nível mais prático, os conteúdos programáticos que pretendi abordar 

ao longo da época desportiva foram os seguintes: 

 

 O objetivo do jogo 

 Noção de ataque/defesa 

 Os princípios da desmarcação. Desmarcação de apoio, de rotura e com 

trajetória circular (nas costas). 

 Ensino da marcação, desarme e interceção 

 O relacionamento com a bola e o desenvolvimento das capacidades 

coordenativas e condicionais associadas às capacidades cognitivas e 

psicológicas próprias de cada idade/escalão, como forma estratégica 

para atingir a excelência na velocidade de execução dos movimentos 

básicos do futebol: o remate, o passe, a receção, a condução, o jogo de 

cabeça, o drible, a finta, a simulação, as desmarcações, marcações e 

antecipações, a capacidade de reação, orientação espacial, a 

lateralidade, o equilíbrio, o controlo motor, o ritmo, a noção de tempo, a 

flexibilidade, a agilidade, a destreza, a força, a velocidade de aceleração 

com e sem mudança de direção e sentido, a técnica de corrida, a 

capacidade de observação e antecipação, a capacidade, velocidade e 

qualidade da tomada de decisão, a atenção, a concentração entre outros 

 Os princípios do ataque: a penetração, a cobertura ofensiva, a 

mobilidade e o espaço. 

 Os princípios da defesa: a contenção, a cobertura defensiva, o equilíbrio 

e a concentração. 

 A ocupação racional do espaço de jogo (a dispersão em relação à bola e 

a descentração do jogo) 

 Os corredores (amplitude e profundidade no ataque; equilíbrio e 

concentração na defesa) 

 Os setores 

 As regras do jogo 

 As atitudes (a determinação, a coragem, a capacidade de sofrimento, a 
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competitividade…) os valores (solidariedade, a coesão grupo, o 

altruísmo, a postura), as normas (educação do gosto pela organização, 

pela disciplina, o autocontrolo…), as relações interpessoais (a confiança 

e respeito mútuos entre elementos da equipa e entre estes e os 

adversários, a integridade/ honestidade nas palavras e coerência nas 

ações, a preocupação com o próximo (acredita-se mais naqueles que se 

preocupam connosco)) 

 

3.12. Educar a Atitude na Aprendizagem do Futebol 

 

Joga-se como se treina. Por isso o treino necessita de ser, se possível, 

mais exigente que o jogo. Quem não treina sujeito a índices de exigência 

semelhantes ou superiores aos contidos num jogo, é óbvio que não 

consegue corresponder àquilo que esse mesmo jogo hoje lhe solicita, ou 

seja, transpiração, empenho, paixão, emoção, racionalidade, criatividade e 

decisão. 

Sendo hoje inquestionável o facto de a oposição externa constituir um 

fator fundamental de progresso (quem não defronta adversários de valia 

acima da média, dificilmente se motiva para todos os dias se transcender!), 

importa registar que também a competição interna requer ser incrementada 

e estimulada desde as idades mais tenras. Conforme se sabe, precisamos 

daqueles que nos confrontam, para podermos aferir os nossos progressos, 

como adversários, ou companheiros de equipa. Quem connosco compete 

no treino e no jogo, não é o inimigo, mas sim quem nos força ou leva à 

superação. No interior de uma equipa, é fundamental que também exista 

competição entre os respetivos componentes, corretamente integrada na 

vida coletiva dessa mesma equipa e ao serviço dos interesses comuns. 

Sem oposição e confronto, não haverá superação. 

 

3.13. Planificação e execução da época desportiva 2018/2019 

 

Tal como referi anteriormente, este trabalho teve por objetivo descrever o 

processo de Estágio ocorrido na Escola de futebol Geração Benfica de 
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Matosinhos o que me permitiu para além de muitas outras coisas obter um 

dossier que pode servir de base a qualquer época que queira começar 

futuramente. 

Para tal, realizei um estágio, ao longo da época 2018/2019, integrando as 

equipas de infantis e iniciados masculinos, como treinador adjunto dos 

mesmos. 

Os principais objetivos para este estágio foram adquirir mais 

conhecimentos da modalidade, de planeamento, organização e gestão de 

treinos, de gestão de equipas e atletas, assim como capacidades apropriadas 

para esta profissão. 

No meu entender foi uma época relativamente positiva ao nível pessoal, em 

que deu para aprender e desenvolver as minhas capacidades, ao estar 

presente no planeamento dos treinos, dos micros, meso e macrociclos e na 

avaliação das atletas e dos adversários. 

Apesar da minha aprendizagem, coletivamente não foi alcançado tanto 

sucesso quanto o desejado, não tendo sido alcançados os objetivos a curto 

prazo. Foi, no entanto, conseguida uma evolução de todos os atletas e de 

qualidade de jogo, que poderão possibilitar o alcançar dos objetivos 

estabelecidos pela direção da Escola a médio prazo. 

 

3.13.1 Enquadramento da situação 

 

Objetivos do clube 

 

 Objetivos imediatos: 

 

 Construir duas equipas competitivas que permitisse passar as 

diferentes fases do campeonato com sucesso; 
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 Objetivos para a época: 

  

 Subir de divisão para a Primeira Divisão da AFP, num prazo 

máximo de duas épocas; 

 Conseguir ter uma base da equipa juvenil formada no clube; 

 Conseguir atrair público aos jogos; 

 Transformar as equipas dos infantis e iniciados num orgulho 

para quem a representa e um desejo para quem se encontra 

nos escalões anteriores; 

 Ganhar o respeito dos adversários. 

 

 Objetivos académicos 

  

 Colocar em prática os ensinamentos académicos; 

 Programar e realizar os treinos tendo em conta os princípios 

aprendidos; 

 Organizar micro, meso e macrociclos; 

 Visualizar e gerir atletas; 

 Analisar técnica e fisicamente os atletas; 

 Analisar o rendimento dos jogadores em treino e jogo; 

 Aprender com a prática em competição; 

 Perceber a forma de pensar e agir de um treinador mais 

experiente; 

 Conhecer estratégias de motivação de atletas; 

 Compreender a forma de trabalhar com atletas mais jovens e/ou 

mais experientes; 

 Ter conhecimento de novas estratégias técnico-táticas de jogo 

e/ou de aprendizagem; 

 Aprender com os erros cometidos e com as boas ações 

realizadas ao longo da época; 

 Perceber formas de organização de equipas e diferentes variantes 

possíveis; 

 Ficar preparado para a qualquer momento poder exercer a função 
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de treinador principal; 

 Garantir um dossier que possa servir de base a qualquer época 

que queira começar. 

 

3.13.2. Caracterização da situação 

 

 Composição da equipa e seu nível de jogo 

 

No início do projeto e para cumprir os objetivos, a direção decidiu apostar 

num treinador que tinha passado por outros clubes em anos anteriores e já 

com uma grande experiência, e conjuntamente com ele construir um plantel 

capaz de cumprir os objetivos propostos. 

Para além da contratação do treinador, e da minha entrada como treinador 

adjunto, ocorreu também a entrada de um outro estagiário que viria a ajudar-

nos nessa área, mas que infelizmente foi tendo presenças fugazes. 

Para a construção desses mesmos plantéis, foram convidados a continuar 

todos os atletas que transitaram da época anterior. Foram também convidados 

a voltar alguns atletas que estavam afastados da competição ou que se 

encontravam noutros clubes. 

Como todos aceitaram inicialmente o convite, o plantel foi constituído por 

vinte atletas nos Sub 13 e por vinte e quatro atletas nos Sub 15. 

No entanto, e após algum tempo, dois atletas tiveram de sair da equipa dos 

Sub 13 por motivos pessoais, tendo por isso acontecido uma reformulação da 

equipa. Já na equipa dos Sub 15 aconteceu o inverso, ou seja, entraram dois 

atletas ao longo da época. 

Acima de tudo a equipa pode ser descrita como jovem e com pouca 

experiência de competição, apesar de quase todos já terem alguns anos de 

iniciação ao futebol (Quadros 1, 2, 3 e 4). 
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Quadro 1 – Plantel Inicial dos Sub 13 

 

Atletas Posição Altura Peso 
Data 

nascimento 

Equipa 

anterior 

A Guarda-Redes 1,50 52 10-10-2006 Sem clube 

B Defesa-Central 1,54 57 27-09-2006 EGBM 

C Lateral-Esquerdo 1,48 53 23-01-2006 EGBM 

D Defesa-Central 1,60 60 28-12-2007 EGBM 

E Lateral-Esquerdo 1,52 49 22-01-2007 EGBM 

F Lateral-Direito 1,56 54 06-01-2006 EGBM 

G Defesa-Central 1,63 62 23-06-2006 EGBM 

H Médio-Defensivo 1,59 56 24-07-2006 Leixões 

I Médio-Ofensivo 1,58 50 02-03-2007 EGBM 

J Médio-Ofensivo 1,60 53 21-07-2006 EGBM 

K Médio-Defensivo 1,62 58 29-04-2006 EGBM 

L Médio-Ofensivo 1,56 53 03-04-2006 Boavista  

M Médio-Defensivo 1,64 62 02-07-2007 EGBM 

N Médio-Ofensivo 1,55 64 16-03-2006 EGBM 

O Avançado 1,53 54 17-04-2007 EGBM 

P Avançado 1,63 51 24-03-2006 EGBM 

Q Extremo 1,59 48 08-03-2007 EGBM 

R Extremo 1,54 49 22-06-2006 EGBM 

S Extremo 1,61 52 03-07-2006 Boavista  

T Extremo  1,58 56 09-09-2006 EGBM 

 

 

Quadro 2 – Plantel Final dos Sub 13 

 

Atletas Posição Altura Peso 
Data 

nascimento 

Clube anterior  

A Guarda-Redes 1,50 52 10-10-2006 EGBM 
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B Defesa-Central 1,54 57 27-09-2006 EGBM 

C Lateral-Esquerdo 1,48 53 23-01-2006 EGBM 

D Defesa-Central 1,60 60 28-12-2007 EGBM 

E Lateral-Esquerdo 1,52 49 22-01-2007 EGBM 

F Lateral-Direito 1,56 54 06-01-2006 EGBM 

G Defesa-Central 1,63 62 23-06-2006 Leixões 

H Médio-Defensivo 1,59 56 24-07-2006 EGBM 

I Médio-Ofensivo 1,58 50 02-03-2007 EGBM 

J Médio-Ofensivo 1,60 53 21-07-2006 EGBM 

K Médio-Defensivo 1,62 58 29-04-2006 Boavista  

L Médio-Ofensivo 1,56 53 03-04-2006 EGBM 

M Médio-Defensivo 1,64 62 02-07-2007 EGBM 

N Médio-Ofensivo 1,55 64 16-03-2006 EGBM 

O Avançado 1,53 54 17-04-2007 EGBM 

P Avançado 1,63 51 24-03-2006 EGBM 

Q Extremo 1,59 48 08-03-2007 EGBM 

R Extremo 1,54 49 22-06-2006 Boavista  

 

 

Quadro 3 – Plantel Inicial dos Sub 15 

 

Atletas Posição Altura Peso 
Data 

nascimento 
Clube anterior 

A Guarda-Redes 1,63 60 28-08-2005 EGBM 

B Guarda-Redes 1,64 62 16-03-2005 EGBM 

C Defesa-Central 1,70 63 15-02-2005 EGBM 

D Defesa-Central 1,67 66 02-02-2005 EGBM 

E Lateral-Direito 1,60 58 21-12-2005 Leixões  

G Lateral-Esquerdo 1,70 59 25-11-2004 EGBM 

H Lateral-Esquerdo 1,64 60 25-04-2005 EGBM 
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I Defesa-Central 1,65 62 12-09-2004 EGBM 

J Defesa-Central 1,72 61 29-04-2006 EGBM 

K Lateral-Direito 1,70 60 10-01-2005 EGBM 

L Médio-Defensivo 1,70 63 19-10-2004 EGBM 

M Médio-Defensivo 1,64 59 07-05-2005 EGBM 

N Médio-Ofensivo 1,66 55 07-07-2005 EGBM 

O Médio-Defensivo 1,68 62 12-02-2005 EGBM 

P Médio-Ofensivo 1,65 59 26-07-2004 EGBM 

Q Médio-Ofensivo 1,66 57 28-08-2004 EGBM 

R Médio-Defensivo 1,68 60 21-04-2004 Leça  

S Extremo 1,67 62 04-03-2005 EGBM 

T Extremo 1,64 60 12-04-2004 EGBM 

U Extremo 1,63 58 16-06-2004 Dragon Force 

V Extremo 1,67 57 11-08-2005 EGBM 

X Avançado 1,65 62 27-10-2004 EGBM 

Z Avançado 1,70 64 03-01-2005 EGBM 

AA Avançado 1,64 63 29-04-2005 EGBM 

 

 

Quadro 4 – Plantel Final dos Sub 15 

 

Atletas Posição Altura Peso 
Data 

nascimento 
Clube anterior 

A Guarda-Redes 1,63 60 28-08-2005 EGBM 

B Guarda-Redes 1,64 62 16-03-2005 EGBM 

C Defesa-Central 1,70 63 15-02-2005 EGBM 

D Defesa-Central 1,67 66 02-02-2005 EGBM 

E Lateral-Direito 1,60 58 21-12-2005 Leixões  

F Lateral-Esquerdo 1,62 60 14-04-2005 Leixões 

G Lateral-Esquerdo 1,70 59 25-11-2004 EGBM 
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H Lateral-Esquerdo 1,64 60 25-04-2005 EGBM 

I Defesa-Central 1,65 62 12-09-2004 EGBM 

J Defesa-Central 1,72 61 29-04-2006 EGBM 

K Lateral-Direito 1,70 60 10-01-2005 EGBM 

L Médio-Defensivo 1,70 63 19-10-2004 EGBM 

M Médio-Defensivo 1,64 59 07-05-2005 EGBM 

N Médio-Ofensivo 1,66 55 07-07-2005 EGBM 

O Médio-Defensivo 1,68 62 12-02-2005 EGBM 

P Médio-Ofensivo 1,65 59 26-07-2004 EGBM 

Q Médio-Ofensivo 1,66 57 28-08-2004 EGBM 

R Médio-Defensivo 1,70 63 19-10-2004 EGBM 

S Extremo 1,67 62 04-03-2005 EGBM 

T Extremo 1,64 60 12-04-2004 EGBM 

U Extremo 1,63 58 16-06-2004 Dragon Force 

V Extremo 1,67 57 11-08-2005 EGBM 

X Avançado 1,65 62 27-10-2004 EGBM 

Y Avançado 1,70 64 03-01-2005 EGBM 

Z Avançado 1,64 63 29-04-2005 EGBM 

AA Avançado 1,67 62 04-03-2005 EGBM 

 

Individualmente podemos caracterizá-los de uma forma sucinta, ao nível das 

características melhores e menos boas ligadas ao futebol, da seguinte forma 

(Quadro 5 e 6):  

 

Quadro 5 – Descrição das características principais dos atletas dos 
Sub 13 

 

Atletas Posição Altura Peso 
Data 

nascimento 
Principais Qualidades Principais aspetos a melhorar 

A 
Guarda-

Redes 
1,50 52 10-10-2006 

Protege 

muito bem a 

baliza 

Oferece com 

qualidade linhas 

de passe aos 

seus colegas da 

Orientar mais 

e melhor os 

colegas de 

equipa 

Melhorar a 

condição física 

(Força, 

Velocidade, 
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linha defensiva Agilidade) 

B 
Defesa-

Central 
1,54 57 27-09-2006 

Efetua bem 

as ações de 

equilíbrios e 

coberturas  

Encurta com 

qualidade os 

espaços em 

largura e 

profundidade  

Coordenar 

melhor a linha 

defensiva 

Conduzir mais a 

bola sempre que 

o adversário não 

esteja por perto 

C 
Lateral-

Esquerdo 
1,48 53 23-01-2006 

Dá largura e 

profundidade 

Movimenta-se 

bem nas costas 

do Extremo para 

receber a bola  

Fechar melhor 

o corredor 

central 

sempre que a 

bola esteja no 

corredor 

contrário 

Melhorar a 

capacidade de 

concentração 

D 
Defesa-

Central 
1,60 60 28-12-2007 

Entrega em 

todos os 

lances 

Impede 

frequentemente 

a finalização do 

adversário 

Melhorar a 

condição 

física 

(Velocidade, 

Força e 

Agilidade) 

Oferecer 

melhores linhas 

de passe aos 

seus colegas da 

linha defensiva 

E 
Lateral-

Esquerdo 
1,52 49 22-01-2007 

Procura bem 

os espaços 

para 

progressão 

Boa qualidade 

técnica 

Marcar melhor 

o adversário 

que apareça 

na sua zona 

Realizar mais 

lançamentos, 

cruzamentos, 

passes longos e 

remates de 

longa distância 

com mais 

qualidade 

F 
Lateral-

Direito 
1,56 54 06-01-2006 

Excelente 

espírito de 

equipa 

Regular 

exibicionalmente 

Dá pouca 

largura e 

profundidade 

Melhorar a 

pressão ao 

portador da bola 

G 
Defesa-

Central 
1,63 62 23-06-2006 

Bons 

domínios da 

interceção, 

carga e 

desarme 

Conduz bem a 

bola sempre que 

o adversário não 

está por perto 

Ter mais 

entrega em 

todos os 

lances 

Melhorar a 

liderança de 

equipa 

H 
Médio-

Defensivo 
1,59 56 24-07-2006 

Bom 

domínio das 

ações de 

passe, 

receção, 

condução e 

proteção da 

bola 

Bom a executar 

as dobras 

defensivas 

Impedir mais 

que o 

adversário 

receba a bola 

no interior do 

bloco 

Ter mais 

entrega em 

todos os lances 

I 
Médio-

Ofensivo 
1,58 50 02-03-2007 

Excelente 

precisão do 

passe 

Aparece muito 

bem nas zonas 

de finalização 

Melhorar a 

capacidade 

defensiva 

Melhorar a 

condição física 

(Velocidade, 

Força e 

Agilidade) 

J Médio- 1,60 53 21-07-2006 Tem Bom domínio Melhorar o Aparecer mais 
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Ofensivo qualidade a 

aumentar a 

velocidade 

de jogo 

das ações de 

passe, receção, 

condução e 

proteção 

domínio da 

desmarcação 

nas zonas de 

finalização 

K 
Médio-

Defensivo 
1,62 58 29-04-2006 

Fica em 

posse de 

bola, de 

forma a 

lançar o 

contra-

ataque ou 

jogar em 

segurança 

Impede com 

qualidade os 

passes e/ou 

remates de 

meia-distância 

Melhorar a 

capacidade de 

concentração 

Melhorar o 

espírito de 

equipa 

L 
Médio-

Ofensivo 
1,56 53 03-04-2006 

Excelente 

qualidade 

técnica geral 

Ocupa muito 

bem os espaços 

de finalização 

Melhora a 

liderança de 

equipa 

Dar menos 

toques na bola 

M 
Médio-

Defensivo 
1,64 62 02-07-2007 

Remata bem 

de longa 

distância  

Boa qualidade 

técnica 

Melhorar a 

condição 

física 

(Velocidade, 

Força e 

Agilidade) 

Mudar mais 

vezes o centro 

de jogo 

N 
Médio-

Ofensivo 
1,55 64 16-03-2006 

Boa 

qualidade 

técnica 

Excelente nas 

trocas 

posicionais 

Ter mais 

entrega em 

todos os 

lances 

Melhorar a 

capacidade 

defensiva 

O Avançado 1,53 54 17-04-2007 

Excelente 

qualidade 

técnica geral 

Joga muito bem 

entre linhas 

quando a bola 

circula à entrada 

do meio campo 

adversário 

Reagir melhor 

às defesas 

incompletas 

do guarda-

redes 

adversário 

Ajudar mais os 

Médios 

Ofensivos nas 

suas funções 

defensivas 

P Avançado 1,63 51 24-03-2006 

Excelente 

condição 

física 

(Velocidade, 

Agilidade e 

Força) 

Impede com 

qualidade que o 

adversário 

circule a bola no 

interior do bloco  

Melhorar o 

domínio do 

remate e 

cabeceamento 

Dar menos 

toques na bola 

Q Extremo 1,59 48 08-03-2007 

Pressiona 

muito bem o 

portador da 

bola 

Excelente 

domínio da 

desmarcação 

Melhorar a 

capacidade de 

concentração 

Ser mais regular 

exibicionalmente 

R Extremo 1,54 49 22-06-2006 

Excelente 

condição 

física 

(Velocidade, 

Força e 

Agilidade) 

Bom domínio 

das ações de 

passe, receção, 

condução e 

proteção da 

bola 

Dar mais 

largura e 

profundidade 

Melhora o 

domínio da 

desmarcação 
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Quadro 6 – Descrição das características principais dos atletas dos Sub 
15 

 

Atletas Posição Altura Peso 
Data 

nascimento 
Principais Qualidades Principais aspetos a melhorar 

A 
Guarda-

Redes 
1,63 60 

28-08-

2005 

Inicia muito bem 

o ataque 

através dos 

Centrais ou joga 

longo caso o 

adversário não 

deixe a equipa 

sair a jogar 

Protege muito 

bem a baliza 

Colocar mais 

rapidamente a 

bola no 

Avançado, 

Extremos ou 

Laterais 

Melhorar a 

saída às bolas 

altas 

B 
Guarda-

Redes 
1,64 62 

16-03-

2005 

Bom nas saídas 

da baliza 

Coordena 

muito bem a 

linha defensiva 

Melhorar a 

saída às bolas 

altas 

Melhora o 

momento de 

socar a bola r 

C 
Defesa-

Central 
1,70 63 

15-02-

2005 

Estatura alta, 

forte no jogo 

aéreo  

Bom 

posicionamento 

Participar mais 

no contra-

ataque sempre 

que surgir 

oportunidade 

Dar melhor 

cobertura aos 

laterais 

D 
Defesa-

Central 
1,67 66 

02-02-

2005 

Impede 

frequentemente 

a finalização do 

adversário 

Joga longo e 

quase bem, 

caso seja 

pressionado 

pelo adversário 

Pouco 

comunicativo 

Mais liderança 

de equipa 

E 
Lateral-

Direito 
1,60 58 

21-12-

2005 

Excelente 

espírito de 

equipa 

Personalidade 

agradável 

Sobe poucas 

vezes no seu 

corredor 

Melhorar a 

condição física 

(Força e 

Velocidade) 

F 
Lateral-

Esquerdo 
1,62 60 

14-04-

2005 

Excelente 

espírito de 

equipa 

Pressionar com 

mais 

agressividade o 

portador da 

bola 

Dá pouca 

largura e 

profundidade 

Participa pouco 

no contra-

ataque sempre 

que surge a 

oportunidade 

G 
Lateral-

Esquerdo 
1,70 59 

25-11-

2004 

Entrega 

excelente em 

todos os lances 

Boa liderança 

de equipa 

Mudar o centro 

do jogo com 

mais frequência 

Colocar melhor 

os apoios em 

função da bola e 

do adversário 

H 
Lateral-

Esquerdo 
1,64 60 

25-04-

2005 

Excelente 

domínio das 

ações de passe, 

receção, 

condução e 

proteção da 

bola 

Estatura alta, 

forte no jogo 

aéreo  

Antecipar mais 

rapidamente os 

movimentos dos 

adversários 

Obrigar o 

adversário de 

posse a 

deslocar-se 

mais para a 

linha lateral 

I 
Defesa-

Central 
1,65 62 

12-09-

2004 
Participa quase 

sempre no 

Boa leitura de 

jogo 
Melhorar a 

execução do 

Melhorar a 

comunicação 
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contra-ataque 

sempre que 

surge a 

oportunidade 

cabeceamento  com os colegas 

J 
Defesa-

Central 
1,72 61 

29-04-

2006 

Boa qualidade 

técnica 

Excelente 

posicionamento 

Insuficiente 

atitude 

competitiva 

Pouco 

comunicativo 

K 
Lateral-

Direito 
1,70 60 

10-01-

2005 

Rápido, boa 

técnica 

individual 

Sobe muitas 

vezes no seu 

corredor 

Marcar melhor o 

adversário que 

aparece na sua 

zona 

Melhorar as 

dobras 

defensivas 

L 
Médio-

Defensivo 
1,70 63 

19-10-

2004 

Alto, forte no 

jogo aéreo, bom 

posicionamento, 

agressivo 

Bom domínio 

das ações de 

passe, 

receção, 

condução e 

proteção 

Melhorar a 

comunicação 

com os colegas 

Diminuir os 

toques na bola 

M 
Médio-

Defensivo 
1,64 59 

07-05-

2005 

Excelente 

qualidade 

técnica geral 

Boa liderança 

de equipa 

Melhorar o 

controlo 

emocional 

Melhorar a 

condição física 

(Resistência) 

N 
Médio-

Ofensivo 
1,66 55 

07-07-

2005 

Excelente 

leitura de jogo 

Bons níveis da 

tomada de 

decisão e boa 

técnica 

individual 

Melhorar a 

cobertura aos 

extremos e 

avançados 

Melhorar o 

domínio das 

ações de 

interceção e 

desarme 

O 
Médio-

Defensivo 
1,68 62 

12-02-

2005 

Dá poucos 

toques na bola, 

muito eficaz 

Efetua bem 

ações de 

equilíbrio e 

coberturas   

Melhorar a 

cobertura aos 

médios 

ofensivos 

Impedir mais 

que o adversário 

receba a bola 

no interior do 

bloco  

P 
Médio-

Ofensivo 
1,65 59 

26-07-

2004 

Excelente 

domínio das 

ações de passe, 

receção, 

condução e 

proteção da 

bola 

Remata muito 

bem de longa 

distância  

Melhorar a 

pressão ao 

portador da bola 

Cortar mais as 

linhas de passe, 

de modo a 

fechar o 

corredor central 

Q 
Médio-

Ofensivo 
1,66 57 

28-08-

2004 

Desmarca-se 

muito bem no 

bloco defensivo 

adversário para 

desequilibrar 

Surge com 

facilidade nas 

zonas de 

finalização nos 

timings certos 

Dar menos 

toques na bola 

Dar mais 

cobertura aos 

colegas de 

equipa que 

tentam 

recuperar a 

posse de bola 

R 
Médio-

Defensivo 
1,70 63 

19-10-

2004 

Estatura alta, 

forte no jogo 

aéreo  

Entrega em 

todos os lances 

Melhorar os 

domínios das 

ações de passe, 

receção, 

condução e 

Melhorar a 

leitura de jogo 
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proteção 

S Extremo 1,67 62 
04-03-

2005 

Dá largura e 

profundidade 

Faz bons 

movimentos de 

rutura 

Melhorar a 

condição física 

(Velocidade, 

Agilidade e 

Força) 

Ser mais regular 

exibicionalmente 

T Extremo 1,64 60 
12-04-

2004 

Excelente 

condição física 

(Velocidade, 

Agilidade e 

Força) 

Entrega em 

todos os lances 

Ser mais 

comunicativo 

com os colegas 

Melhorar o 

domínio da 

desmarcação 

U Extremo 1,63 58 
16-06-

2004 

Realiza bons 

cruzamentos e 

remates de 

longa e curta 

distância 

Dá largura e 

profundidade 

Melhorar o 

domínio das 

ações de 

compensações, 

desdobramentos 

e dobras 

Pouco 

comunicativo 

V Extremo 1,67 57 
11-08-

2005 

Procura bem os 

espaços livres 

para atacar 

Coloca bem os 

apoios em 

função da bola 

e do adversário 

Melhorar a 

condição física 

(Velocidade, 

Agilidade e 

Força) 

Melhorar o 

espírito de 

equipa 

X Avançado 1,65 62 
27-10-

2004 

Excelente 

condição física 

(Velocidade, 

Agilidade e 

Força) 

Excelente 

qualidade 

técnica 

Jogar melhor 

entre linhas 

Melhorar o 

controlo 

emocional 

Y Avançado 1,70 64 
03-01-

2005 

Joga muito bem 

entre linhas 

quando a bola 

circula à 

entrada do meio 

campo 

adversário 

Excelente 

condição física 

(Velocidade, 

Agilidade e 

Força) 

Colocar melhor 

os apoios em 

função da bola, 

do adversário e 

da baliza 

Ser mais regular 

exibicionalmente 

Z Avançado 1,64 63 
29-04-

2005 

Aparece bem 

nas zonas de 

finalização 

Excelente 

domínio do 

remate e 

cabeceamento 

Melhorar as 

trocas 

posicionais 

Melhorar o 

remate de longa 

distância  

AA Avançado 1,67 62 
04-03-

2005 

Boa qualidade 

na receção da 

bola de costas 

para a baliza 

adversária 

Boa leitura de 

jogo 

Melhorar o 

controlo 

emocional 

Melhorar a 

condição física 

(Velocidade, 

Agilidade e 

Força) 
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3.13.3. Condições de trabalho 
 

  
Como condições disponibilizadas pela Escola temos o campo de futebol 

pertencente ao clube Gatões Futebol Clube com quem a Escola tem protocolo 

(campo pelado localizado na rua de Gatões, nº366), o que permite que 

possamos ter espaços de treino diariamente. No entanto, e por decisão da 

direção da Escola, só treinamos três dias da semana. Os jogos são realizados 

ao sábado (Sub 13) e domingo (Sub 15) em diferentes estádios por indicação 

da empresa Matosinhos Sport. 

Por parceria de apoio, temos acesso a um pequeno campo de futebol de 5 

em piso sintético, com liberdade de utilização e de horários. 

Temos também aproximadamente 10 bolas oficiais para treino e um 

conjunto de material existente no campo para livre uso da equipa. 

Existe ainda em gabinete médico, com duas fisioterapeutas, que pode ser 

livremente frequentado. 

Em dias de jogo é ainda oferecido à equipa um lanche no final do mesmo. 

 

3.13.4. Competição 

 

Antevisão 

 

A equipa encontra-se a competir na segunda divisão de futebol distrital da 

AFP tanto no escalão Sub 13 (serie 2) como nos Sub 15 (série 3), juntamente 

com outras 13 equipas, das quais as duas melhores se juntarão às duas 

melhores das outras séries, para definir o campeão e consequentemente as 

equipas que terão o direito a subir à primeira divisão. 

Na primeira fase do campeonato, os adversários dos Sub 13 serão: FC 

Porto, Nogueirense FC, Custóias FC, SC Salgueiros, Leixões, Sport Canidelo, 

Infesta, Lavrense, Ramaldense, Oliv. Douro B, Arcozelo B e Senhora da Hora. 

O Perafita desistiu. 

Já os adversários dos Sub 15 serão: Escola de futebol Hernâni Gonçalves, 
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Leixões B, SC Salgueiros, Lavrense, Custóias FC, Leça B, GD Aldeia Nova, 

Leça do Balio B, Infesta B, Sp. Cruz, Senhora da Hora e Desp. Portugal.   

Inicialmente pelo conhecimento dos planteis e historial das equipas, existia 

uma equipa favorita ao apuramento, que era o FC Porto (Sub 13) e Escola de 

Futebol Hernâni Gonçalves (Sub 15), enquanto as restantes se aparentavam 

equilibrar-se. 

O FC Porto foi uma equipa que manteve uma base em que se encontravam 

atletas de aparente grande qualidade e à qual se juntaram novos jogadores 

provenientes de outros clubes, de alguma referência na segunda divisão. Com 

isto esperava-se um plantel forte e coeso com grandes aspirações à subida. 

As suas principais características são a dinâmica de ataque, em especial em 

organização ofensiva, a coesão defensiva, assim como um grande espírito 

combativo. 

Por seu lado a escola de futebol Hernâni Gonçalves (Sub 15) com 

capacidade de financiamento tentou segurar os atletas do plantel e apostar um 

pouco mais nos jovens que transitaram dos Sub 13 para os Sub 15, tendo 

como principais figuras dois jovens, um Médio Defensivo e um Médio Ofensivo, 

assim como Defesa-Central bastante regular, com objetivo claro de fazer um 

campeonato tranquilo e tentar por isso atingir a segunda fase. 

Como equipa, vive muito da construção do ataque dos seus jovens 

centrocampistas, e tem potencialidades reais no sistema defensivo. 

Assim como a Escola de futebol Hernâni Gonçalves, o Leixões e o SC 

Salgueiros são equipas a apostar na formação e a pretenderem efetuar uma 

época tranquila, tentando também chegar à segunda fase. Estas duas 

equipas são muito conhecidas no futebol de formação pela sua forma de 

jogar, com grandes atenções para as transições ofensivas e defensivas, 

equipas de estatura média com pouco poder de confronto físico mas com 

capacidades de destabilizar emocionalmente qualquer adversário. 

 Com as mesmas aspirações dos clubes referidos anteriormente surge o 

Nogueirense FC (Sub 13), que tem apostado em construir equipas de formação 

fortes, e que tem a ambição, tal como nós, de em pouco tempo alcançar a 
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primeira divisão. Para tal, o conjunto de Nogueirense (Sub 13) tem uma 

estatura global elevada, com especial atenção para dois jogadores que atacam 

a maioria das bolas e com relativa eficácia, marcando bastantes golos.   

 

3.13.5. Transição do futebol lúdico para futebol pré/competitivo  

 

Como na preparação da época estive envolvido no escalão Sub 9 acabei por 

não participar no período preparatório da época dos Sub 13 e Sub 15, e 

nalguns jogos amigáveis, que se revelaram ser de graus de dificuldade 

diferente para que todos os atletas ganhassem ritmo competitivo e rotinas.  

Relativamente a esta curta, mas riquíssima experiência com crianças mais 

jovens (Sub 9) devo referir o seguinte:  

O jogo de futebol de 7 surgiu com o objetivo de criar uma alternativa ao 

futebol de 11, de forma a reduzir a sua complexidade e facilitar a sua 

aprendizagem. Devido à simplicidade dos seus processos, que vão de encontro 

às motivações das crianças, tornou-se num formato competitivo adaptada às 

características dos praticantes mais jovens. 

Tornou-se também, em virtude da sua menor complexidade e exigência 

física, numa popular atividade desportiva de lazer. 

Acabei também por perceber que existem também vantagens no Futebol de 

7 relativamente ao Futebol de 11, a saber:  

 

Componente Física: 

 

 Mais adaptado às qualidades físicas do jovem e fases sensíveis de 

desenvolvimento motor;  

 A menor dimensão do terreno e a maior proximidade entre as balizas 

favorece o desenvolvimento da velocidade, pois há mais sprints e 

mais curtos;  

 Favorece a execução de mudanças de flanco e passes longos, já que 

a potência exigida para a execução desses gestos é menor;  

 Dimensões da baliza adaptadas à estatura do GR. 
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Componente Técnica: 

 

 Proporciona um maior número de contactos com a bola;  

 Favorece a execução mais correta de passes, receções, remates e 

outros gestos técnicos, já que há menor distância entre os 

intervenientes do jogo. 

 

Componente tática: 

 

 Grande alternância de situações defesa/ataque; 

 Participação de todos os jogadores em situações defensivas e 

ofensivas; 

 Polivalência de funções; 

 Facilita os apoios e as ajudas recíprocas - jogo coletivo; 

 Permite uma melhor observação do espaço de jogo;  

 Grande número de ações junto às balizas.  

 

Componente Psicológica: 

 

Jogo mais motivante devido a: 

 Mais vezes em contacto com a bola; 

 Participação de todos os jogadores; 

 Mais facilidade na obtenção de golos; 

 Caso específico do GR, com a redução do tamanho da baliza 

 Aumento de probabilidade de sucesso nas ações executadas. 

 

Relativamente ao desenvolvimento do ensino-aprendizagem do futebol de 7 

também foi importante perceber alguns indicadores do jogo de fraco nível - 

JOGO ANÁRQUICO (habituais na iniciação), nomeadamente:  

 

 Aglomeração em torno da bola - Todos o mais perto possível da bola 

 Individualismo - Querer a bola só para si 

 Pouca noção de espaço - Não procurar espaços para criar linhas de 
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passe do colega que tem bola. 

 Centralização no ataque - Não defender e só querer atacar a baliza 

adversária. 

 EGOCENTRISMO – estar sempre a falar para pedir a bola ou criticar 

os colegas.  

 

De acordo com Garganta (1995), os fatores de bom desenvolvimento do 

bom jogo neste escalão etário são os seguintes:  

 

 Fazer correr a bola;  

 Afastar-se do colega que tem a bola; 

 Dirigir-se para espaços vazios no sentido de receber a bola;  

 Intencionalidade: receber a bola e observar (ler o jogo); 

 Ação após efetuar um passe. Movimentar para criar linhas de passe; 

 Não esquecer o objetivo do jogo (marcar golo).  

 

São 4 as fases do ensino do jogo de futebol. Atendendo ao facto da minha 

presença neste escalão (Sub 9) ter sido apenas de aproximadamente um mês, 

apenas me foquei no ensino do jogo relativamente à 1ª e 2ª fase que foram as 

seguintes:  

 

1ª Fase – Relação com a bola (relação eu-bola) 

 

 Familiarização com a bola e seu controlo; 

 Descentrar a atenção sobre a bola; 

 Elementos técnico-táticos: passe, receção e condução da bola.  

 

1ª Fase – Relação com a bola (relação eu-bola) 

 

 Procura de finalização; 

 Enquadramento ofensivo; 

 Elementos técnico-táticos: remate.  

Para terminar este tópico importa referir, que notei que a maioria das 
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crianças com quem trabalhei ao longo deste curto, mas riquíssimo mês, já se 

encontravam bastante preparados para continuar a dar os primeiros passos na 

prática do futebol, pois foi bastante evidente a rápida adaptação e, conforme o 

tempo passava, iam melhorando rapidamente as suas habilidades e 

coordenação na prática desportiva e no convívio com outras crianças. 

Obviamente que haviam crianças que desfrutavam mesmo do futebol enquanto 

outras simplesmente se divertiam e brincavam junto dos seus amigos durante 

os treinos, mas praticamente todos eles já tinham uma preparação prévia (a 

partir dos 5 anos) o que tornava o desafio ainda mais aliciante. Contudo, por 

decisão da Direção, e tal como já referi anteriormente acabei por transitar para 

o futebol de 11 nomeadamente para o escalão Sub 13 e Sub 15.  

 

3.13.6. Resultados alcançados nos jogos  

 

Em relação ao início de época dos escalões Sub 13 e Sub 15, e apesar de 

toda a expectativa inicial, até pelas vitórias perante equipas da mesma divisão, 

o campeonato começou com resultados negativos tanto para os Sub 13 como 

para os Sub 15. Diversas derrotas na primeira volta, alcançados pela falta de 

eficácia no ataque e muitas fragilidades defensivas. 

Estes resultados condicionaram logo o campeonato e obrigaram a que a 

segunda volta fosse de um empenho muito maior. A competitividade foi maior 

nos Sub 15, no entanto, as três derrotas, duas contra adversários diretos, não 

permitiram o alcançar dos objetivos. 

Assim sendo, nos Sub 13, no primeiro lugar ficou o FC Porto sem grandes 

dificuldades, seguido pelo Nogueirense que se mostrou com muita capacidade, 

e nós terminámos num 8º lugar, longe dos lugares que aspirávamos no início 

da competição. Nos Sub 15, numa luta que foi a dois até à última jornada, 

terminámos em 4º lugar onde o SC Salgueiros levou a melhor sobre nós, de 

forma imerecida, até pela vitória conseguida no confronto direto. De realçar que 

uma vitória no último jogo teria chegado para ficar em terceiro lugar, mas o 

resultado demonstra bem como a ansiedade e a pressão influenciou a equipa e 

o seu desempenho (Quadros 7, 8, 9 e 10). 
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Quadro 7 - Resultados da primeira fase do campeonato (Sub 13) 
 

Jornada Jogo Resultado 

1ª. Geração Benfica - Leixões 0-1 

2ª. Custóias – Geração Benfica 3-2 

3ª. Geração Benfica – Oliv. Douro B 6-1 

4ª. Sport. Canidelo – Geração Benfica 4-0 

5ª. Geração Benfica – Nogueirense FC 0-4 

6ª. Senhora da Hora – Geração Benfica 0-10 

7ª. Geração Benfica – Arcozelo B 2-0 

8ª. Ramaldense – Geração Benfica 2-3 

9ª. Geração Benfica – Lavrense 2-0 

10ª. Perafita – Geração Benfica Anulado 

11ª. Geração Benfica – Infesta 1-4 

12ª. Geração Benfica – SC Salgueiros 1-5 

13ª. FC Porto – Geração Benfica 6-0 

14ª. Leixões – Geração Benfica 3-2 

15ª. Geração Benfica – Custóias 0-6 

16ª. Oliv. Douro B – Geração Benfica 3-1 

17ª. Geração Benfica – Sport. Canidelo 2-3 

18ª. Nogueirense – Geração Benfica 5-0 

19ª. Geração Benfica – Senhora da Hora 8-1 

20ª. Arcozelo B – Geração Benfica 1-5 

21ª. Geração Benfica – Ramaldense 3-2 

22ª. Lavrense – Geração Benfica 5-2 

23ª. Geração Benfica – Perafita Anulado 

24ª. Infesta – Geração Benfica 3-2 

25ª. SC Salgueiros – Geração Benfica 3-1 

26ª. Geração Benfica – FC Porto 0-5 

 

 
 
Quadro 8 – Classificação da primeira fase do campeonato (Sub 13)  
 

CLASSIFICAÇÃO FINAL  

  
P J V E D GM GS DG 

1 FC Porto  72 24  24  0 0 188  6 +182 

2 Nogueirense FC  63 24  21  0 3 120  14  +106 

3 Custóias FC  63 24  21  0 3 92  25  +67 

4 SC Salgueiros  49 24  16  1 7 75  32  +43 

5 Leixões  48 24  16  0 8 66  35  +31 

6 Sport Canidelo  40 24  13  1 10  66  53  +13 

7 Infesta 33 24  10  3 11  56  68  -12 

8 
Geração Benfica 

Matosinhos  

24 24  8 0 16  53  70  -17 

9 Lavrense  18 24  5 3 16  34  65  -31 

10 Ramaldense  17 24  5 2 17  23  93  -70 

11 Oliv. Douro B 16 24  5 1 18  21  125  -104 

12 Arcozelo B 16 24  4 4 16  19  65  -46 

13 Senhora da Hora  1 24  0 1 23  9 171  -162 

14 Perafita  0 0 0 0 0 0 0 0 
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Quadro 9 - Resultados da primeira fase do campeonato (Sub 15) 
 

Jornada Jogo Resultado 

1ª. Hernâni Gonçalves - Geração Benfica 4-0 

2ª. Geração Benfica – Desp. Portugal 14-0 

3ª. Leça B – Geração Benfica 0-7 

4ª. Geração Benfica – Aldeia Nova 7-0 

5ª. SC Salgueiros B – Geração Benfica 3-1 

6ª. Geração Benfica – Sp. Cruz 14-0 

7ª. Senhora da Hora – Geração Benfica 0-6 

8ª. Folgou  

9ª. Geração Benfica – Custóias 2-2 

10ª. Infesta B – Geração Benfica 2-5 

11ª. Geração Benfica – Lavrense 4-2 

12ª. Leixões B – Geração Benfica 4-0 

13ª. Geração Benfica – Leça Balio B 1-1 

14ª. Geração Benfica – Hernâni Gonçalves 0-1 

15ª. Desp. Portugal – Geração Benfica 1-7 

16ª. Geração Benfica – Leça B 5-0 

17ª. Aldeia Nova – Geração Benfica 0-2 

18ª. Geração Benfica – SC Salgueiros B 2-1 

19ª. Sp. Cruz – Geração Benfica 0-13 

20ª. Geração Benfica – Senhora da Hora 7-2 

21ª. Folgou  

22ª. Custóias – Geração Benfica 2-3 

23ª. Geração Benfica – Infesta B 3-0 

24ª. Lavrense – Geração Benfica 1-6 

25ª. Geração Benfica – Leixões B 1-5 

26ª. Leça Balio B – Geração Benfica 0-3 

 
 
 
 

Quadro 10 – Classificação da primeira fase do campeonato (Sub 15)  
 

CLASSIFICAÇÃO FINAL 

  
P J V E D GM GS DG 

1 Hernâni Gonçalves  67 24  22  1 1 154  8 +146 

2 Leixões B 60 24  19  3 2 91  12  +79 

3 SC Salgueiros B 59 24  19  2 3 116  17  +99 

4 
Geração Benfica 

Matosinhos  

53 24  17  2 5 113  31  +82 

5 Lavrense  42 24  13  3 8 70  56  +14 

6 Custóias FC  39 24  12  3 9 68  56  +12 

7 Leça B 30 24  9 3 12  57  77  -20 

8 GD Aldeia Nova  24 24  7 3 14  48  64  -16 

9 Leça do Balio B 20 24  5 5 14  29  64  -35 

10 Infesta B 20 24  6 2 16  42  74  -32 

11 Sp. Cruz 19 24  6 1 17  31  162  -131 

12 Senhora da Hora  12 24  2 6 16  25  89  -64 

13 Desp. Portugal  5 24  1 2 21  12  146  -134 
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Com esta classificação, os dois primeiros classificados passaram para a fase 

de apuramento para a fase final, enquanto nós (Sub 13 e Sub 15) iríamos 

disputar a chamada Taça Complementar com equipas do mesmo nível 

qualitativo.  

Neste momento, e gorado o objetivo de apuramento para a segunda fase, foi 

estipulado um novo objetivo, mais concretamente, ficar em primeiro lugar da 

série nos Sub 15, e fazer o melhor resultado possível nos Sub 13 atendendo às 

muitas ausências de atletas registadas neste escalão. Os resultados dos jogos 

disputados até ao momento estão identificados nos Quadros 11 e 12. 

 

  

Quadro 11 - Resultados da Taça Complementar (Sub 13) 
 

Jornada Jogo Resultado 

1ª. Geração Benfica – Leixões SC.  0-4 

2ª. Ramaldense – Geração Benfica 3-5 

3ª. Geração Benfica – Boavista FC. 1-5 

4ª. Lavrense – Geração Benfica 4-2 

5ª. Geração Benfica – Custóias FC.  1-7 

6ª. Senhora da Hora – Geração Benfica 0-8 

7ª. Geração Benfica – Infesta 1-4 

 

 
Quadro 12 - Resultados da Taça Complementar (Sub 15) 
 

Jornada Jogo Resultado 

1ª. Geração Benfica – SC. Porto 6-1 

2ª. Infesta – Geração Benfica 0-2 

3ª. Geração Benfica – Leça do Balio 8-0 

4ª. Custóias FC. – Geração Benfica 0-3 

5ª. Geração Benfica – Remate Malabarista AD. 7-0 

6ª. Leixões SC. – Geração Benfica 7-0 

7ª. Geração Benfica – Aldeia Nova 1-0 

8ª. Ramaldense – Geração Benfica - 

9ª. Geração Benfica – Senhora da Hora - 

10ª. Lavrense – Geração Benfica - 

11ª. Geração Benfica – Leça FC. - 

 
 
 

Mesmo com a realização de uma grande primeira/segunda volta, o objetivo 

estipulado foi/não foi cumprido, tendo a equipa ficado na posição X (ainda 

decorre…) 
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3.13.7. Funções pessoais dentro da equipa técnica 

 

Relativamente às funções exercidas dentro da equipa, estas foram as 

seguintes: 

 

 Realizar a preparação e gestão de treinos em conjunto com o técnico 

principal; 

 Construir exercícios específicos para algumas atletas, como Guarda-

Redes; 

 Apoiar na elaboração das estatísticas dos jogos; 

 Apoiar na antevisão dos adversários e convocatórias; 

 Divulgar a equipa, os jogos e a época da equipa pelas redes sociais. 

 

3.13.8. Construção do Modelo de Jogo  

 

Como já referi anteriormente, o Modelo de Jogo não é algo estanque, este 

está em constante evolução e em constante reconstrução, ou seja, ao longo da 

época poderão surgir novos princípios e outros poderão eventualmente 

desaparecer. 

Assim sendo, em seguida irei descrever a base para a construção do nosso 

Modelo de Jogo.  

 

Filosofia da Equipa 

 

Ser uma equipa competitiva e ganhadora, tendo como pilares os principais 

valores do clube: ética, excelência, ambição, superação, compromisso, 

empenho, rigor, espírito de equipa e cultura de vitória. 

 

Visão 

 

O desenvolvimento da filosofia da equipa deve basear-se no seguinte 

objetivo: 
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 Conquista de títulos para o clube 

 

Preferencialmente: 

 

 Com um futebol atrativo 

 

De modo a: 

 

 Valorizar os jogadores da equipa 

 

Sistema de jogo 

 

O sistema tático escolhido é o 1-4-3-3, sendo que o triângulo do meio-campo 

predefinido é o 1+2 que, no entanto, em determinados jogos poder-se-á alterar 

para o 2+1, consoante os adversários, dimensões dos campos adversários ou 

ainda outros fatores inerentes ao jogo.  

Princípios Gerais 

 

Independentemente do momento do jogo, no centro de jogo a equipa deverá 

sempre: 

 

 Criar situações de superioridade numérica; 

 Evitar situações de igualdade numérica; 

 Nunca estar em situação de inferioridade numérica; 

 

Momento do jogo – ORGANIZAÇÃO OFENSIVA 

 

Método de jogo em organização ofensiva 

 

O método de jogo ofensivo preferencial será o ataque posicional, de modo a: 

 

 Promover ações coletivas; 

 Garantir segurança na resolução das situações de jogo; 
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 Construir unidades estruturais funcionais; 

 Ocupar racionalmente o espaço de jogo;  

 

 

Figura 1 – Disposição geral dos jogadores em organização 

                       ofensiva 

 

Princípios Operacionais em organização ofensiva 

 

Os princípios operacionais são: 

 

 Conservação da posse de bola; 

 Progressão; 

 Finalização; 

 

Os Princípios Fundamentais relacionados com a organização ofensiva são: 

 

 Penetração; 

 Cobertura ofensiva; 

 Mobilidade; 

 Espaço; 

 

Princípios Específicos em Organização Ofensiva: 

Grande Princípio – MANUTENÇÃO DA POSSE DE BOLA 
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Sub Princípios 

 

 Atacar em bloco (Setores a subirem no terreno do jogo à medida que 

a bola avança para a baliza adversária; Procurar espaços livres para 

atacar; Manter o equilíbrio defensivo).  

 Variar constantemente o Centro de Jogo (Poucos toques na bola; 

Aumento da velocidade da circulação da bola; Domínio das ações de 

passe e receção).  

 Criar constantemente linhas de passe (Domínio da desmarcação; 

Trocas posicionais; jogar entre linhas)  

 Desequilibrar nas zonas perto da finalização (Domínio das ações de 

drible, finta, passe, receção, condução e proteção da bola; Trocas 

posicionais; Movimentos de rutura; Combinações táticas; manter 

constantemente a largura)  

 Finalizar (Surgir nas zonas de finalização nos timings certos; Domínio 

do remate e cabeceamento; reagir às defesas incompletas do guarda-

redes adversário).  

 

Momento do jogo – ORGANIZAÇÃO DEFENSIVA  

 

Método de jogo defensivo preferencial será a zona pressionante de modo a: 

 

 Promover a marcação rigorosa ao adversário de posse de bola; 

 Reduzir o espaço de jogo do adversário; 

 Potenciar continuamente a marcação a adversários e espaços vitais 

de jogo; 

 Criar as condições propícias para a recuperação da bola; 

 Promover o aumento da concentração da organização defensiva; 

 Utilizar a comunicação verbal entre os jogadores; 

 Desenvolver um elevado grau de espírito de equipa. 
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Figura 2 – Disposição geral dos jogadores em organização defensiva  

 

As referências da Zona Pressionante são: 

 Zona do campo; 

 Bola alta; 

 Receção deficiente; 

 Receção da bola de costas para a nossa baliza; 

 Superioridade numérica; 

 Qualidade técnica. 

 

Princípios Operacionais em organização Defensiva 

 

Os princípios operacionais são: 

 

 Recuperação da posse de bola; 

 Impedir a progressão; 

 Proteção da baliza. 

 

Princípios fundamentais em organização Defensiva 

 

Os princípios fundamentais relacionados com a organização Defensiva são: 
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 Contenção; 

 Cobertura Defensiva; 

 Equilíbrio; 

 Concentração. 

 

Princípios Específicos em Organização Defensiva 

 

Grande Princípio – ZONA PRESSIONANTE 

 

Sub Princípios 

 Orientar o ataque adversário para os corredores laterais, evitando que 

jogue no interior do bloco defensivo (Direcionar a circulação de bola 

para as linhas; pressionar o portador da bola; Fechar os espaços em 

largura e profundidade; Colocar os apoios em função da bola e do 

adversário); 

 Evitar ser ultrapassado (Domínios da interceção, carga e desarme; 

Compensações defensivas; Dobras; antecipar os movimentos dos 

adversários; Colocar os apoios em função da bola e do adversário); 

 Evitar que o adversário ocupe posições favoráveis à finalização 

(Domínios das ações de interceção e desarme; antecipar os 

movimentos dos adversários; Ocupar as zonas favoráveis à 

finalização do adversário; Colocar os apoios em função da bola, do 

adversário e da baliza). 

 

Momento do jogo – TRANSIÇÃO DEFESA-ATAQUE 

 

Princípios Específicos em Transição Ofensiva 

 

Grande Princípio – APROVEITAR OS DESEQUILIBRIOS MOMENTÂNEOS 

DOS ADVERSÁRIOS 
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Figura 3 – Comportamentos da equipa em função da bola em transição 

                      ofensiva  
 

Sub Princípios 

 Retirar a bola da zona onde foi recuperada (Domínio do passe, 

receção e condução; poucos toques na bola; Mudança de atitude dos 

jogadores); 

 Explorar os espaços entre os adversários (Domínio da desmarcação; 

Domínio das ações de passe, receção, condução e proteção; 

Movimentos de rutura; Combinações táticas; Aumento da velocidade 

de jogo) 

 Criar linhas de passe (Domínio da desmarcação; jogar entre linhas).  

 

Momento do jogo – TRANSIÇÃO ATAQUE-DEFESA 

 

Princípios Específicos em Transição Defensiva 

 

Grande Princípio – RECUPERAR RAPIDAMENTE A POSSE DE BOLA 
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Figura 4 – Comportamentos da equipa em função da bola em transição 

                      defensiva  

 

Sub Princípios 

 

 Pressão imediata ao portador da bola e espaço circundante 

(Mudança de atitude dos jogadores; Aproximação ao centro de jogo 

em largura e profundidade; Domínio das ações de desarme, 

interceção e carga; cortar as linhas de passe); 

 Fechar a equipa para existir coberturas permanentes (Domínio das 

ações de compensações, desdobramentos e dobras; apoiar os 

colegas que estão a pressionar o adversário); 

 Fechar as linhas defensivas para entrar em organização defensiva 

(Obrigar o adversário a jogar para os corredores laterais; cortar as 

linhas de passe, de modo a fechar o corredor central; Proibir 

penetrações na linha da defesa). 

 

3.13.9. Programação 

Época 

 

Como preparação para a época, juntamente com o treinador principal, 

desenhamos uma calendarização, que foi sendo modificada com o desenrolar 
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do campeonato, e o concretizar ou não de objetivos, tal como retrata o quadro 

13 abaixo apresentado. 

Neste plano anual, estão todos os treinos (cento e setenta e oito) e jogos 

(cinquenta e sete) ao longo da época que durou desde o dia três de setembro 

até ao dia vinte e seis de junho. 

 

Quadro 13 – Planificação Anual 

CALENDÁRIO ANUAL 

Meso Micro Seg NºUT Ter NºUT Qua NºUT Qui NºUT Sex. NºUT Sáb. NºUT Dom NºUT 

S
e
te

m
b

ro
 

1
 

1 3 1 4  5 2 6 3 7  8  9  

2 10 4 11  12 5 13 6 14  15  16  

3 17 7 18  19 8 20 9 21  22  23  

4 24 10 25 11 26 12 27 13 28 14 29  30 J 

O
u

tu
b

ro
 

2
 

5 1 15 2 16 3 17 4 18 5 F  6 J 7 J 

6 8 19 9 20 10 21 11 22 12 23 13  14 J 

7 15 24 16 25 17 26 18 27 19 28 20 J 21 J 

8 22 29 23 30 24 31 25 32 26 33 27 J 28 J 

9 29 34 30 35 31 36 1 J 2 37 3 J 4 J 

N
o

v
e
m

b
ro

 

3
 

10 5 38 6 39 7 40 8 41 9 42 10 J 11 J 

11 12 43 13 44 14 45 15 46 16 47 17 J 18  

12 19 48 20 49 21 50 22 51 23 52 24 J 25 J 

13 26 53 27 54 28 55 29 56 30 57 1 J 2 J 

D
e
z
e
m

b
ro

 

4
 

14 3 58 4 59 5 60 6 61 7 62 8  9  

15 10 63 11 64 12 65 13 66 14 67 15 J 16 J 

16 17 68 18 69 19 70 20 71 21 72 22 J 23 J 

17 24  25 F 26 J 27 73 28 74 29 J 30  

18 31  1 F 2  3 75 4 76 5 J 6 J 

J
a
n

e
ir

o
 

5
 

19 7 77 8 78 9 79 10 80 11 81 12 J 13 J 

20 14 82 15 83 16 84 17 85 18 86 19 J 20 J 

21 21 87 22 88 23 89 24 90 25 91 26 J 27 J 
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22 28 92 29 93 30 94 31 95 1 96 2 J 3 J 
F

e
v
e
re

ir
o

 

6
 

23 4 97 5 98 6 99 7 100 8 101 9 J 10 J 

24 11 102 12 103 13 104 14 105 15 106 16 J 17 J 

25 18 107 19 108 20 109 21 110 22 111 23 J 24  

26 25 112 26 113 27 114 28 115 1 116 2 J 3 J 

M
a

rç
o

 

7
 

27 4 117 5 118 6 119 7 120 8 121 9 J 10  

28 11 122 12 123 13 124 14 125 15 126 16  17 J 

29 18 127 19 128 20 129 21 130 22 131 23 J 24 J 

30 25 132 26 133 27 134 28 135 29 136 30 J 31 J 

A
b

ri
l 

8
 

31 1 137 2 138 3 139 4 140 5 141 6 J 7  

32 8 142 9 143 10 144 11 145 12 146 13  14  

33 15 147 16 148 17 149 18 150 19 F 20  21  

34 22  23 151 24 152 25 F 26 153 27 TC 28  

35 29 154 30 155 1 156 2 157 3 158 4 TC 5 TC 

M
a

io
 

9
 

36 6 159 7 160 8 161 9 162 10 163 11 TC 12 TC 

37 13 164 14 165 15 166 16 167 17 168 18 TC 19 TC 

38 20 169 21 170 22 171 23 172 24 173 25 TC 26 TC 

39 27 174 28 175 29 176 30 1777 31 178 1 TC 2 TC 

F – Feriado          J – Jogo Campeonato Regular;          TC – Jogo Taça Complementar   

 

3.13.10. Mesociclo 

  
Como anteriormente referi, organizamos todo o trabalho e objetivos, 

planeando mesociclos, tal como é defendido por Gomes (2002). 

Através da planificação anual, começamos por definir os objetivos gerais 

logo inicialmente, sendo que os fomos atualizando às reais necessidades da 

equipa para cada período mensal de treinos. Assim sendo, encontra-se no 

Anexo I, exemplo do plano anual de atividade com os nove mesociclos 

juntamente com os trinta nove microciclos realizados. 
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3.13.10.1. Gestão dos objetivos dos mesociclos 

 

No primeiro mesociclo da época, o de setembro, prevaleceu como é natural 

o trabalho físico, ainda para mais, com a evolução progressiva do futebol, que 

exige cada vez mais o aperfeiçoamento dos aspetos físicos.  

Neste primeiro mês também se batalhou bastante o teor técnico, e foi de 

forma gradual inserido o jogo. A técnica individual foi aproveitada para começar 

desde cedo a corrigir-se alguns erros básicos, como melhorar a qualidade de 

passe dos defesas e médios, aperfeiçoar os gestos técnicos dos avançados, e 

ainda adaptar alguns elementos às suas novas posições. Todo este trabalho 

individual foi levado a cabo ao longo de toda a época, sendo que os atletas 

tinham alguns pequenos exercícios para realizar sempre que chegassem mais 

cedo ao treino. 

Foi um mês de trabalho algo complicado de gerir, devido à indefinição do 

plantel, e ainda por duas lesões que ocorreram no seu final, possivelmente por 

erro de planeamento, o que Achour Júnior (citando Peterson & Renstron, 1995; 

1997) consideram ser indutor de cinquenta por cento das lesões de atletas. O 

maior motivo destas infelicidades, deverá ter sido a sobrecarga em atletas 

destreinados, que além de poder provocar lesões, também pode limitar a 

duração das carreiras desportivas (Zacharov, 1992). 

No segundo mesociclo, começamos por dar continuidade ao primeiro, até 

por este ter sido um pouco curto, mas com a realização de exercícios mais 

coletivos. Tentamos também que estes exercícios fossem úteis para unir o 

grupo, e sobretudo para que alguns atletas fossem capazes de se relacionarem 

melhor com o conjunto. 

Aumentamos ainda a competitividade, para preparar melhor a equipa para a 

competição, tentando que o entrosamento fosse maior e que os imprevistos 

fossem dissipados, através da realização de vários jogos de preparação. 

Tendo em conta duas das maiores preocupações do treinador, dois dos 

exercícios que se começaram a realizar em maior escala, passando a ser 
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quase diários, foram o passe e receção e a organização defensiva 

Intersectorial - com transição ofensiva, sendo que realizados segundo vários 

objetivos e diferentes vertentes. 

A partir de novembro o trabalho passou a ser praticamente todo por setores 

e coletivo, com a inserção de algum trabalho físico de quando em vez, mas 

com essa vertente a ser deixada mais para as unidades de treino relacionadas 

com a resistência específica. 

Em dezembro a partir da suspensão natalícia do campeonato e até meados 

de janeiro, voltou a ser realizado novo trabalho físico mais intenso, como se se 

tratasse de uma pré-época para o resto do campeonato. 

No entanto, com o perder dos objetivos coletivos nos Sub 13, o trabalho dos 

mesociclos seguintes, virou mais preparativo para uma nova época, sempre 

tendo como objetivo fazer o melhor possível, e evoluir qualitativamente as 

atletas mais jovens, com o recurso a muitos exercícios individualizados. 

Chegados ao último mesociclo, e ainda com a competição da taça 

complementar em curso, os atletas continuaram a realizar alguns treinos, de 

forma a manter a forma física, e com o objetivo de não perderem o contacto 

com a bola, agora com alguns exercícios com caráter mais lúdico, mas que 

promovessem o aprimoramento técnico de todos os jogadores. Nesse último 

mesociclo, assistimos ainda a uma fase final entusiasmante por parte dos Sub 

15 que venceram e convenceram praticamente todos os jogos deste torneio 

suplementar.  

 

3.13.11. Planificação das sessões de treino  

 

Assim sendo, a equipa técnica focou-se nas seguintes estruturas: 

 

Macrociclo - que foi dividido em dois períodos: 

 Período Preparatório - tem como objetivo a aquisição e desenvolvimento 

do Modelo de Jogo (forma desportiva individual e coletiva). 
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 Período Competitivo - tem como objetivo o desenvolvimento, evolução e 

manutenção do Modelo de Jogo. 

Microciclo - corresponde ao trabalho realizado semanalmente. O padrão 

não se altera desde o início da época até ao final da mesma, existindo apenas 

uma pequena exceção, no primeiro Microciclo, que é de adaptação ao esforço. 

Unidade de Treino - a unidade de treino é a estrutura diária do processo de 

treino dos atletas e equipa. 

 

3.13.12. Microciclo Padrão – Período Competitivo  

 

O Microciclo não é mais que a extensão temporal entre 2 jogos. Assim, ao 

longo da semana, no treino, procuramos fortalecer as dinâmicas da equipa a 

nível coletivo e individual (individual de forma a intensificar a organização 

coletiva), tal como retratam os quadros 14 e 15 abaixo apresentados, no 

sentido de organizar o próximo jogo tendo em ponderação o que se passou no 

jogo anterior e o que se perspetiva para o jogo seguinte. 

 

Quadro 14 – Microciclo Padrão dos Sub 13 

2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira Sábado Domingo 

Recuperação Aquisição Recuperação Jogo 

Sub Princípios 

Sub Sub 

Princípios 

 

 

Força 

Específica 

Recuperação 

Ativa 

 

Complexidade 

Média/Alta 

Livre 

Princípios 

 

 

 

 

Resistência 

Específica 

 

 

 

Complexidade 

Alta 

Sub Princípios 

Sub Sub 

Princípios 

 

 

Velocidade 

Específica 

 

 

 

Complexidade 

Média 

Livre Jogo Livre 
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Quadro 15 – Microciclo Padrão dos Sub 15 

2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira Sábado Domingo 

Recuperação Aquisição Recuperação Jogo 

Livre 

Sub Princípios 

Sub Sub 

Princípios 

 

 

Força Específica 

Recuperação 

Ativa 

 

 

Complexidade 

Média/Alta 

Princípios 

 

 

 

 

Resistência 

Específica 

 

 

 

Complexidade 

Alta 

Livre 

Sub Princípios 

Sub Sub 

Princípios 

 

 

Velocidade 

Específica 

 

 

 

Complexidade 

Média 

Livre Jogo 

 

O Microciclo Padrão permite então a aquisição e um desenvolvimento de um 

“jogar”, nos diversos momentos, os seus Princípios, em várias escalas e em 

diferentes regimes, distribuídos semanalmente de forma conveniente de acordo 

com a Matriz Metodológica e os seus Princípios. Assim sendo, encontra-se no 

Anexo II, exemplo do Microciclo Padrão utilizado no período competitivo 

com os exercícios normalmente utilizados nas três Unidades de Treino 

semanais.  

 

Dia de jogo: 

 

O jogo assume um papel determinante na configuração do Microciclo. É 

através dele que perspetivamos o último e é sobre ele, em consonância com a 

dimensão estratégica e tendo sempre como pano de fundo o respeito pela 

matriz conceptual, que vamos construir e projetar o próximo. 
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1º Dia após jogo: 

 

No ponto de vista global faz mais sentido que o descanso seja no dia 

seguinte ao jogo, assim, neste dia concedemos folga aos jogadores. 

 

1ª Unidade de Treino após jogo:  

 

Entendemos que a melhor forma de recuperar é solicitar as mesmas 

estruturas que o jogo solicita. Como tal, neste dia abordamos alguns Sub 

Princípios em situações que sejam descontínuas, com tempos de pausa 

frequentes para os jogadores recuperarem. Não deixamos de abordar o nosso 

jogar, em particular os Sub Princípios, em intensidades elevadas com tempos 

de exercitação curtos, com intervalos sensivelmente mais longos e com grande 

redução em relação à velocidade, tensão e duração das contrações 

musculares. 

 

2ª Unidade de Treino após jogo:  

 

Neste dia privilegiamos a organização coletiva, num padrão de desempenho 

e de esforço mais próxima da competição, num regime de contração muscular 

com maior duração e com tensões e velocidades mais reduzidas que a sessão 

anterior. A duração e dimensões dos exercícios são maiores numa unidade de 

treino menos descontínua. Neste encadeamento, a abordagem coletiva é mais 

efetiva e como tal é acompanhada por um desgaste emocional semelhante ao 

jogo. Trata‑se do treino em que o desgaste é enorme, e sendo o mais contínuo, 

é fundamental fracionar os tempos de solicitação no sentido de garantir a 

qualidade de desempenho dos jogadores, não acentuado a fadiga, acautelado 

a sua recuperação, pois não sabemos o que o jogo seguinte nos vai exigir. 
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3ª Unidade de Treino após jogo:  

 

Para estruturar a última unidade de treino da semana temos que ter em 

consideração o desgaste do treino anterior e a proximidade do jogo. Este facto 

justifica que este seja o dia em que existe menos desgaste mental e emocional.  

A abordagem do nosso jogo seja ao nível dos Sub princípios. O regime de 

contração caracteriza‑se por uma elevada velocidade de contração curta 

duração e tensão não máxima. As ações neste dia devem ser dirigidas à 

execução propriamente dita, e à maximização da velocidade com que é 

realizada, ao invés da tomada de decisão, prezando assim o facto de ser uma 

unidade de treino com o mínimo de desgaste possível. 

 

3.13.13. O aquecimento de jogo do Guarda-redes  

 

Uma das tarefas durante o estágio esteve relacionado com a realização do 

aquecimento dos Guarda-Redes antes destes iniciarem o jogo.  

O papel do aquecimento é largamente abordado em inúmeros estudos 

científicos. O principal objetivo é preparar o organismo para a prática 

desportiva. 

Weineck (1999) define com propriedade o papel do aquecimento nos treinos 

e jogos: 

“Sob o termo aquecimento pode-se entender todas as medidas que servem 

como preparação para o desporto (seja para o treino ou competição). O 

aquecimento visa à obtenção do estado ideal psíquico e físico, a preparação 

cinética e coordenativa e a prevenção de lesões.” 

Nessa definição poderíamos adicionar, no caso do futebol, que o 

aquecimento “…visa à obtenção do estado ideal técnico, tático, físico e 

psíquico…”, já que nesta modalidade desportiva os atletas são exigidos de 

forma integral desde o primeiro minuto da partida ou do treino. 

Fisiologicamente, o aquecimento, como o significado da própria palavra 

define, tem por objetivo “aquecer” o organismo. Esse aquecimento é 
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acompanhado: do aumento do metabolismo; da melhor mobilização energética; 

do aumento da irrigação tecidual; do aumento da temperatura tecidual; do 

aumento da atividade enzimática aeróbia e anaeróbia; do aumento da resposta 

dos fusos musculares; do aumento da lubrificação articular; da redução do 

limiar de excitabilidade dos neurónios. 

No aquecimento, essas adaptações fisiológicas devem acontecer 

concomitantemente às adaptações cognitivas, em que os atletas serão 

preparados para os problemas específicos da sessão e do jogo propriamente 

dito.  

O aquecimento não deve, então, focar-se apenas na preparação dos 

músculos, mas em preparar o ser para agir seja no treino ou durante o jogo. 

No Anexo III, apresento um exemplo da “sessão de aquecimento” 

normalmente utilizada antes dos jogos e que obedece à temática do 

aquecimento ativo que se divide em dois tipos, o Geral e o Especifico. 

O aquecimento geral ativo precede o específico e, possibilita um 

funcionamento mais dinâmico do organismo como um todo, cuja realização 

mobiliza grandes grupos musculares, ocorrendo em corrida lenta com rotação 

de braços, skipping, entre outros exercícios. 

Já o aquecimento específico consiste em exercícios que encarem a 

complexidade do jogo, onde os guarda-redes serão visados os grupos 

musculares mais selecionados, provocando redistribuição do sangue que se 

encontra em grande percentagem retido no trato gastrointestinal, de modo a 

favorecer maior irrigação da musculatura a ser recrutada, suprindo-a com mais 

oxigénio e possibilitando alcançar uma temperatura ideal. Nesta fase, o 

Guarda-Redes realiza exercícios que vão de encontro ao que irá acontecer no 

jogo, situações de remates cruzados dentro da área, e remates fora da mesma 

são situações que mais acontecem em jogo em contexto de remate, também 

cruzamentos e reposições de bola terão de fazer parte do aquecimento pois 

será algo que irá ser encontrado nesse jogo. 
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3.13.14. Observar e Analisar a Equipa Adversária  

 

A constante evolução do Futebol e o aumento da sua competitividade 

“obriga” os treinadores a estarem cada vez mais e melhor preparados, de 

modo a poderem liderar as suas equipas de forma eficaz, tendo em vista os 

objetivos definidos.  

Neste sentido, esta Equipa Técnica tentou utilizar o processo de 

Scouting como uma verdadeira ferramenta de trabalho embora, pelo facto 

de esta ser constituída apenas por um treinador adjunto foi importante 

definir o que seria mais importante, ou seja, apenas observar e analisar as 

equipas adversárias ao invés de também observar e analisar os jogos da 

nossa própria equipa.  

A observação e análise centrou-se numa atividade especifica, a técnico-

tática, ou seja, através de análises qualitativas tentámos perceber como se 

comportavam nos diferentes momentos do jogo, o sistema tático, os 

esquemas táticos (ofensivos e defensivos), as alterações táticas (e os seus 

motivos), substituições, como marcavam e/ ou sofriam os golos, as 

características dos seus próprios jogadores, pontos e fortes e pontos 

fracos.  

Assim sendo, encontra-se no Anexo IV, exemplo da ficha de observação 

dos adversários utilizada, e Anexo V o exemplo de um relatório de uma 

equipa adversária observada durante a época em curso.  

 

3.14. Planeamento da atividade a desenvolver durante o Estágio 

 

3.14.1. Os Pais na Prática Desportiva das Crianças e Jovens – Revisão da 

Literatura  

 

Este tema visa chamar a atenção para o impacto e significado dos pais no 

que toca à participação e desempenho desportivo dos jovens. Considere que, 

embora os pais dos jovens não estejam sempre presentes, a mera antecipação 

de uma reação totalmente centrada no resultado pode desencadear emoções 
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negativas nos jovens. Essas situações podem em última instância, sobrepor-se 

a experiências positivas que os praticantes vivem entre si e com outros agentes 

significativos, com o potencial de os desviar do prazer e alegria que possam ter 

sentido durante os treinos e os jogos. 

Poderá o treinador pensar que ao intervir junto dos pais sobre a forma como 

se procuram envolver na vida desportiva dos filhos, estará a intrometer-se na 

educação parental, mas a verdade é que a situação tem de ser vista pelo 

prisma oposto. Quer isto dizer que são os pais que precisam de reconhecer 

que a sua participação interfere diretamente no desenvolvimento desportivo 

dos seus filhos, e que essa interferência pode vir no sentido positivo para 

reforçar boas experiências, valores, sentimentos e crenças, ou no sentido 

negativo, que mina as oportunidades de um desenvolvimento harmonioso dos 

seus filhos. 

A importância da gestão dos pais pelo treinador enquadra-se então de modo 

muito concreto na aquisição de autonomia, que traz consigo uma elevada dose 

de responsabilidade pedagógica, não só sobre os praticantes com os quais 

trabalha diretamente, mas também de cariz social sobre os pais. Cabe por isso 

ao treinador de desporto cuidar e fomentar a influência dos pais sobre a vida 

desportiva dos seus praticantes de uma forma positiva, construtiva, crítica, e 

civilizada, ou seja, dentro dos valores desportivos que incute nos seus 

praticantes. Este papel do treinador surge do reconhecimento empírico e 

científico do papel dos pais na formação desportiva dos praticantes que, se não 

for controlado, facilmente cria situações negativas e indesejáveis, que 

comprometem o trabalho do treinador no sentido do desenvolvimento e 

sucesso dos praticantes. 

Assim, vários autores (Teques & Serpa, 2013) têm documentado os efeitos 

benéficos de uma atitude apoiante por parte dos pais em relação ao 

desempenho desportivo, mas em especial para o desenvolvimento 

biopsicossocial em prol de uma participação desportiva prolongada. 

Paralelamente, também se encontram registos de como uma grande parte dos 

treinadores considera negativa a participação dos pais no desenvolvimento 
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desportivo, o que em parte pode ser atribuído à falta de ação, ou eficácia da 

mesma, dos próprios treinadores. 

Na investigação produzida no contexto Português, os fatores sociais são 

mesmo dos mais importantes a ditar a possibilidade de abandono da prática 

desportiva. Havendo um reconhecimento generalizado pelos pais do valor da 

prática desportiva, a verdade é que essa valorização tem uma expressão 

bastante relativa e inconsistente, pois, em momentos como a competição, há 

uma sobrevalorização da participação desportiva, sendo que noutros 

momentos é dos primeiros elementos a ser cortado, nomeadamente face a 

resultados escolares abaixo das expectativas ou à transição para níveis de 

escolaridade mais exigentes. 

 

3.14.2. Os objetivos do Treinador na Gestão dos Pais 

 

Ao intervir junto dos pais, pretende-se alcançar quatro objetivos igualmente 

importantes, a ressalvar: 

 

1) Garantir o gosto pela prática desportiva (da modalidade) dos seus filhos;  

2) Manter ou elevar níveis de motivação de orientação intrínseca e para a 

mestria;  

3) Facilitar a gestão emocional da vida desportiva e da sua interação com 

outras atividades pelos praticantes;  

4) Potenciar aprendizagem;  

 

3.14.3. O Modelo de Envolvimento Parental no Desporto (MEPD) 

 

Modelo de Envolvimento Parental no Desporto (Teques e Serpa, 2013) 

 

Recuperando a atribuição de autonomia ao treinador de desporto, há que 

reconhecer que traz uma complexidade acrescida a este nível da gestão dos 

pais. Assim, é desejável que o treinador conceba esta questão de uma forma 
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sistematizada e organizada, de modo a identificar comportamentos dos pais, a 

desenvolver estratégias de atuação sobre os mesmos, e a monitorizar essas 

estratégias em termos dos seus efeitos. 

Teques e Serpa (2013), numa visão ecológica e integrada do envolvimento 

parental (de resto na linha do que se apontou em termos teóricos no âmbito da 

primeira unidade), advogam a importância da atuação sinérgica entre 

diferentes níveis contextuais que exercem influência sobre o praticante (mas 

sobre os quais o praticante também exerce uma influência recíproca), 

mormente, clube-treino-família, no sentido de uma autorrealização desportiva 

pelo praticante. Esta sinergia é então alimentada nesses contextos em que 

participam diretamente, para além do praticante, o treinador e os seus pais. 

Uma das principais premissas deste modelo, suportado numa visão ecológica e 

por evidências que demonstram a adaptabilidade do comportamento dos pais, 

é que o comportamento dos pais é dinâmico e modelável, ou seja, educável. 

Só nesta base conceptual é possível compreender a verdadeira necessidade e 

valor da atuação do treinador, bem como a aprofundar a ideia de que a atuação 

pedagógica do treinador é global em termos da sociedade e, por isso, não se 

restringe ao tempo e local do treino com os seus praticantes. 

 

Figura 5. Representação dos elementos de atuação sinérgica no envolvimento 

                 parental no desporto 
  

Da qualidade desta sinergia resultará que o envolvimento dos pais se 

situará num contínuo, proposto por Hellstedt (1987), desde o escasso ao 

exagerado, desejando-se claramente que seja moderado. Basicamente, pais 
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com um escasso envolvimento são caracterizados por falta de apoio financeiro, 

emocional, ou funcional, enquanto pais com um envolvimento exagerado se 

caracterizam por gritar aos filhos nos treinos, desacordos com os árbitros e 

treinadores, ou com o treino propriamente dito numa atitude de vitória a 

qualquer custo, ou de pelo menos de sobrevalorização do filho. 

Outra forma de classificar os pais é em autoritários, assertivos ou 

autoritativos (que é diferente de autoritário) (Weber, Prado, Viezzer, & 

Brandenburg, 2004), e negligentes, tendo uma certa correspondência com a 

designação anterior. Assim, o que se pretende são pais moderados-assertivos, 

dado que estes conseguem equilibrar a dimensão de disciplina e afeto, com 

efeitos benéficos no desenvolvimento psicossocial do praticante. Nesses 

efeitos positivos pelos pais moderados - assertivos contemplam-se a 

autoestima, a competência, a realização, e a motivação. Quer isto dizer que, 

quando o treinador intervém sobre os pais, é para modelar comportamentos e 

atitudes nesta posição. Estes pais caracterizam-se da seguinte forma: 

 “Os pais autoritativos respeitam as opiniões de cada um dos seus filhos, 

permitindo que eles sejam diferentes. Embora existam regras no agregado 

familiar, estes pais permitem a discussão, caso as crianças não entendam o 

que se lhes exige ou as regras estabelecidas. Estes pais explicam aos filhos 

que embora eles (pais) tenham a autoridade final, é possível a negociação e o 

compromisso. Os pais autoritativos são responsivos e exigentes; são firmes, 

mas gerem a disciplina com amor e carinho, ao invés de utilizarem o poder; são 

suscetíveis de explicar as regras e as expectativas que têm face ao 

comportamento dos filhos. Este estilo parental determina, geralmente crianças 

com alta autoestima, autónomas, curiosas, assertivas e interativas” (Machado, 

2014). 

 Com base nos pressupostos enunciados, Teques e Serpa (2013) 

propuseram o Modelo de Envolvimento Parental no Desporto que projeta cinco 

níveis, sendo que o último é o alcance da autorrealização desportiva pelo 

praticante. Este nível expressa-se assim na perceção dos jovens sobre a 

competição como superação das capacidades, decorrendo motivação, esforço, 

sucesso e satisfação. Neste modelo, cada nível deve ser progressivamente 
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endereçado numa lógica cumulativa, em que um nível se desenvolve sobre o 

anterior, ou seja, de baixo para cima. 

 

Figura 6. Modelo de Envolvimento Parental no Desporto (copiado de 

                      Teques e Serpa, 2009) 

 

Nível 1 

 

O primeiro nível explica as razões pelas quais se dá o envolvimento dos 

pais, encontrando-se três grupos de razões: a motivação pessoal, as 

invocações, e o contexto vivencial.  

Motivação Pessoal:  

 

Na motivação pessoal encontram-se os elementos de como os pais 

concebem o seu papel parental de um modo geral, bem como o seu sentimento 

de eficácia nesse papel. Quanto mais seguro um pai e mais democrático for na 

sua conceção, ainda que assertivo, maior facilidade haverá em promover um 

suporte positivo aos filhos praticantes. É assim importante que o treinador 

diagnostique, mesmo que empiricamente, o tipo de pais com que lida já que 

pais desligados dificultarão a presença regular dos praticantes e pais 

exagerados dificultarão a gestão pelo treinador.  

Por outro lado, é nesta dimensão que também se identifica se os pais 

procuram projetar nos filhos - praticantes algum recalcamento ou desejo de 

sucesso desportivo, seja por um sentimento de falha ou oportunidade perdida 

na sua vida infanto-juvenil, seja pela antecipação de um determinado nível de 
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vida pelos valores remuneratórios e estatuto social que os praticantes de 

algumas modalidades (consoante os diferentes contextos nacionais) adquirem.  

 

Invocações  

 

Nas invocações encontra-se aquilo que cada elemento (treinador, clube, 

pais) chama para si, ou seja, trata-se de assegurar uma clara definição e 

diferenciação dos papéis. Os pais são determinantes para o desenvolvimento 

desportivo dos filhos, mas o seu papel acaba nos limites do local e tempo do 

treino e da competição. É função do treinador estabelecer esses limites e 

acordar um conjunto de regras com os pais desde o primeiro contacto, que não 

passam necessariamente, nem desejavelmente pela inviabilização de 

assistência aos treinos.  

 

Contexto Vivencial  

 

Aqui encontra-se aquilo que os pais sabem e os seus recursos para apoiar 

os filhos. Um pai com baixo nível educacional e fracos recursos logísticos e/ou 

financeiros não será necessariamente um pai desligado, moderado, ou 

exagerado, mas terá constrangimentos associados às restantes dimensões que 

definirão o seu papel e possibilidades no envolvimento na vida desportiva do 

praticante.  

 

Nível 2  

 

No segundo nível encontram-se os mecanismos psicológicos de 

envolvimento dos pais, traduzidos no comportamento observável destes, sendo 

também passíveis de serem verbalizadas pelos mesmos. Esses mecanismos 

são a modelagem, a instrução, o encorajamento, e o reforço.  
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Modelagem  

 

Neste mecanismo, a atuação direta dos pais modela os praticantes. Ou seja, 

aumenta a possibilidade de se criar um efeito de espelho no praticante que o 

leva a replicar o que percebe acontecer. Este mecanismo é crucial pois tende a 

ser mais genuíno, na medida em que depende mais da linguagem corporal, 

que em situações críticas não facilita que se escondam as verdadeiras 

emoções e expectativas. Por exemplo, um pai pode passar uma ideia ao filho 

de que não se importa que ganhe ou perca, mas se no jogo revelar frustração 

com a derrota, apesar das suas palavras, essa expressão corporal será visível.  

 

Instrução  

 

Este mecanismo refere-se àquilo que os pais ensinam diretamente aos 

filhos, sendo de cariz mais verbal. As ideias e conhecimentos passados pelos 

pais, se contrários àquilo que o treinador diz podem criar confusão no 

praticante e levá-lo a situações em que contraria o treinador para fazer o que 

os pais lhe indicaram. Mais uma vez, é importante definir os papéis dos pais. 

Neste plano, será então mais conveniente que evitem comentar ou sugerir 

aspetos técnico-táticos e se foquem em ensinar ao praticante formas de lidar 

com as suas emoções, reforçar o papel do treinador e dos restantes agentes 

desportivos, e apelar aos valores desportivos. 

 

Encorajamento  

 

Neste mecanismo define-se um propósito eminentemente motivacional e de 

construção de componentes psicossociais importantes como a força mental, a 

resiliência, a superação, o esforço, entre outros. Um pai que encoraja o filho, 

sobretudo nos momentos mais difíceis, amplia de forma muito positiva a 

atuação do treinador e muitas vezes pode fazer a diferença em momentos 

críticos de desenvolvimento do praticante.  

 

 



- 76 -  

 

Reforço  

 

Este mecanismo, parecendo semelhante ao anterior, é claramente diferente. 

Aqui os pais procuram acentuar o que foi bem feito pelos praticantes e eliminar 

o que é indesejável. Por exemplo, se um praticante está numa situação de 

desvantagem em competição, ele precisa de encorajamento. No entanto, se ele 

evidencia a desistência da situação, esse comportamento precisa de ser 

reforçado negativamente (não punitivamente), indicando ao praticante que não 

é bom para si. Por outro lado, na mesma situação, independentemente do 

encorajamento prestado, se o praticante continua a investir na resolução da 

desvantagem, mesmo que acabe por ser mal sucedido, precisa de ser 

positivamente reforçado por ter persistido perante a adversidade.  

 

Nível 3  

 

No terceiro nível encontram-se as perceções pelos jovens dos mecanismos 

de envolvimento pelos pais, e estas só podem ser alcançadas indiretamente, 

através da voz e linguagem corporal dos próprios praticantes. A investigação 

indica que existe uma forte relação entre as perceções dos jovens e dos pais 

sobre o seu envolvimento, pelo que apoiar os pais a desenvolver 

comportamentos positivos baseados nestes mecanismos é ajudar os 

praticantes, como se de um efeito de espelho se tratasse. Assim, é importante 

que o treinador ajude os praticantes a identificar corretamente o 

comportamento dos pais, seja ele positivo ou negativo. Ajudar o praticante a 

afinar a sua perceção com a dos pais, juntamente com outras estratégias, 

ajudará ambos a encontrar formas positivas e construtivas de envolvimento no 

desporto.  

 

Nível 4  

 

No quarto nível, aquele que é suportado pelos anteriores e que coloca o 

praticante no caminho direto da autorrealização desportiva (Nível 5), e que por 

isso se denomina de atributos da criança conducentes à autorrealização, ou 



- 77 -  

 

seja, as capacidades psicossociais que o jovem praticante desenvolve como 

consequência dos níveis anteriores e que se traduzem diretamente no 

rendimento e sucesso desportivo. Embora o treinador também as desenvolva 

diretamente, deve ter em mente que dois processos dirigidos ao mesmo 

objetivo são mais potentes do que apenas um processo. Dito de outro modo, é 

mais eficaz e vantajoso ter o treinador e os pais a concorrerem para a 

estimulação da autoeficácia dos praticantes, do que apenas o treinador. 

 

3.14.4. Estratégias de gestão dos pais pelo Modelo de Envolvimento 

Parental no Desporto 

 

Para saber como alcançar os comportamentos antes enunciados, ajuda 

perceber o tipo de dificuldades que os pais apresentam e que se expressam 

nas perceções dos próprios atletas. A gestão destas dificuldades deve ser 

conduzida com recurso a estratégias, para a qual contribui a aplicação do 

modelo de envolvimento parental focado nos três primeiros níveis com 

repercussões nos últimos níveis. Sendo o treinador de grau 2 o principal 

interveniente junto dos pais, no âmbito da sua autonomia e responsabilidade, 

ajuda bastante se adotarmos um quadro de referência que sistematize os 

níveis de intervenção para poder identificar as melhores estratégias, e que 

deve ter como princípio geral a manutenção de uma linha de comunicação 

aberta. Recorda-se que o modelo se desenvolve em cinco níveis, que culmina 

na autorrealização desportiva do praticante. 

 

1) Lidar com Rendimento Escolar   

2) Gerir a Exigência Logística   

3) Facilitar os Encargos Financeiros   

4) Gerir as Expectativas Pessoais   

 

Estratégias de gestão dos pais pelo Modelo de Envolvimento Parental no 

Desporto (Teques e Serpa, 2013) 

 

1) Lidar com Rendimento Escolar 
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Uma das dificuldades mais prementes para os pais conseguirem ajudar a 

gerir a formação desportiva dos atletas é a primazia justificada do sucesso 

escolar dos praticantes enquanto alunos. Assim, uma das situações mais 

recorrentes é a ausência dos atletas aos treinos, por períodos mais ou menos 

alargados, que podem naturalmente gerar o abandono desportivo, devido a 

maus resultados escolares, ou, simplesmente, por se situarem abaixo da 

expectativa dos pais. Na perspetiva de que o treino desportivo é um processo 

educativo de desenvolvimento pessoal que procura alcançar a totalidade do 

praticante, e tendo em conta que este fenómeno se apresenta numa pirâmide 

em que apenas chega ao topo um número muito reduzido de praticantes face 

ao que se encontra na base da formação desportiva, o treinador precisa de se 

posicionar ao lado dos pais neste capítulo de valorização da escola. Não se 

trata, portanto, de pressionar os pais a manterem os praticantes no treino, por 

exemplo recorrendo à ameaça de não chamar à competição, nem de aceitar 

que os pais decidam que os praticantes precisam de parar ou suspender a 

prática desportiva. 

 

Estratégias planeadas: 

 

Nesta lógica, é preciso cuidar e garantir um conjunto de condições que 

ajudem os pais a lidar com o rendimento escolar. Essas condições passam por 

gerir as motivações pessoais dos pais, esclarecendo-os que não são casos 

isolados, e indicar alguns casos de que tenha conhecimento que conseguem 

fazer essa gestão, colocando os pais a falar uns com os outros sobre a gestão 

da vida desportiva dos praticantes. Temos assim a responsabilidade de ajudar 

os pais a perceber que escola e treino são contextos diferentes, e que, por 

vezes, a exclusão do treino na vida dos alunos não tem um efeito positivo, 

devido à evidência científica que demonstra efeitos benéficos da atividade 

física no rendimento escolar, pelo que a ideia passa então por ajudar a definir 

horários e métodos de estudo. No que respeita às invocações, passam também 

a incluir formas de tomar contacto com a realidade escolar dos seus 

praticantes. Este conhecimento pode até levar-nos a antecipar estratégias 

perante os pais, atuando antes de haver alguma possibilidade de considerarem 
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a desistência da prática. Podemos até procurar modelar as invocações 

oriundas dos jovens, ao criar compromisso nos praticantes para conciliarem a 

sua vida escolar e os seus resultados com as possibilidades de participação 

desportiva. Em relação ao contexto vivencial, podemos também procurar 

formas que diminuam o tempo despendido para o treino, de modo a que os 

praticantes ganhem tempo para dedicar aos seus estudos. Outras estratégias 

podem ser: 1) negociar uma redução no volume de treino (embora esta seja 

menos desejável, mas por vezes necessária); ou 2) proporcionar um gabinete 

de apoio psicopedagógico ou grupo de apoio entre os praticantes nas 

instalações do clube. 

Passando ao nível 2, a ideia é que procuremos influenciar os mecanismos 

de envolvimento dos pais. Em particular, poder partilhar com os pais alguma 

documentação de suporte e indicar-lhes para partilharem como conseguem 

conciliar as diferentes esferas de atividade das suas vidas do ponto de vista da 

instrução, bem como apelar ao sentido de reforço quando os praticantes 

superam alguma gestão mais complicada, como a realização de um teste sem 

perder treinos.  

No nível 3, o principal é que apoiemos os jovens no sentido de 

compreenderem a dificuldade e expectativa dos pais para que consigam 

praticar desporto sem comprometer outras responsabilidades, nomeadamente 

as escolares, ajudando-os a reconhecer as diferentes formas como os pais os 

apoiam e que por vezes passam despercebidas. Nesta lógica, podemos 

ampliar o efeito de perceção dos praticantes sobre o envolvimento dos pais, 

indicando-lhes o que os pais estão a fazer ou a dizer. Por exemplo, muitas 

vezes o praticante pode não compreender que a disponibilidade que os pais 

demonstram a levá-los ao treino não é fácil e que isso representa uma forte 

manifestação de apoio, ou comentar com o praticante o reconhecimento pelos 

pais do seu sucesso em gerir as diferentes atividades. 

 

Gerir a Exigência Logística 

 

Outra dificuldade regular é a exigência logística do treino em termos 

temporais e espaciais, sobretudo se for tido em conta que algumas 
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modalidades têm competições todos os fins-de-semana, e que as modalidades 

que têm competições pontuais tendem a obrigar a maiores deslocações para 

vários dos atletas. Esta dificuldade por vezes ultrapassa a vontade dos pais em 

proporcionar oportunidades de prática desportiva aos seus filhos, na medida 

em que a distância entre o clube, a casa, e/ou a escola, e/ou a falta de tempo 

pelos pais para poderem assegurar o transporte ao treino criam 

constrangimentos impossíveis de ultrapassar pelos pais isoladamente. Nós 

treinadores, em conjunto com o clube, precisamos, por isso, de desenvolver um 

conjunto de soluções, estratégias, e mecanismos integrados que favoreçam a 

articulação necessária à prática desportiva.  

Atendendo a que esta dificuldade pode inviabilizar não só a permanência 

como a própria adesão dos praticantes, devemos atuar de modo a minimizar as 

dificuldades de acesso à permanência no treino. 

 

Estratégias planeadas: 

 

Neste caso devemos dirigir-nos às motivações dos pais, sondando e 

recrutando os que tenham interesse em ajudar diretamente. Por exemplo, nos 

casos de modalidades ou eventos que impliquem a construção de alguns 

materiais, penteados, maquilhagem, ou até angariação de fundos, os pais 

estão muitas vezes dispostos e ficam satisfeitos se chamados a participar e 

contribuir ativamente. Cabe-nos a nós reconhecer que não está sozinho no 

processo e saber recrutar “talentos parentais” e delegar tarefas de acordo com 

a sua disponibilidade e capacidade. Estar atento aos pais que procuram 

oportunidades de se envolver é ganhar praticantes, tanto direta como 

indiretamente. Adicionalmente, no que respeita às invocações, precisamos de 

chamar a nós próprios e ao clube todo um conjunto de condições fundamentais 

para assegurar que os praticantes conseguem deslocar-se para o treino e para 

as competições, e realizá-lo nos propósitos necessários como a questão dos 

equipamentos. Neste âmbito, é claramente facilitado o trabalho do treinador de 

um clube com recursos como carrinhas próprias, equipamentos, pessoal 

auxiliar, etc. No entanto, a ausência dessas estruturas de suporte no clube são 

“apenas” o incentivo para procurarmos soluções alternativas, como o contacto 
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com juntas de freguesia e câmaras municipais, associações desportivas locais, 

da própria federação, de associações de pais de escolas e das próprias 

escolas da proximidade que alimentem o grupo, entre outras entidades e 

estruturas. Estes apoios podem conduzir o clube a disponibilizar um transporte 

regular a atletas mais deslocados e para momentos de competição, ou criar 

polos de prática nas escolas aproveitando as infraestruturas desportivas com 

boas condições e qualidade generalizadas. Havendo um número considerável 

de atletas e recursos, podem ainda existir diferentes horários para o mesmo 

escalão etário ou diferentes possibilidades de configurar o horário dos treinos, 

o que trará mais flexibilidade aos horários de modo a facilitar a escolha pelos 

pais.  

Ao mesmo tempo, precisamos de criar momentos de contacto entre os pais, 

dirigidos para as questões logísticas, de modo a explorar a possibilidade de se 

criar uma rede de suporte coletivo entre os pais do grupo. Uma forma possível 

de colocar em prática este aspeto mencionado, pode ser no momento 

destinado à reunião de abertura da época, na apresentação de pais de novos 

praticantes a pais de praticantes já integrados, ou pela divulgação de 

documentos com os contactos dos pais. 

No segundo nível, precisamos de integrar efetivamente os pais, 

reconhecendo essa estratégia como crítica para o mecanismo de envolvimento 

parental por modelagem. A determinada altura, não basta facilitar ou promover 

contactos; nós treinadores temos de efetivamente integrar os pais, atribuindo-

lhes papéis e funções, desde a gestão dos equipamentos, caso seja 

necessário, apoio à realização de eventos, transporte dos praticantes, auxílio à 

equipa técnica durante a competição nas fases de preparação, entre outros.  

No terceiro nível, devemos ampliar o efeito da participação dos pais para os 

jovens, de modo a que reconheçam que os seus pais são fundamentais no 

processo de treino e, portanto, no seu desenvolvimento desportivo. Um jovem 

que reconhece nos seus pais uma fonte de apoio, não só fica mais preparado 

individualmente, como também ganha uma relação fortificada com os 

progenitores, ao mesmo tempo que pode ser reconhecido pelos seus pares por 

essa participação dos pais. Alguns modos de salientar essa participação são o 
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agradecimento aos jovens entre os pares, a emissão de certificados de 

participação, ou a atribuição de prémios, caso o clube tenha uma gala 

destinada ao efeito. Podemos ainda conjugar estratégias de outras 

dificuldades, como por exemplo reduzir o custo de participação dos jovens 

cujos pais ajudem diretamente a gestão do treino.  

 

3) Facilitar os Encargos Financeiros  

 

O encargo financeiro que representa a participação desportiva, desde a 

aquisição de equipamento, ao pagamento de exames médicos e seguros, até à 

eventual mensalidade de participação na modalidade em causa, é claramente 

uma dificuldade para os pais. Está bem documentado na literatura que são os 

jovens com estatuto socioeconómico mais baixo que apresentam maiores 

dificuldades no acesso à prática desportiva devidamente orientada. Se não 

reconhecermos e atuarmos sobre esta realidade, tanto a adesão desportiva 

como a coesão social ficam comprometidas. Quer isto dizer que nós 

treinadores precisamos de trabalhar, em conjunto com o clube, em formas de 

minimizar o custo do acesso à prática desportiva, sem comprometer a sua 

remuneração, que lhe é devida como profissional qualificado e integrado numa 

carreira legalmente reconhecida. 

 

Estratégias planeadas: 

 

No contexto desta dificuldade, a principal dificuldade situa-se no primeiro 

nível, já que o problema é assegurar a entrada e permanência dos praticantes. 

Logo, não há uma necessidade premente de influenciar os mecanismos de 

envolvimento dos pais e, por inerência, o ajuste das perceções pelos 

praticantes. No âmbito da motivação dos pais, precisamos, em primeiro lugar, 

de nos dirigirmos à comunidade envolvente e diagnosticar a quantidade de pais 

que gostariam de poder proporcionar aos jovens acesso à prática desportiva, 

mas que não pode por limitações financeiras. Este diagnóstico pode ser feito 

com ajuda da junta de freguesia ou câmara municipal local, ou diretamente 

junto dos pais, conversando com as pessoas, através de questionários, ou 
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ainda nas redes sociais, em canais e páginas da comunidade. Uma boa forma 

é fazer o levantamento de escolas, espaços lúdicos organizados, centros de 

atividades de tempos livres e de explicações próximos do clube/local de treino 

e dirigir-se pessoalmente ou digitalmente para fazer essa sondagem pública. 

Com esse diagnóstico, ficamos em condições de pensar em diferentes 

mecanismos de facilitação financeira e depois divulgar à comunidade essas 

condições. Deste modo, nós treinadores e o clube, no âmbito das invocações e 

após estudarmos as possibilidades de aplicação das diferentes soluções, 

ganhamos condições para aplicarmos normas e modelos que se ajustem à 

realidade financeira da comunidade, maximizando as possibilidades de adesão 

desportiva. Mais concretamente, podemos assumir uma quota de atletas que 

podem participar a título gratuito ou de valor reduzido, em função de 

determinados critérios; procurar que as mensalidades sejam as mais reduzidas 

possíveis abdicando da vertente de lucro imediato na atividade para priorizar 

que os encargos logísticos são minimamente supridos; procurar apoios 

autárquicos e institucionais ou patrocínios que permitam uma redução de 

custos e/ou encaixe de receitas; ou flexibilizar modos de pagamento, por 

exemplo em função do número de treinos. Podemos ainda aproveitar a nossa 

responsabilidade nas funções de tutoria para aproximar-nos de uma instituição 

de ensino superior, para trocar o seu serviço por estudos que possam ser 

financiados por fundos comunitários e assim assegurar verbas para o clube, 

dependendo menos das receitas das mensalidades dos pais. Finalmente, de 

modo a facilitar o contexto vivencial dos pais, podemos ainda divulgar 

informação e proporcionar contactos com entidades que promovam apoios ou 

consigam suportar autonomamente a atividade do treino, mesmo que a um 

nível recreativo que alimente o clube noutra instância.  

 

4) Gerir as Expectativas Pessoais   

 

Finalmente, uma dificuldade que pode levar ao abandono, mas aqui através 

de um excesso de incentivo para a prática desportiva, decorre do facto de 

alguns pais depositarem nos filhos expectativas, experiências, e desejos 

pessoais que, por uma razão ou por outra, não viveram na sua juventude, ou 
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então, pelo contrário, precisamente por terem vivido situações que os 

marcaram muito positivamente. Há ainda a possibilidade de que alguns pais 

forçarem a prática desportiva, e eventualmente o rendimento desportivo, por 

uma forte crença no valor de uma qualquer modalidade para um problema do 

seu filho. Por exemplo, não é incomum os pais procurarem artes marciais para 

ajudar os filhos a resolver problemas comportamentais. Este tipo de atitudes é 

de fácil identificação e reflete-se de modo muito imediato nos praticantes, com 

recusas e atrasos na participação, manifestação de comportamentos 

desadequados na expectativa de serem convidados a sair, entre outros. No 

entanto, há também que reconhecer os pais que integram os filhos na prática 

desportiva pela sua vontade, sem que acreditem que os filhos sejam hábeis e, 

portanto, com poucos benefícios, levando a que projetem expectativas 

negativas sobre a sua participação para os fazer desistir.  

 

Estratégias planeadas: 

 

Tendo como princípio para gestão desta dificuldade que não se trata de 

medir forças com os pais em termos da sua autoridade como treinador, mas 

antes de criar níveis de compromisso com o bom desenvolvimento do 

praticante, é preciso canalizar a energia dos pais para a direção correta em 

sinergia connosco. Assim, no primeiro nível, precisamos de começar por 

conhecer um pouco do passado dos pais mais entusiastas para compreender 

se há alguma “bagagem desportiva”. Depois, o podemos dirigir a nossa 

estratégia para o ajuste das expectativas dos pais, partilhando os objetivos de 

desenvolvimento, ao mesmo tempo que clarificamos e delimitamos o que se 

espera dos pais. Na perspetiva de Hellstedt (2005), encontram-se diferentes 

fases de envolvimento dos pais em função das fases de desenvolvimento 

desportivo. Basicamente, nas fases de formação desportiva, é determinante o 

suporte emocional dos pais, assumindo-se como figuras bastante presentes na 

promoção da diversão, do jogo, e da confiança no treinador. Na fase de 

especialização e transição para o rendimento, o papel dos pais perde relevo, 

sem nunca desaparecer, transitando maior responsabilidade e presença para o 

treinador. Esta transição representa, segundo o mesmo autor, uma fase 
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sensível onde pode surgir o conflito entre pais e treinador pela sensação de 

perda de relação e proximidade. É até comum que os antigos praticantes 

recordem os seus treinadores como figuras parentais. Cabe por isso 

assegurarmos que não pretendemos substituir-nos aos pais porque são uma 

peça-chave em todo o desenvolvimento desportivo dos jovens. Ao mesmo 

tempo, no campo das invocações, devemos divulgar os documentos de 

princípios e normas de conduta esperadas dos praticantes e dos pais para que 

saibam como se comportar nos momentos de treino e de competição. Esta 

divulgação pode até ser feita sob a forma de um contrato, de modo a 

responsabilizar os pais pela sua própria conduta, assegurando também que 

não se pretende o seu afastamento, mas sim o equilíbrio da sua atuação.  

Finalmente, neste primeiro nível, no âmbito do contexto vivencial, podemos 

também promover sessões de esclarecimento e reuniões de início e final de 

época. O início da época projetará o que se espera dos pais ao longo do ano, e 

no final da época é realizado o balanço, formalizando-se agradecimentos e 

reforços positivos aos pais. 

 

 

IV.  DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL  

 

Tal como já foi referido anteriormente neste trabalho, a época 

começou com a formação do plantel e com o início dos treinos. 

Os treinos foram planeados pelo técnico principal, sendo que ao longo 

de toda a época foi ele quem decidiu os objetivos pretendidos. É de 

referir contudo, que sempre me foi dada liberdade para que pudesse 

apresentar ou propor exercícios que estivessem de acordo com o que 

estava delineado. 

Logo no início da época tentámos reunir a maior informação possível (desde 

jogadores, condições de trabalho, material de treino, etc.,) de modo a 

podermos fazer uma reflexão sobre os objetivos que a Direção propôs e se 

seriam exequíveis ou não. Após essa reflexão, fomos tentando reunir 
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periodicamente com a Direção para propormos as alterações que 

considerássemos necessárias para conseguir atingir os objetivos. 

Relativamente aos subsídios e/ou prémios de jogo a atribuir, foi garantido ao 

treinador principal que estes não iriam faltar no decorrer da época e que eu não 

iria ser remunerado. Contudo, ao longo da época fui assistindo a alguma 

tensão entre a direção e o treinador principal devido ao facto de as fontes de 

receita diminuírem, e por isso terem existido algum atraso no pagamento dos 

subsídios, algo que não teria sido planeado desde o início da mesma. Neste 

sentido, penso que o treinador principal, deveria ter solicitado garantias antes 

de a época começar, de que os subsídios não iriam faltar no decorrer da 

época. Para tal, deveria ter abordado a Direção no sentido de perceber de 

onde vinham esses subsídios e se existia algum plano B, caso uma das fontes 

de receita cortasse com o subsídio. Este facto tornou-se num constrangimento 

um pouco difícil de gerir pois senti que os objetivos da época poderiam ficar em 

causa, mas felizmente tudo acabou bem e todos os subsídios foram pagos.  

Relativamente ao número de treinos, na minha opinião, 4 treinos por semana 

seria o número ideal de treinos para ambas as equipas. No entanto, atendendo 

à realidade que fomos encontrar, podemos até considerar que o treinar 3 vezes 

por semana foi um número razoável de treinos. Insuficiente seria mesmo poder 

treinar 2 vezes por semana. Se porventura tivéssemos tido a possibilidade de 

treinar 4 vezes por semana, veríamos o nosso trabalho "facilitado", em relação 

às outras equipas que treinam menos vezes, pois teríamos mais tempo para 

que os nossos jogadores adquirissem a base dos padrões de comportamentos 

desejados para o nosso Modelo de Jogo.  

Ao trabalhar 3 vezes por semana, a minha opinião é que o tempo de 

aquisição da base padrão dos comportamentos, para o Modelo de Jogo 

pretendido, foi possível de alcançar, mas num espaço de tempo maior. Já se 

treinássemos apenas 2 vezes por semana, dificilmente conseguiríamos criar 

uma base padrão de comportamentos, devido ao reduzido número de treinos e 

o espaçamento existente entre eles. Relativamente aos dias de treino, penso 

que estes se coadunam perfeitamente com as dinâmicas de esforços e 

recuperação no escalão Sub 13 (2ª, 4ª e 5ª feiras – jogo ao sábado), mas não 
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tanto no escalão Sub 15 (3ª, 4ª e 6ª feira – jogo ao domingo) que na minha 

opinião a Unidade de Treino de 4ª feira deveria ser na 5ª feira.  

Relativamente ao tipo de piso utilizado, em Portugal, ainda existem clubes 

cujo piso do seu campo de futebol é pelado, e na Escola de futebol Geração 

Benfica de Matosinhos também assim é, embora os jogos sejam disputados 

maioritariamente em pisos sintéticos. Esta situação, para além de poder 

"afugentar" jogadores do clube, para aqueles que já lá estão pode ser também 

um fator de desmotivação. A Direção da Escola tem feito um esforço 

incansável no sentido de dotar as instalações do Gatões FC de um piso 

sintético, tendo inclusive já firmado um protocolo com a Câmara Municipal de 

Matosinhos e a empresa Matosinhos Sport nesse sentido, contudo as obras 

tardam a chegar e, por isso, se nada for feito este fator pode tornar -se num 

verdadeiro entrave para o desenvolvimento desta Escola.  

No entanto, o que verifiquei é que apesar destes constrangimentos, os pais 

e os atletas continuam a manifestar vontade em continuar nesta Escola fruto da 

boa organização da mesma e dos recursos humanos presentes, 

nomeadamente na relação treinador-atleta, na medida em que o processo se 

desenvolve de acordo com as características pessoais destes dois principais 

intervenientes, bem como na situação desportiva e no contexto social e cultural 

envolvente (Birkinshaw & Crainer, 2005; Frischknecht, 1990; Serpa, 2003).  

Para além disto, é importante também referir que este tipo de piso (pelado) 

aumenta a probabilidade de lesões. E relativamente a este facto ressalvo que o 

treinador principal nunca quis cumprir um programa de prevenção no sentido 

de evitar lesões, o que me deixou perplexo, apesar dos apelos inclusive de 

alguns pais.  

Um aspeto muito positivo teve a ver com as dimensões do campo, ou seja, 

em Portugal, os campos apresentam as mais variadas dimensões, desde 

campos extremamente pequenos (em largura e profundidade), passando por 

intermédios e grandes, e de facto o nosso campo cumpre perfeitamente as 

dimensões de um campo largo e comprido, tendo sido possível aos treinadores 

tirar vantagem, pelo menos na planificação e execução de muitos exercícios do 

treino. 
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Assim, devido à área disponível para treinar, e tal como referido 

anteriormente os treinos foram muitas vezes partilhados com outras equipas da 

própria Escola de futebol, tal como com a equipa de futebol feminino do Gatões 

FC. Durante a semana, isto aconteceu em mais do que um treino. Este 

constrangimento não foi maior porque tal como referido antes, as dimensões do 

campo são grandes. Através de uma boa organização espacial, foi possível, 

pelo menos treinar em meio-campo e reduzir este grande constrangimento. Em 

todo o caso, pelo menos uma vez por semana deveria existir um treino a 

campo inteiro. Esse dia deveria ser no dia do treino dos Grandes Princípios, o 

que apenas foi acontecendo no escalão Sub 15 (4ª feira).  

Relativamente ao horário para treinar, a Equipa Técnica pôde apelar no 

início da época junto da Direção que os nossos treinos começassem o mais 

tardar às 18h45, de modo a que pudessem terminar por volta das 20hr. A 

Direção da Escola foi sensível a este aspeto, pois como estamos a falar de 

atletas muito jovens, estes no dia seguinte tinham que acordar cedo devido à 

sua vida estudantil. Neste ponto, quero apenas voltar a comentar um aspeto 

que julgo ser menos positivo, uma vez que a colocação da Unidade Treino de 

4ª feira dos Sub 15, na minha ótica deveria ter sido integrado na 5ª feira, pois o 

término da mesma era bastante tardio (próximo das 20h40) criando desta 

forma alguns constrangimentos sobretudos nas famílias dos jovens atletas. 

Relativamente à composição das Equipas Técnicas, é por demais evidente 

que uma equipa de futebol jamais poderá ter apenas um treinador. No mínimo, 

este terá que ser coadjuvado por um adjunto, embora a minha opinião seja que 

uma equipa técnica ideal para o futebol de formação, deva ser composta por 

três elementos: treinador principal, treinador adjunto e treinador de guarda-

redes. Tal como referido anteriormente, neste caso presente que estou a 

retratar a Equipa Técnica poderia ter sido constituída por três elementos, um 

treinador principal e dois adjuntos. No que concerne a este ponto apraz-me 

dizer que infelizmente, o que se verificou com alguma frequência foi apenas a 

presença do treinador principal nos treinos atendendo que tive que faltar em 

determinadas ocasiões, de forma justificada devido ao meu trabalho principal 

no Hospital de Santo António. Este fator apesar de ser um constrangimento 

para a Escola, foi bem aceite, e como estratégia compensatória a Escola foi 
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procurar outros estagiários noutras faculdades com o curso de formação de 

desporto, para que assim se pudesse colmatar esta situação com o menor 

prejuízo possível para os atletas em causa. Contudo, o estagiário encontrado, 

apesar de ter tido um início de trabalho de grande fulgor foi-se afastando aos 

poucos do grupo manifestando pouco interesse em continuar a integrar a nossa 

equipa técnica visto que não auferia qualquer rendimento financeiro. Resta 

informar que as faltas justificadas durante a semana eram frequentemente 

compensadas com a presença nos jogos (sábado e domingo), pois o treinador 

principal não possui o curso de treinador de futebol. Assim, durante os jogos, 

eu aparecia na ficha de jogos como treinador da equipa e o treinador principal 

aparecia como diretor, porém as funções de cada um mantinham-se.  

Relativamente a um constrangimento que senti durante o estágio e que se 

prendia com a ausência de uma sala para os treinadores devo ressalvar que 

todos os clubes, desde que tenham espaço físico disponível, deveriam 

disponibilizar uma sala para os treinadores. Esta sala é importante, pois deverá 

ser um espaço onde os treinadores possam preparar os seus treinos 

convenientemente, fazer reuniões de trabalho, realizar apresentações, falar 

com os seus jogadores e preparar os jogos, ou tratar de outros aspetos que 

julgue adequados ou pertinentes em determinado momento. 

De facto, foi prometido no início da época um espaço para podermos realizar 

reuniões entre nós treinadores, e eventualmente com os jogadores, o que na 

verdade nunca se veio a concretizar, sendo que todas as “reuniões” que 

ocorreram tiveram que ser realizadas nos balneários. O principal objetivo deste 

espaço com o referido propósito seria fazer essencialmente reuniões com os 

jogadores uma vez que o balneário constitui um local como que "sagrado" para 

os mesmos. Assim, o que se pretendia era retirá-los da sua zona de conforto, 

favorecendo-lhes a sua atenção/concentração, uma vez que se eliminavam 

possíveis distrações que pudessem eventualmente ocorrer durante as 

intervenções do treinador, de forma a valorizar a capacidade e o potencial dos 

ouvintes. 

 Como aspeto favorável, gostaria de mencionar que relativamente ao 

material/equipamentos de treino, para além das bolas e balizas (elementos 
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essenciais do jogo), outros materiais foram essenciais para o decorrer da 

época desportiva tais como: coletes, cones, marcas, estacas, barreiras, 

balizinhas, escadas de coordenação, arcos e cantis de água. Também os 

equipamentos de treino foram essenciais, para que a equipa se uniformizasse 

e dessa forma os jogadores não viessem equipados de forma diferente entre 

eles. E por essa razão, foi evidente e transversal a todos os escalões que os 

atletas desta Escola de futebol vestiam uma t-shirt e/ou camisola de 

determinada cor, assim como a cor dos calções, garantido que todos estariam 

vestidos da mesma cor, manifestando assim um grande profissionalismo e 

capacidade organizativa. Ao longo da época a Direção da Escola foi sentindo 

necessidade de fazer levantamentos do material de treino existente, ou em 

falta, para que se pudesse adquirir o mais rapidamente possível de forma a 

colmatar lacunas existentes. 

Em relação aos dirigentes "treinadores" este foi um ponto na minha opinião 

um pouco sensível ao longo da época, isto porque todos nós sabemos que em 

Portugal toda a gente tem a perceção que percebe de futebol. Os dirigentes 

dos clubes não são exceção. Neste caso particular, foi evidente que os 

dirigentes deram frequentemente instruções para dentro do campo, por vezes 

intrometendo-se nas palestras previamente dadas pelo treinador principal e 

discutindo muitas vezes com o mesmo acerca da equipa que deveria jogar. 

No meu ponto de vista, o treinador principal deveria ter deixado bem claro 

desde o início que, embora os dirigentes fossem os responsáveis pelo clube, 

na equipa de futebol quem manda é o treinador. Penso que se esta abordagem 

tivesse sido feita, de uma forma cordial e em privado não teriam existido alguns 

momentos de tensão como aqueles que fui observando ao longo da época, 

sobretudo no escalão Sub 15. No fundo, o que se poderia pretender com esta 

abordagem seria fazer ver ao dirigente que a função de treinar a equipa é do 

treinador e que a função do dirigente é de dirigir o clube. 

No que se refere à assiduidade e pontualidade dos jogadores, foi evidente 

que que o escalão Sub 15 funcionou bastante melhor do que o escalão Sub 13, 

sendo que a assiduidade dos atletas no escalão Sub 15 andou próximo dos 80 

% enquanto nos Sub 13 essa percentagem diminuiu para quase metade. 

Obviamente devemos fazer aqui as devidas ressalvas pois alguns jogadores 
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não puderam estar presentes no início do treino por motivos escolares devido 

ao seu horário letivo, ou ainda devido aos compromissos profissionais dos seus 

pais ou encarregados de educação, que condicionavam este aspeto. Um 

exemplo claro desta situação foi evidenciado por alguns atletas sobretudo no 

escalão Sub 13, que ficaram várias semanas sem poder treinar e/ou jogar. Este 

foi um constrangimento muito importante e que impediu os Sub 13 de obterem 

um melhor resultado, não só individualmente, mas sobretudo coletivamente.  

Por outro lado, regra geral todos os membros da equipa técnica eram 

informados sobre as faltas dos atletas, e esse foi um aspeto muito interessante 

a apontar.  

Relativamente à falta de informação inicial sobre os jogadores com quem 

trabalhei, um dos primeiros passos foi o de tentar obter informações dos 

mesmos para me poder inteirar de forma mais completa acerca das suas 

características. Assim sendo, tentei obter essas informações a partir de 

conversas com diretores, diretor Técnico, coordenadores, etc. Neste aspeto 

seria importante que os clubes criassem uma ficha de jogador, de modo a 

ficarem com um registo dos jogadores que passam pelo seu clube e possam 

constituir uma informação verdadeira e importante para quem trabalha 

diariamente com eles. Pois tal situação, nem sempre se verificou nesta Escola, 

o que me provocava alguma admiração, visto que ao longo do tempo fui 

percebendo alguns casos de atletas nomeadamente com problemas de saúde 

oncológicos que não tinham qualquer referência à sua situação, pelo que me 

criava alguma ansiedade no que concerne ao planeamento dos treinos e 

atividades para estes atletas em questão. Ressalvo, contudo, que a partir do 

mês de março, com o início do processo de certificação que muita coisa 

começou a mudar a este nível nomeadamente com a adesão a um Software de 

gestão e comunicação para clubes desportivos (emjogo.pt) o que permitiu 

construir uma base de dados de atletas e equipas técnicas e criar perfis para 

cada jogador, treinador ou gestor assim como informações mais detalhadas de 

jogos e resultados com o calendário completo de jogos. Até então, toda a base 

de dados era feita a conta-gotas com muita informação desatualizada e por 

vezes descontextualizada da realidade.  
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Sem dúvida que, devido às condições económicas que os clubes atualmente 

atravessam, nós treinadores muitas vezes não podemos desempenhar as 

nossas funções em pleno. Mas por vezes, acontece que somos nós que 

dificultamos o nosso próprio trabalho, podendo levar a maus resultados para a 

equipa e, consequentemente, acabar por pagar a fatura sendo dispensado. O 

treinador de futebol tem que ter sempre em conta que qualquer erro que 

cometa terá repercussão direta na equipa. 

 Suponho que não apostar na minha formação individual, seria um grande 

erro, pois, o futebol é uma modalidade que está em constante evolução. Nesse 

sentido, e sempre que foi possível tentei participar em formações ou adquirir 

literatura, de modo a estar sempre a par das novas tendências de treino e/ou 

outros assuntos relacionados com o futebol. 

Deste modo gostaria de realçar a participação no seminário realizado na 

Escola Superior de Educação (ESE) no dia 7 de novembro cujo tema foi “O 

Papel do Treinador no Desenvolvimento Positivo dos Jovens”. O 

desenvolvimento positivo dos jovens (DPJ) através do desporto tem sido 

estudado por diversos investigadores em Portugal e em outros países, sendo 

que têm sido promovidas múltiplas iniciativas, com o objetivo de aumentar a 

qualidade das experiências de desenvolvimento dos jovens e preparar os 

treinadores desportivos para este desafio.  

Considero ter sido um seminário muito interessante, pois foi problematizado o 

conceito de DPJ e as suas implicações para treinadores e federações 

desportivas, assim como apresentadas diferentes investigações, práticas e 

projetos no domínio do DPJ através do desporto. Foram ainda aprofundadas as 

condições da sustentabilidade e qualidade das práticas de treinadores e 

federações, com o objetivo do DPJ. 

Foi igualmente muito enriquecedor a formação que realizei através da 

Gnosies / Jogo Jogado – Consultoria e Formação, Lda., entre o dia 05 de 

dezembro e o dia 30 de janeiro denominada “Gestão de pais no Desporto”. 

Através desta formação fiquei capacitado para identificar o potencial social dos 

pais para a permanência/abandono da prática desportiva, identificar os 

objetivos do treinador na gestão dos pais e os diferentes tipos de pais, 
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identificar os componentes do modelo de envolvimento parental no desporto, 

reconhecer as dificuldades inerentes ao papel dos pais na gestão da vida 

desportiva dos atletas, e identificar estratégias de atuação perante as 

dificuldades dos pais. 

Com o objetivo de compreender mais a importância do trabalho de técnica 

de base do Guarda-Redes para a potenciação da performance desportiva, 

realizei uma formação muito importante para o meu desenvolvimento técnico, 

na Bwizer nos dias 14 e 15 de dezembro.  

Esta formação permitiu-me, para alem de conhecer a metodologia de 

desenvolvimento individual da International Football Training (IFT), também 

compreender a importância do trabalho técnico individual no escalão sénior, 

adquirir conhecimentos dos aspetos fundamentais para o planeamento do 

trabalho específico de Guarda-Redes segundo a metodologia IFT, entender 

todas as componentes técnico-táticas do desenvolvimento da performance do 

Guarda-Redes, compreender a importância da coordenação, ambidestria e 

domínio da motricidade fina para o desenvolvimento do Guarda-Redes, e 

compreender a complementaridade do treino específico individualizado para 

Guarda-Redes com a dinâmica de jogo da sua equipa. Fruto desta formação 

comecei a ter um papel mais ativo dentro do estágio no que se refere ao treino 

específico de Guarda-Redes.  

Uma outra formação muito importante e deveras interessante foi aquela em 

que tive a oportunidade de participar entre os dias 26 e 27 de janeiro nas 

instalações do Futebol Clube Pedras Rubras, relacionada com a “Observação 

Individual e de Equipa”, e lecionada pela International Professional Scouting 

Organisation (IPSO).  

O curso foi lecionado por um observador atualmente a trabalhar para clubes 

da Premier League (Kevin Gallacher, ex-internacional escocês com mais de 

400 jogos na Premier League).  

Entre muitos outros assuntos, tive a oportunidade de compreender melhor o 

papel e responsabilidades de um observador de futebol, os protocolos e 

hierarquias de uma estrutura profissional, identificar e analisar jogadores, 
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identificando pontos fortes e fracos num jogador, os moldes de escrita e jargão 

profissional, o uso dos dados estatísticos, a observação ao vivo e observação 

em vídeo entre outros.  

O curso terminou com a observação ao vivo de um jogo do Campeonato de 

Portugal (Pedras Rubras vs. Penalva do Castelo), sobre um jogador em 

específico definido previamente pelo formador. O relatório individual realizado 

por mim recebeu uma avaliação muito positiva por parte da IPSO, tendo 

posteriormente sido inclusive convidado para integrar a equipa de Scouting do 

FC Pedras Rubras, o que infelizmente acabou por não acontecer por estar 

muito sobrecarregado noutras funções da minha vida profissional.  

Como nota suplementar relativamente a este aspeto da formação importa 

referir que à data da redação deste relatório de estágio encontro-me preparado 

para participar na segunda edição do Curso de Formação de Gestores de 

Equipa - Team Manager, ministrada através da Portugal Football School (PFS) 

que faz parte da Unidade de Investigação e Desenvolvimento da Federação 

Portuguesa de Futebol que se irá realizar nos dias 08 e 09 de junho de 2019 na 

Associação Futebol do Porto 

Esta formação está dividida em cinco módulos temáticos: Planeamento, 

Organização, Gestão de recursos e relações interpessoais, Enquadramento 

regulamentar, Registos e transferências e Comunicação. Espero que seja uma 

formação muito enriquecedora e que me dê a oportunidade de ver o que é que 

um team manager faz em prol do sucesso de um clube/seleção. É uma área 

que eu já sei que existe, mas que não sei detalhadamente o que é que se faz.  

Para além da participação em diversas formações fui procurando adquirir 

literatura, de modo a estar sempre a par das novas tendências de treino e/ou 

outros assuntos relacionados com o futebol de forma a manter-me sempre 

atualizado. 

Relativamente à composição dos plantéis Sub 13 e Sub 15 e às suas 

dimensões em termos de atletas inscritos, verifiquei que ao contrário do que é 

habitual onde por norma, plantéis com grande número de jogadores, têm a 

tendência a reduzir-se ao longo da época, pois os atletas nem sempre 
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assumem de forma positiva o facto de treinarem durante a semana para depois 

apenas 18 jogadores serem convocados para o jogo aos sábados/domingos. 

Contudo esta previsão nos Sub 15 isso nunca aconteceu, provavelmente por 

causa dos resultados serem positivos, já nos Sub 13 fomos percebendo algum 

abandono de forma lenta de dois atletas que eram convocados, mas que 

raramente entravam no decorrer do jogo. Este facto levou inclusive, a ser 

motivo de uma reunião de urgência entre o treinador principal e o diretor Geral 

com o intuito de tentar sensibilizar o treinador principal a apostar também 

noutros jogadores a fim de evitar desmotivação entre os mesmos. No entanto, 

o treinador principal assumiu uma posição de alguma firmeza mantendo a 

decisão de colocar a jogar aqueles que apresentavam melhor potencial 

desportivo com o objetivo de ganhar os jogos, o que me deixou imensas vezes 

surpreso e acusar alguma frustração pois a mensagem que tentava passar 

estava continuamente centrada em valores, respeito, formação, e muitos outros 

aspetos positivos que se prendem com a ética e moral, embora tenha tomado 

consciência que quando a bola começava a rolar a historia era um pouco 

diferente e outros valores se levantavam com maior superioridade, sendo que 

na maioria dos casos o sucesso pessoal e a sede de vencer falavam mais alto. 

Assim, refletindo sobre estes aspetos ocorre uma questão: será que a maior 

felicidade no fim dos jogos dos nossos atletas é o facto de terem vencido o 

jogo? Claro que é por demais evidente que se todos eles tiverem um momento 

que seja, de sucesso, em toda a partida e se este for valorizado no fim do jogo, 

tanto pelo treinador como pelos pais, o jovem atleta poderá ficar com níveis de 

contentamento superiores e com motivação para voltar aos treinos na semana 

seguinte, mesmo que o resultado não tenha sido o desejado.  

Assim os treinadores têm um papel muito importante na gestão do grupo, 

pois este aspeto referenciado anteriormente, por vezes nem sempre é levado 

em consideração. Além disso e devido às idades muito precoces dos jovens 

atletas o futebol jamais será visto como a sua principal prioridade, e por essa 

razão talvez se devesse ter mais ponderação nas escolhas que são feitas. 

  No caso da escola na qual estive inserido neste estágio, devo referir que 

em relação ao Modelo de Jogo utilizado, julgo ter sido adequado, pois foram 
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levadas em conta as características dos jogadores, conduzindo a bons 

resultados, maior confiança e acima de tudo, fez com que a Equipa Técnica 

ganhasse a credibilidade perante o grupo que acompanhava. 

O Modelo de Jogo foi idealizado partindo de ideias da equipa técnica, 

características dos jogadores, princípios de jogo, clube (história, organograma, 

infraestruturas), equipa (análise dos resultados e objetivos das últimas épocas 

desportivas), treino (condições de treino), quadro competitivo e os objetivos 

traçados. 

Em relação aos Métodos de treino, verifiquei que o Treinador Principal 

tentou adequar o seu treino de forma mais criativa, atual e motivante e isso 

potenciou consideravelmente o sucesso atingido. Os métodos de treino mais 

antigos que levavam os atletas a faltar aos treinos, não são adeptos dessa 

motivação e criatividade que hoje cada vez mais nos são exigidos para os 

jogadores. O facto desta Escola de Futebol ter que cumprir uma metodologia 

de ensino do futebol com 23 anos de existência ajudou a evitar cometimento 

erros deste género.  

No que se refere à eventual alteração da metodologia de treino devido aos 

resultados, isso nunca aconteceu embora este tema tivesse sido alvo de vários 

diálogos entre mim e o treinador principal, devido aos primeiros resultados 

negativos. 

Apesar deste pequeno momento de tensão temporário, a metodologia de 

trabalho manteve-se sempre a mesma (havendo algumas adaptações sempre 

que existisse necessidade para tal). 

Relativamente à utilização de mais do que um sistema de jogo, também 

nunca houve a vontade de produzir qualquer mudança, pois atendendo ao 

facto que treinávamos apenas três vezes por semana (com ausências 

recorrentes de alguns atletas) teria sido menos positivo, pois com tão pouco 

tempo de treino disponível e sabendo que as dinâmicas e os comportamentos 

demoram tempo a adquirir, apostar em mais que um sistema tático não iria 

contribuir com certeza para o aumento do rendimento da equipa.  
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Por vezes acontecem erros que considero relevantes quando, em pleno 

jogo, se altera o sistema tático (1-4-3-3 para 1-4-4-2) sem nunca se ter treinado 

para isso, o que pode conduzir a uma alteração à qual os atletas não se sintam 

preparados, nem confortáveis para tal e por essa razão o resultado possa não 

ser o melhor. Na minha opinião, julgo que devemos consolidar primeiro os 

comportamentos que desejamos para a nossa equipa, em determinado sistema 

de jogo. Só após esses comportamentos estarem bem 

enraizados/consolidados, poderemos eventualmente começar a introduzir 

novos sistemas táticos. 

Além disso, considero de extrema importância que os intervenientes no 

treino nomeadamente o treinador principal e o seu adjunto possam realizar e 

fazer uso de bons planeamentos de jogo, táticas, aquecimento etc., porque 

considero que um treino ou jogo sem planificação pode não ter o mesmo 

rendimento positivo, uma vez que não se conseguem antecipar situações e 

comportamentos dos atletas.  

Relativamente a este aspeto verifiquei que é muito importante que os 

treinadores planifiquem os seus treinos, e preferencialmente o possam fazer 

atempadamente para que os treinos possam decorrer de forma mais produtiva 

e evolutiva. No Caso particular desta escola, em alguns momentos houve a 

necessidade de apelar aos treinadores para que fossem feitos bons 

planeamentos de modo a ser possível concretizar alterações, correções ou 

acrescentar algo que houvesse necessidade para haver uma maior adequação. 

Esta planificação deve incidir sobretudo no Modelo de Jogo da equipa, na 

correção de situações que não correram bem no jogo anterior e nas 

características do próximo adversário. Depois do apelo feito aos treinadores, e 

da aquisição do software de Gestão do Clube, estas situações foram 

normalizando um pouco mais e todos os treinos eram planificados previamente 

e gravados na plataforma posteriormente. Além de tudo isto, considero que a 

planificação deve ser dada a conhecer aos adjuntos do treinador principal de 

forma atempada para que estes vejam as melhores formas e estratégias a usar 

em determinado treino.  
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Após esta experiencia, pude perceber também que é importante que o 

treinador principal delegue aos seus adjuntos determinadas funções no treino 

para que estes não se sintam "perdidos" no campo, e possam transmitir aos 

atletas incertezas e falta de segurança bem como plena coordenação de quem 

os treina.  

Assim, acho de extrema importância que o treinador adjunto e o treinador de 

guarda-redes deveriam sempre participar na elaboração dos planos de treino. 

Caso não seja possível, é conveniente ter conhecimento do treino previamente 

e saber quais as tarefas que se irão desempenhar no mesmo, para que na hora 

o treino não dê lugar a improvisos que possam conduzir negativamente à 

produção e ao rendimento dos atletas.  

Outra questão que considero muito pertinente, tem a ver com a repetição de 

treinos, ou seja, durante a época, muitas vezes usamos o mesmo treino, o que 

por vezes pode ser um fator negativo pois pode conduzir à desmotivação dos 

jogadores, dado origem a que os mesmos comecem a faltar e não evoluam nas 

diferentes dimensões do jogo. 

Sendo assim, julgo que os treinos deveriam ser planificados e variados de 

modo a que os atletas pudessem experimentar vários problemas que iriam 

encontrar no jogo de forma a poderem antecipar situações que pudessem 

ocorrer posteriormente em campo. Este planeamento deveria ter como base o 

Modelo de Jogo da equipa, abrangendo as diferentes dimensões do mesmo. 

Em relação à escolha de exercícios, estes devem estar sempre de acordo 

com o Modelo de jogo da nossa equipa. Penso que alguns exercícios 

executados não se adequaram totalmente ao Modelo de Jogo da equipa, 

impedindo assim que os jogadores fizessem exatamente aquilo que era 

pretendido que acontecesse mais tarde no jogo.  

Ao longo da época acabei também por verificar que determinados exercícios 

estavam um pouco desajustados relativamente ao nível maturacional dos 

jogadores, ou seja, por vezes senti que foram propostos exercícios muito 

difíceis, onde os jogadores muitas vezes não conseguiam alcançar o objetivo 

pretendido, gerando frustração e tornando-se desmotivantes, pondo em risco a 
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autoconfiança dos atletas. Por outro lado, quando eram ministrados exercícios 

demasiado fáceis verificava-se constantemente que não havia estimulação e 

posterior aprendizagem. 

Assim, na minha opinião, sempre que o treinador tem a capacidade de 

adaptar os exercícios ao nível dos seus jogadores, isso acaba por produzir 

reflexos posteriormente, trazendo uma elevada taxa de sucesso na 

concretização dos objetivos dos exercícios, para além de motivar e aumentar 

os índices de confiança. 

Relativamente à exemplificação dos exercícios, o treinador principal 

raramente exemplificou os exercícios, o que na minha opinião é um 

comportamento correto pois as nossas capacidades físicas/motoras estão 

desadequadas à intensidade que deve ser exigida aos jogadores. Assim, os 

exercícios normalmente eram exemplificados por jogadores escolhidos pelo 

treinador principal. 

No que se refere à transição lenta entre exercícios, esta muitas vezes ocorre 

sobretudo, devido à falta de planificação das sessões de treino, pela demora 

em explicar o exercício, ou ainda pela montagem dos próprios exercícios. O 

que se observa naturalmente quando há uma grande pausa entre exercícios, 

existe também de imediato uma quebra no ritmo dos jogadores e, por 

conseguinte, nos seus rendimentos. Consequentemente, o treino por vezes 

alonga-se ligeiramente no tempo, ou então, sempre que não há essa 

possibilidade, verifica-se que não se atingem todos os objetivos inicialmente 

propostos para o treino, não podendo concretizar na totalidade tudo aquilo que 

por vezes é o desejável.  

Assim, acontecia frequentemente que a explicação dos exercícios nem 

sempre é feita de forma muito clara, curta e concisa como é desejado. Por 

vezes antes do início do treino, há treinadores que têm a tendência de não 

montar no campo o material de treino que serve para os exercícios. A própria 

retirada destes materiais de treino quando terminam os exercícios, em geral é 

muito demorada uma vez que neste caso particular era feita, apenas, com a 

ajuda de alguns (poucos) jogadores, resultando tudo isto em quebras 



- 100 -  

 

constantes na dinâmica do treino e na minha opinião muito prejudiciais e pouco 

estimulantes para os próprios atletas. 

Relativamente às convocatórias dos jogadores para os jogos devo salientar 

que eram convocados praticamente sempre os mesmos jogadores e isto levou 

a que também tivessem existido momentos de alguma tensão. Neste 

parâmetro, considero que o treinador principal nem sempre revelou 

sensibilidade, visto que convocava quase sempre os mesmos jogadores, 

mesmo quando estes por vezes faltavam aos treinos ou quando não 

apresentavam o rendimento desejado nos treinos ou ainda quando vinham de 

lesão (e ainda não estando totalmente recuperados) eram convocados 

igualmente em detrimento de outro jogador que se encontrasse apto ou que 

tivesse feito o esforço de comparecer a todos os treinos.  

Tudo isto se verificou pois era dada uma relevância extrema aos resultados 

dos jogos em detrimento daquilo que considero importante numa escola de 

formação que são os processos e a forma como se devem provocar estímulos 

positivos mesmo nos atletas que não tenham tanto potencial desportivo e que 

possam ter ritmos diferentes de aprendizagem. Na minha opinião, a 

convocatória deveria recair sempre naqueles jogadores que estariam aptos a 

100% para jogar e que tivessem tido um bom rendimento durante a semana de 

treinos, o que infelizmente muitas vezes não aconteceu.  

Reparei também que por vezes era exigido aos jogadores, sobretudo os 

menos utilizados, comportamentos que não tenham sido treinados, pois 

simplesmente estes não sabiam como fazer. Neste sentido, penso que é 

fundamental que os jogadores tenham passado por essas experiências antes, 

nomeadamente nos treinos, e ter alguma tolerância com aqueles que jogam 

durante menos tempo e que têm menos rotinas de jogo, sendo por isso mais 

previsível o seu erro. 

Em relação ao treino de esquemas táticos, devo referir que quando 

realizávamos este tipo de trabalho não o fazíamos com a equipa toda, sendo 

que a grande maioria dos jogadores não estaria em espera enquanto um 

número reduzido realizava o exercício. Para que isto acontecesse, foi proposto 
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desde o início da época organizar o treino por estações, sendo que em uma 

das estações o exercício a treinar era um esquema tático. 

De acordo com a nossa leitura, ao aplicar esta situação no treino, 

estaríamos a aumentar de forma significativa o número de repetições, além de 

que esta forma de treino seria mais motivante para os jogadores e ao nível de 

planificação do próprio treino iria poupar tempo, dando ao treinador principal a 

possibilidade de trabalhar outras situações que fossem pertinentes para a 

equipa ou adequadas para determinados atletas.  

Outro tema que julgo pertinente abordar tem a ver com a forma de 

comunicar com os atletas, pois ao nível da transmissão de informação pude, 

por vezes, verificar, que a mesma nem sempre passou de forma clara e fluente. 

Este erro acontecia muitas vezes porque, na minha opinião, não se procurava 

perceber junto dos jogadores se estes estariam a entender a mensagem 

produzida. Ou seja, quando se estava a transmitir algo aos jogadores, deveria 

haver a preocupação e sensibilidade constantes de lhes perguntar se estariam 

a perceber, para que dessa forma houvesse sempre que necessário uma 

adequação correta da linguagem, para que a mensagem fosse transmitida e 

apreendida pelos atletas e para que estes aceitassem o que lhes estava a ser 

transmitido. 

Relativamente às palestras, por vezes eram prolongadas e isto era meio 

caminho andado para que os jogadores não retivessem o que o treinador lhes 

dizia, isto porque a sua atenção começava a dissipar-se. Por vezes, quando 

estava frio, e por vezes, com chuva, verificava-se que os jogadores estavam 

mais preocupados em arranjar forma de se aquecerem do que propriamente 

ouvir o treinador com a atenção e o foco necessário para produzir 

aprendizagens. Por outro lado, e de forma positiva o treinador principal, tentava 

dar as palestras antes dos jogos sem que estas se alongassem demasiado e 

se tornassem muito longas e extensas. 

Além disso, nestas palestras ministradas antes dos jogos, o treinador 

principal relembrava apenas aos jogadores, as estratégias preparadas para o 

jogo, os pontos fortes e fracos do adversário e motivava os seus atletas para a 
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competição. Todas estas palestras eram sempre curtas, claras, concisas, 

completas, construtivas e concretas. 

Nesta experiencia profissional de treino, considero que tudo o que 

transmitimos ou pretendemos conseguir através das mensagens que 

produzimos para os nossos atletas torna-se crucial nestas idades precoces. 

Assim, considero que ao nível dos feedbacks produzidos nem sempre 

aconteceu o desejável pois fui encontrando de uma forma sistemática algumas 

lacunas que considero relevantes para a desmotivação e não evolução dos 

atletas, visto que por vezes se notou ausência total de feedbacks, por vezes 

eram feitos feedbacks desajustados ou eram recorrentemente realizados 

feedbacks negativos e com recurso a linguagem punitiva. 

Em relação à ausência de feedbacks, verifiquei que por vezes não era dada 

informação aos jogadores e estes, para além de não saberem se estariam a 

executar bem os exercícios, também não se sentiam motivados para os 

continuar a desenvolver, mostrando sempre a necessidade de questionar o 

treinador se estariam a fazer corretamente ou não. Por outro lado, também não 

eram positivos alguns feedbacks desajustados pois eram dadas informações 

através dos mesmos que em nada ajudavam ou acrescentavam de forma 

positiva e que levassem à correção do erro ou de aspetos que fossem 

relevantes para a sua aprendizagem.  

Por último, a utilização do feedback negativo e de punição, sendo que o uso 

recorrente destes feedbacks possam levar alguns jogadores a ficarem inibidos, 

com medo de falharem e promova a falta de confiança, levando-os à 

desmotivação e, em casos mais graves, ao abandono, pois considero que um 

atleta desmotivado não consegue e não é capaz de produzir aprendizagens 

fluentes e com capacidade critica e reflexiva. 

Relativamente à comunicação não-verbal, considero que esta é tão 

importante como a comunicação verbal ou por vezes até mais. O treinador 

principal sempre nos estimulou a que falássemos sempre com uma boa dicção 

e com um tom de voz relativamente alto (diferente de gritar), conciliando 

sempre com uma boa postura corporal, pois segundo este, os indicadores não-

verbais transmitem segurança e confiança aos jogadores. Não é de ânimo leve 
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que se costuma dizer: “Que um gesto vale mais que mil palavras” e por essa 

razão considerei que foi um excelente momento de aconselhamento e que 

guardarei para o futuro. 

Por último, ao terem sido definidos objetivos ambiciosos nos Sub 13, sem ter 

sido feito previamente uma reflexão sobre todas as condicionantes que 

pudessem existir na execução desses objetivos, levou a que logo que os 

resultados começaram a ser negativos, os jogadores, os pais e até o diretor 

geral começaram a pôr em causa o trabalho de treino, dando origem à 

desmotivação dos jogadores e à sua não comparência aos treinos. 

Penso que nos Sub 13, talvez fosse importante terem sido alterado os 

objetivos, precisamente naquela fase em que se sucederam diversas derrotas 

consecutivas de modo a que os jogadores sentissem que ainda estariam a 

trabalhar para atingir uma meta, fosse ela qual fosse, e isso não aconteceu.  

Relativamente à frontalidade um treinador deverá sempre demonstrar 

abertura para o diálogo para com os seus jogadores e ser frontal, assumindo 

todas as decisões que toma (sejam estas certas ou erradas), o que nem 

sempre se verificou neste caso, pois era frequente ver alguns jogadores no 

banco de suplentes com alguns sinais notórios de desânimo e de alguma 

inconstância emocional, por não terem sido utilizados naquele momento. Na 

minha opinião, conversar um pouco com os jogadores, explicando de uma 

forma tranquila o motivo de tais decisões faria com que não se criasse uma 

barreira entre eles e atenuasse alguns sentimentos controversos de mau estar 

pela não aceitação das decisões tomadas.  

Em relação aos horários, devo confessar que por vezes cheguei um pouco 

atrasado aos treinos ou à concentração para os jogos, visto que a minha 

atividade profissional no hospital nem sempre me permitia devido à carga 

horária que possuía, o que me faz reconhecer que não tenha constituído algo 

positivo para mim. Pois considero que os horários devem ser respeitados por 

todos os membros da equipa e cabe aos treinadores darem esse exemplo, 

chegando sempre atempadamente, seja para iniciar os treinos ou para as 

convocatórias. Felizmente, o treinador principal cumpriu sempre muito bem os 
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horários, e penso que assim fez com que os jogadores seguissem o seu 

exemplo. 

No que se refere a tratar todos os jogadores da mesma maneira muitas 

vezes se ouve dizer a frase cliché a sair da boca dos treinadores "Eu trato os 

jogadores todos da mesma maneira". Na minha opinião, jamais se deve tratar 

os nossos atletas todos da mesma forma, isto porque cada atleta tem a sua 

personalidade que é diferente de todas as outras. O que se pretende é que 

todos os atletas sejam tratados por igual (os mesmos direitos e as mesmas 

oportunidades) e isso nem sempre aconteceu, tendo inclusive existido 

jogadores nos Sub 15 que não fizeram sequer um jogo a titular, o que eu 

considero inexplicável. 

Relativamente a dar atenção a terceiros, este facto pode ser muito 

prejudicial para a equipa, ou seja, quando em pleno jogo nos preocupamos 

mais em discutir com os adversários, árbitros e/ou público em vez de nos 

focarmos apenas na nossa equipa, arriscamo-nos muitas vezes a que este tipo 

de comportamento, além de desconcentrar o treinador, pode influenciar de 

forma negativa os jogadores, que poderão adotar os mesmos comportamentos. 

Neste ponto, gostaria de salientar um momento vivido pelos atletas em 

particular por um, que se prendeu com o facto de que num dos últimos jogos 

disputados pelo escalão Sub 13, terem sido notadas intervenções pouco 

adequadas e ajustadas ao árbitro do jogo por parte dos pais desse mesmo 

atleta, devido ao descontentamento após a marcação de um golo da equipa 

adversária. 

Tudo isso, influenciou imensamente em particular este atleta, pois mostrou-

se imensamente desgostoso com a situação e por não concordar que tal 

situação ocorresse, acabou por mostrar o seu descontentamento através de 

um pedido aos pais para não continuarem com aqueles comportamentos 

perante a figura do árbitro, bem como se manifestou a chorar, pois sentiu que 

tal ocorrência não era de todo positiva. Os três árbitros no final do jogo e de 

forma a valorizarem a atitude que esta criança teve que mostrou maturidade e 

responsabilidade, resolveram prestigiá-lo com um cartão vermelho pedagógico 

(Anexo VI), no qual se encontrava inscrita uma mensagem de valorização e 
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motivação pela atitude demonstrada pelo jovem atleta. Sem dúvida que este 

momento se tornou deveras marcante nesta etapa da minha vida, pois a atitude 

evoluída daquele atleta perante o “mau comportamento” dos pais, foi 

extremamente positivo e de crescimento para mim enquanto treinador 

estagiário, pois naquele momento aquela criança deu uma lição de educação e 

de civismo moral a todos os que partilharam deste momento. 

Apesar de alguns percalços, é de notar que felizmente, acabei por integrar 

uma Equipa Técnica muito responsável relativamente a estas questões e 

raramente aconteceram momentos de tensão, excetuando um jogo dos Sub 13 

onde por ausência dos árbitros foi necessário convidar elementos da equipa 

adversária para apitar o jogo. No decorrer do mesmo senti alguma tensão por 

parte do treinador principal da nossa equipa com o árbitro o que não foi muito 

agradável, pois a equipa ressentiu-se com isso. No entanto, considero que foi 

claramente uma exceção à regra.  

Para terminar este momento de reflexão gostaria de focar o aspeto da 

autopromoção dos treinadores ou de outros agentes do futebol, ou seja, 

quando se servem da equipa para se autopromoverem, ou quando colocam os 

seus objetivos pessoais à frente dos objetivos da equipa. Ora, nesse sentido 

penso que o treinador principal e a Direção não perceberam realmente o que é 

mais importante para uma equipa de formação, ou seja, o foco deveria passar 

por tentar implementar vias de sucesso em toda a equipa, porém, nem todos os 

membros acabaram por ser reconhecidos como tal, pois para além de não 

terem tido as mesmas oportunidades, foram-se sentindo um pouco 

descontextualizados da equipa principal. Se do ponto de vista desportivo foi 

consensual a qualidade de jogo praticado, tanto nos Sub 13 como nos Sub 15, 

os aspetos da motivação intrínseca e da sensação de bem-estar, ficaram um 

pouco aquém do que na minha opinião deveriam estar.  
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V. CONCLUSÕES  

 

Ao longo do estágio, era pretendido adquirir mais conhecimentos da 

modalidade, de planeamento, de organização e gestão de treinos e de gestão 

de equipas e atletas, assim como desenvolver capacidades apropriadas para 

me orientar no meu futuro profissional. 

Para tal, realizei o estágio ao longo da época 2018/2019, na Escola de 

Futebol Geração Benfica de Matosinhos, mais concretamente, integrando as 

equipas Sub 13 e Sub 15, como treinador adjunto das mesmas.  

Tive assim a oportunidade de concluir o meu estágio final do Mestrado em 

Treino Desportivo – ramo crianças e jovens numa Escola nos arredores de 

Matosinhos, através de um colega de profissão, que me abriu as portas e ao 

qual ficarei eternamente grato por essa possibilidade que me proporcionou. 

Nessa altura, ainda não havia muitas certezas quanto ao futuro profissional 

como Treinador de Futebol, mas após a experiência vivida, fez com que 

desejasse que tal situação se prolongue por tempo indeterminado, visto que foi 

deveras positiva a realização desta tarefa de treinador. 

Eu já acreditava que todos os jovens atletas tinham as suas características 

especiais, o que me fascinava bastante, e estas podiam ser melhoradas e 

refinadas com a nossa ajuda. Como formadores, temos que dar o espaço 

necessário para cada atleta explorar essas características e cabe-nos a nós 

como treinadores “aproveitar” ao máximo essas características e ensinar em 

como/quando e em que situação de treino/jogo devem ser postas em prática de 

forma mais proveitosa para o crescimento do atleta. 

Encontrando-nos na era digital, na era do acesso fácil e rápido à informação, 

onde as crianças e as demais gerações têm tudo o que pretendem a nível de 

informação à distância de um “gadget” qualquer é imprescindível que cada vez 

mais haja uma constante atualização da nossa formação enquanto treinadores 

/ professores, pois devido a esta revolução tecnológica todo o processo de 

ensino/educação foi alterado. Hoje em dia, já não temos nas escolas um 
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paradigma passivo, onde o professor é dono e senhor do conhecimento e o 

aluno ouve e adquire. Atualmente temos a tutoria, uma linha mais horizontal e 

próxima entre o tutor e a criança, onde se abrem pistas na busca da 

informação e se promove muito a autonomia na busca do conhecimento. Ora, 

se na sociedade estamos neste enquadramento, é natural que, o desporto seja 

o seu reflexo. 

O treinador deverá ser como um professor na escola, um tutor, um 

facilitador, que tem como objetivo aportar um desenvolvimento pessoal, social 

e desportivo do jovem praticante. Todo este processo através de duas bases 

fundamentais: direcionar e despertar o permanente interesse pela busca de 

opções e tomadas de decisão. A sociedade mudou e todos nós como 

profissionais do desporto temos de ter a capacidade de nos adaptarmos às 

variáveis que vão caracterizando cada geração de forma a ser possível uma 

adequação correta e positiva das nossas práticas. 

Uma criança tem sonhos e naturalmente referências desportivas. Quem aos 

4, 5 ou 6 anos não deseja ser um Cristiano Ronaldo ou Messi? Ter aquela arte 

e talento? Aquele destaque social e a preponderância num grupo ao qual 

pertença? Todos! E nada melhor do que ser uma artista! Aplicando em grande 

parte dos casos, a modelação. Assim, como funciona bem esse fator de 

modelação, direcionamos os nossos comportamentos de forma a aproximarmo-

nos do que achamos ser uma referência. Por vezes é desajustado? Sim! 

Essencialmente na pressa em evoluir e na gestão de alguns fracassos e 

dificuldades, que claramente poderão surgir neste percurso. Na criança tudo 

isto é normal, porém, quem tem de ter a capacidade de antecipar, agir com 

racionalidade e direcionar? São os responsáveis pela formação da criança: 

Clube, Treinadores, demais agentes e claro os pais. 

Os pais necessitam de ter um conhecimento exato do seu papel no desporto 

e das suas funções. É responsabilidade dos clubes desenvolver essa 

sensibilização, envolvendo os pais, esclarecê-los e mantê-los informados ao 

longo de todo o processo de formação e crescimento físico e psíquico.  
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Foi isso que tentei fazer neste trabalho, ou seja, considero que uma relação 

de inclusão ao contexto desportivo é um excelente princípio para que estejam 

construídas bases fortes para um processo positivo e eficaz, criando e 

promovendo momentos onde sejam integrados. Nem todos os pais têm de ter 

conhecimento sobre qual o seu papel no desporto (atenção que alguns têm 

esse conhecimento) e cabe ao clube desenvolver também esse trabalho. 

Felizmente que nesta Escola de Futebol encontrei verdadeiros pais, aqueles 

que temos que lhe tirar o chapéu pois acompanharam constantemente os 

filhos, tratando dos transportes, viagens, lanches, equipamentos, mantendo um 

suporte de baixo perfil, incentivando os seus filhos e o grupo elegantemente e 

educadamente, não criando uma pressão desnecessária, mas dando 

motivação e segurança, em suma, que amam o desporto que os seus filhos 

praticam e valorizando o seu esforço diário. 

 No que diz respeito ao papel que o profissional em Treino Desportivo 

poderá assumir, prende-se com o desenvolvimento de um planeamento anual 

específico integrado no planeamento anual geral da equipa, desenvolvendo 

trabalho individual com atletas, com sessões em gabinete e no campo 

dependendo da fase em que o trabalho se encontra, potenciando assim, 

habilidades associadas ao seu papel de líder de equipa e com habilidades a 

integrar no treino. Todo este trabalho requer metodologia, e é neste aspeto que 

o treinador poderá desenvolver a vertente metodológica, associada ao Treino 

Desportivo. 

Esse trabalho requer uma avaliação inicial, onde se identificam as 

habilidades a serem mantidas, desenvolvidas, eliminadas e acrescentadas, 

quer para atletas, como para com os pais dos atletas. Desenvolvendo um 

programa de treino que requer aprendizagem de técnicas, repetição e transfer 

para a competição. Este trabalho, como podemos verificar é da competência do 

treinador. O treinador pode e deve melhorar as suas habilidades de 

concentração, comunicação, liderança, relação com o atleta, equipa, controlo 

emocional entre outros, com diversas ações de formação. Atualmente existem 

à nossa disposição diversos programas que nos apoiam a criar programas de 

treino específico, onde o treinador tem de facto de ter conhecimento geral em 
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diversas áreas (Biologia, Sociologia, Psicologia, Metodologia etc.,) e é a nossa 

função desenvolver este trabalho ao longo da época desportiva. 

Parafraseando o Prof. Manuel Sérgio (2009), “um bom treinador tem de ser 

líder, saber ler o jogo e motivar os jogadores”, ou seja, todos os indivíduos no 

decorrer da sua evolução apresentam uma influência no contacto com a 

sociedade de caráter biopsicossocial. As nossas caraterísticas biológicas 

(caraterísticas físicas), o desenvolvimento das nossas características 

psicológicas através do contacto que vamos tendo com o meio social e a forma 

como nos posicionamos socialmente, influenciam diretamente na construção 

da personalidade e do desenvolvimento humano. Por isso, existem indivíduos 

com predisposição para papéis de liderança e outros nem tanto. A liderança 

caracteriza-se pela capacidade que o líder tem de influenciar positivamente a 

sua equipa no decorrer de um projeto/processo. 

Desta forma, podemos dizer que os tais indivíduos que apresentam 

caraterísticas favoráveis partem em vantagem, destacam-se nos grupos desde 

cedo, pela sua visão, influencia, assertividade, confiança e capacidade de 

comunicação. Porém, todas essas características são treináveis, podendo cada 

um de nós treinadores, desenvolver essas habilidades para sermos líderes 

mais eficazes e completos no contacto com a nossa equipa. Sendo estas 

componentes comportamentais adquiridas no contacto com a prática, em 

formações, nos cursos de treinadores e na interação com profissionais nesta 

área específica do treino. 

Para terminar, importa referir que o desporto deve ser considerado sempre 

um momento no qual haja uma perspetiva de diversão pois se questionarmos a 

cada uma das referências das principais modalidades sobre o que motiva cada 

um, grande parte vai responder a paixão pelo que faz. Por isso, desde a 

formação de base que se deve preservar a diversão, não só como filosofia mas 

também – fazendo o transfer para o campo –  com conteúdos de treino que 

promovam essa estimulação e realização pela atividade. Uma criança com um 

sorriso na cara e com liberdade de ação no seu contacto com bola, terá uma 

predisposição muito maior na aprendizagem. A tal aprendizagem guiada, onde 
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não somos nós técnicos a solucionar, apenas damos pistas para a solução e 

onde eles sejam construtores do seu próprio saber ser e saber fazer. 

Quanto ao gerir o sucesso e fracasso, tudo depende do que consideramos o 

conceito dos mesmos, pois apesar de já ter sido abordado anteriormente deixo 

apenas algumas interrogações. O que é o sucesso?  Ganhar? Jogar bem? 

Melhorar componentes do nosso jogo? E o fracasso? Também tem só a ver 

com o resultado? Ou poderá também ter a ver com o processo de crescimento 

da equipa? 

Uma das finalidades da educação é fazer com que a criança de hoje e 

consequentemente, o homem de amanhã, seja um ser humano consciente, 

educado, com princípios e valores que se pautem por uma civilidade melhor.  
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VIII. ANEXOS 
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ANEXO 1 _ PLANO DE MESOCICLOS 

Escola de Futebol Geração Benfica Matosinhos 

 

2018/2019 

 

Plano de Mesociclos 

 

SETEMBRO 2018 

 

Micro Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado Domingo 

 

 

1 

 

 

3 U.T 1 4 U.T  5 U.T 2 6 U.T 3 7 U.T  8 U.T  9 U.T  

 

 

Período 

Preparatório 

Sub 9 

 

 

 

 

Período 

Preparatório 

Sub 9 

 

 

 

 

Período 

Preparatório 

Sub 9 

 

 

 

 

Período 

Preparatório 

Sub 9 

 

 

 

 

Período 

Preparatório 

Sub 9 

 

 

 

 

Período 

Preparatório 

Sub 9 

 

 

 

 

Período 

Preparatório 

Sub 9 

 

 

 

03/09 

09/09 

 

 

 

2 

 

 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado Domingo 

10 U.T 4 11 U.T  12 U.T 5 13 U.T 6 14 U.T  15 U.T  16 U.T  

 

 

Período 

Preparatório 

Sub 9 

 

 

 

 

Período 

Preparatório 

Sub 9 

 

 

 

 

Período 

Preparatório 

Sub 9 

 

 

 

 

Período 

Preparatório 

Sub 9 

 

 

 

 

Período 

Preparatório 

Sub 9 

 

 

 

 

Período 

Preparatório 

Sub 9 

 

 

 

 

Período 

Preparatório 

Sub 9 

 

 

 

10/09 

16/09 

 

 

3 

 

 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado Domingo 

17 U.T 7 18 U.T  19 U.T 8 20 U.T 9 21 U.T  22 U.T  23 U.T  

 

 

Período 

 

 

Período 

 

 

Período 

 

 

Período 

 

 

Período 

 

 

Período 

 

 

Período 



- 114 -  

 

 

17/09 

23/09 

Preparatório 

Sub 9 

 

 

Preparatório 

Sub 9 

 

 

Preparatório 

Sub 9 

 

 

Preparatório 

Sub 9 

 

 

Preparatório 

Sub 9 

 

 

Preparatório 

Sub 9 

 

 

Preparatório 

Sub 9 

 

 

 

 

4 

 

 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado Domingo 

24 U.T 10 25 U.T 11 26 U.T 12 27 U.T 13 28 U.T 14 29 U.T  30 U.T  

 

 

Período 

Preparatório 

Sub 9 

 

 

 

 

 

Período 

Preparatório 

Sub 9 

 

 

 

 

 

Período 

Preparatório 

Sub 9 

 

 

 

 

 

Período 

Preparatório 

Sub 9 

 

 

 

 

 

Período 

Preparatório 

Sub 9 

 

 

 

FOLGA 

1ª Jornada 

 

 SUB 15 

 

Hernâni 

Gonçalves  

4 – 0 

Geração 

Benfica 

Matosinhos 

 

24/09 

30/09 

 

OUTUBRO 2018 

 

 

 

5 

 

 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado Domingo 

1 U.T 15 2 U.T 16 3 U.T 17 4 U.T 18 5 U.T  6 U.T  7 U.T  

SUB 13 

 

Passe e 

Receção; 

Oferecer linhas 

de passe ao 

portador da bola, 

promover a 

capacidade de 

decisão;  

Princípios 

Fundamentais 

Defensivos 

(Contenção, 

Cobertura 

Defensiva, 

Equilíbrio e 

Concentração). 

 

 

 

 

SUB 15 

 

Passe e 

Receção; 

Oferecer linhas 

de passe ao 

portador da bola, 

promover a 

capacidade de 

decisão;  

Princípios 

Fundamentais 

Defensivos 

(Contenção, 

Cobertura 

Defensiva, 

Equilíbrio e 

Concentração). 

 

SUB 13/15 

 

Passe e 

receção em 

movimento; 

Movimentações 

defensivas da 

equipa em 

função da bola. 

Após 

recuperação da 

bola, retirá-la 

rapidamente da 

zona de 

recuperação; 

Movimentações 

defensivas 

sectoriais em 

função da bola. 

Após a 

recuperação da 

bola, criar 

situações de 

finalização; 

Princípios 

fundamentais 

ofensivos 

SUB 13 

 

Manutenção 

da posse de 

bola; 

Mudança de 

atitude 

(ofensiva para 

defensiva) e 

finalização; 

Dinâmicas 

ofensivas e 

finalização. FERIADO 

1ª Jornada 

 

SUB 13 

 

Geração 

Benfica 

Matosinhos  

0 – 1 

Leixões 

2ª Jornada 

 

 SUB 15 

 

Geração 

Benfica 

Matosinhos  

14 – 0 

Desp. Portugal 

 

01/10 

07/10 
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(Penetração, 

Cobertura 

ofensiva, 

Mobilidade e 

Espaço). 

 

 

6 

 

 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado Domingo 

8 U.T 19 9 U.T 20 10 U.T 21 11 U.T 22 12 U.T 23 13 U.T  14 U.T  

SUB 13 

 

1.fase de 

Construção, a 

partir do 

guarda-redes. 

Pressionar o 

adversário de 

imediato em 

caso de perda 

de bola, fechar 

a linha 

defensiva; 

Manutenção 

da posse de 

bola e 

finalização; 

Transição 

Ofensiva: 

retirar a bola 

da zona de 

recuperação; 

Transição 

Defensiva: 

pressionar o 

portador da 

bola no 

instante da 

perda de bola 

e fechar linhas 

de passe. 

SUB 15 

 

1.fase de 

Construção, a 

partir do 

guarda-redes. 

Pressionar o 

adversário de 

imediato em 

caso de perda 

de bola, fechar 

a linha 

defensiva; 

Manutenção 

da posse de 

bola e 

finalização; 

Transição 

Ofensiva: 

retirar a bola 

da zona de 

recuperação; 

Transição 

Defensiva: 

pressionar o 

portador da 

bola no 

instante da 

perda de bola 

e fechar linhas 

de passe. 

SUB 13/15 

 

Movimentações 

defensivas 

setoriais e 

Intersetoriais 

em função da 

bola. Após a 

recuperação da 

bola, retirar da 

zona de 

recuperação; 

Finalização; 

Organização 

coletiva da 

equipa nos 

diferentes 

momentos do 

jogo 

SUB 13 

 

Manutenção 

da posse de 

bola; 

Transição 

Ofensiva: 

retirar a bola 

da zona de 

recuperação; 

Transição 

Defensiva: 

pressionar o 

portador da 

bola no 

instante da 

perda e fechar 

linhas de 

passe; 

Organização 

coletiva da 

equipa nos 

diferentes 

momentos do 

jogo e 

Esquemas 

Táticos. 

SUB 15 

 

Manutenção 

da posse de 

bola; 

Transição 

Ofensiva: 

retirar a bola 

da zona de 

recuperação; 

Transição 

Defensiva: 

pressionar o 

portador da 

bola no 

instante da 

perda e fechar 

linhas de 

passe; 

Organização 

coletiva da 

equipa nos 

diferentes 

momentos do 

jogo e 

Esquemas 

Táticos. 

ADIADO 

3ª Jornada  

 

SUB 15 

 

Leça B 

 0 – 7 

Geração 

Benfica 

Matosinhos 

 

08/10 

14/10 

 

 

7 

 

 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado Domingo 

15 U.T 24 16 U.T 25 17 U.T 26 18 U.T 27 19 U.T 28 20 U.T  21 U.T  

SUB 13 

 

Passe e 

Receção; 

Oferecer linhas 

de passe ao 

portador da bola, 

promover a 

capacidade de 

decisão;  

Princípios 

Fundamentais 

Defensivos 

(Contenção, 

SUB 15 

 

Passe e 

Receção; 

Oferecer linhas 

de passe ao 

portador da bola, 

promover a 

capacidade de 

decisão;  

Princípios 

Fundamentais 

Defensivos 

(Contenção, 

SUB 13/15 

 

Passe e 

receção em 

movimento; 

Movimentações 

defensivas da 

equipa em 

função da bola. 

Após 

recuperação da 

bola, retirá-la 

rapidamente da 

zona de 

SUB 13 

 

Manutenção 

da posse de 

bola; 

Mudança de 

atitude 

(ofensiva para 

defensiva) e 

finalização; 

Dinâmicas 

ofensivas e 

finalização. 

SUB 15 

 

Manutenção 

da posse de 

bola; 

Mudança de 

atitude 

(ofensiva para 

defensiva) e 

finalização; 

Dinâmicas 

ofensivas e 

finalização. 

3ª Jornada  

 

SUB 13 

 

Geração 

Benfica 

Matosinhos  

3 – 2 

Oliv. Douro B  

4ª Jornada 

 

SUB 15 

 

Geração 

Benfica 

Matosinhos  

7 – 0 

Aldeia Nova 

 

15/10 

21/10 
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Cobertura 

Defensiva, 

Equilíbrio e 

Concentração). 

 

 

 

 

Cobertura 

Defensiva, 

Equilíbrio e 

Concentração). 

 

recuperação; 

Movimentações 

defensivas 

sectoriais em 

função da bola. 

Após a 

recuperação da 

bola, criar 

situações de 

finalização; 

Princípios 

fundamentais 

ofensivos 

(Penetração, 

Cobertura 

ofensiva, 

Mobilidade e 

Espaço). 

 

 

8 

 

 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado Domingo 

22 U.T 29 23 U.T 30 24 U.T 31 25 U.T 32 26 U.T 33 27 U.T  28 U.T  

SUB 13 

 

Aquecimento - 

Espírito de 

grupo, Força 

Específica, 

Decisão; 2 e 3 

fase de 

Construção. 

Pressionar o 

adversário de 

imediato em 

caso de perda 

de bola, juntar 

setores; 

Manutenção 

da posse de 

bola e 

finalização; 

Fortalecimento 

do Core; 

Retorno à 

calma e 

recuperação 

 

 

 

 

SUB 15 

 

Aquecimento - 

Espírito de 

grupo, Força 

Específica, 

Decisão; 2 e 3 

fase de 

Construção. 

Pressionar o 

adversário de 

imediato em 

caso de perda 

de bola, juntar 

setores; 

Manutenção 

da posse de 

bola e 

finalização; 

Fortalecimento 

do Core; 

Retorno à 

calma e 

recuperação 

 

 

 

 

SUB 13/15 

 

Movimentações 

defensivas 

setoriais e 

Intersetoriais 

em função da 

bola. Após a 

recuperação da 

bola, retirar da 

zona de 

recuperação; 

Finalização; 

Organização 

coletiva da 

equipa nos 

diferentes 

momentos do 

jogo 

SUB 13 

 

Manutenção 

da posse de 

bola; 

Transição 

Ofensiva: 

retirar a bola 

da zona de 

recuperação; 

Transição 

Defensiva: 

pressionar o 

portador da 

bola no 

instante da 

perda e fechar 

linhas de 

passe; 

Organização 

coletiva da 

equipa nos 

diferentes 

momentos do 

jogo e 

Esquemas 

Táticos. 

SUB 15 

 

Manutenção 

da posse de 

bola; 

Transição 

Ofensiva: 

retirar a bola 

da zona de 

recuperação; 

Transição 

Defensiva: 

pressionar o 

portador da 

bola no 

instante da 

perda e fechar 

linhas de 

passe; 

Organização 

coletiva da 

equipa nos 

diferentes 

momentos do 

jogo e 

Esquemas 

Táticos. 

4ª Jornada 

  

SUB 13 

 

Sport. 

Canidelo 

4 – 0 

Geração 

Benfica 

Matosinhos 

5ª Jornada  

 

SUB 15 

 

SC Salgueiros 

B 

3 – 1 

Geração 

Benfica 

Matosinhos 

 

22/10 

28/10 

 

 

9 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado Domingo 

29 U.T 34 30 U.T 35 31 U.T 36 1 U.T  2 U.T 37 3 U.T 31 4 U.T 31 

SUB 13 SUB 15 SUB 13/15 FERIADO SUB 15 5ª Jornada 6ª Jornada 
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Passe e 

Receção; 

Oferecer linhas 

de passe ao 

portador da bola, 

promover a 

capacidade de 

decisão;  

Princípios 

Fundamentais 

Defensivos 

(Contenção, 

Cobertura 

Defensiva, 

Equilíbrio e 

Concentração). 

 

 

 

 

 

Passe e 

Receção; 

Oferecer linhas 

de passe ao 

portador da bola, 

promover a 

capacidade de 

decisão;  

Princípios 

Fundamentais 

Defensivos 

(Contenção, 

Cobertura 

Defensiva, 

Equilíbrio e 

Concentração). 

 

 

Passe e 

receção em 

movimento; 

Movimentações 

defensivas da 

equipa em 

função da bola. 

Após 

recuperação da 

bola, retirá-la 

rapidamente da 

zona de 

recuperação; 

Movimentações 

defensivas 

sectoriais em 

função da bola. 

Após a 

recuperação da 

bola, criar 

situações de 

finalização; 

Princípios 

fundamentais 

ofensivos 

(Penetração, 

Cobertura 

ofensiva, 

Mobilidade e 

Espaço). 

 

Manutenção 

da posse de 

bola; 

Mudança de 

atitude 

(ofensiva para 

defensiva) e 

finalização; 

Dinâmicas 

ofensivas e 

finalização. 

 

 SUB 13 

 

Geração 

Benfica 

Matosinhos  

0 – 4 

Nogueirense  

 

SUB 15 

 

Geração 

Benfica 

Matosinhos 

14 – 0 

Sp Cruz 

 

29/10 

04/11 

 

NOVEMBRO 2018 

 

 

 

10 

 

 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado Domingo 

5 U.T 38 6 U.T 39 7 U.T 40 8 U.T 41 9 U.T 42 10 U.T  11 U.T  

SUB 13 

 

1.fase de 

Construção, a 

partir do 

guarda-redes. 

Pressionar o 

adversário de 

imediato em 

caso de perda 

de bola, fechar 

a linha 

defensiva; 

Manutenção 

da posse de 

bola e 

finalização; 

Transição 

Ofensiva: 

SUB 15 

 

1.fase de 

Construção, a 

partir do 

guarda-redes. 

Pressionar o 

adversário de 

imediato em 

caso de perda 

de bola, fechar 

a linha 

defensiva; 

Manutenção 

da posse de 

bola e 

finalização; 

Transição 

Ofensiva: 

SUB 13/15 

 

Movimentações 

defensivas 

setoriais e 

Intersetoriais 

em função da 

bola. Após a 

recuperação da 

bola, retirar da 

zona de 

recuperação; 

Finalização; 

Organização 

coletiva da 

equipa nos 

diferentes 

momentos do 

SUB 13 

 

Manutenção 

da posse de 

bola; 

Transição 

Ofensiva: 

retirar a bola 

da zona de 

recuperação; 

Transição 

Defensiva: 

pressionar o 

portador da 

bola no 

instante da 

perda e fechar 

linhas de 

passe; 

SUB 15 

 

Manutenção 

da posse de 

bola; 

Transição 

Ofensiva: 

retirar a bola 

da zona de 

recuperação; 

Transição 

Defensiva: 

pressionar o 

portador da 

bola no 

instante da 

perda e fechar 

linhas de 

passe; 

6ª Jornada 

 

 SUB 13 

 

Senhora Hora 

0 – 10 

Geração 

Benfica 

Matosinhos 

7ª Jornada  

 

SUB 15 

 

Senhora Hora  

0 – 6 

Geração 

Benfica 

Matosinhos 

 

05/11 

11/11 
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retirar a bola 

da zona de 

recuperação; 

Transição 

Defensiva: 

pressionar o 

portador da 

bola no 

instante da 

perda de bola 

e fechar linhas 

de passe. 

retirar a bola 

da zona de 

recuperação; 

Transição 

Defensiva: 

pressionar o 

portador da 

bola no 

instante da 

perda de bola 

e fechar linhas 

de passe. 

jogo Organização 

coletiva da 

equipa nos 

diferentes 

momentos do 

jogo e 

Esquemas 

Táticos. 

Organização 

coletiva da 

equipa nos 

diferentes 

momentos do 

jogo e 

Esquemas 

Táticos. 

 

 

11 

 

 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado Domingo 

12 U.T 43 13 U.T 44 14 U.T 45 15 U.T 46 16 U.T 47 17 U.T  18 U.T  

SUB 13 

 

Aquecimento - 

Espírito de 

grupo, Força 

Específica, 

Decisão; 2 e 3 

fase de 

Construção. 

Pressionar o 

adversário de 

imediato em 

caso de perda 

de bola, juntar 

setores; 

Manutenção 

da posse de 

bola e 

finalização; 

Fortalecimento 

do Core; 

Retorno à 

calma e 

recuperação 

 

 

 

 

SUB 15 

 

Aquecimento - 

Espírito de 

grupo, Força 

Específica, 

Decisão; 2 e 3 

fase de 

Construção. 

Pressionar o 

adversário de 

imediato em 

caso de perda 

de bola, juntar 

setores; 

Manutenção 

da posse de 

bola e 

finalização; 

Fortalecimento 

do Core; 

Retorno à 

calma e 

recuperação 

 

 

 

 

SUB 13/15 

 

Passe e 

receção em 

movimento; 

Movimentações 

defensivas da 

equipa em 

função da bola. 

Após 

recuperação da 

bola, retirá-la 

rapidamente da 

zona de 

recuperação; 

Movimentações 

defensivas 

sectoriais em 

função da bola. 

Após a 

recuperação da 

bola, criar 

situações de 

finalização; 

Princípios 

fundamentais 

ofensivos 

(Penetração, 

Cobertura 

ofensiva, 

Mobilidade e 

Espaço). 

SUB 13 

 

Manutenção 

da posse de 

bola; 

Mudança de 

atitude 

(ofensiva para 

defensiva) e 

finalização; 

Dinâmicas 

ofensivas e 

finalização. 

SUB 15 

 

Manutenção 

da posse de 

bola; 

Mudança de 

atitude 

(ofensiva para 

defensiva) e 

finalização; 

Dinâmicas 

ofensivas e 

finalização. 

7ª Jornada 

  

SUB 13 

 

Geração 

Benfica 

Matosinhos  

2 – 0 

Arcozelo B 

8ª Jornada 

 

Folga 

 

SUB 15 

 

12/11 

18/11 

 

 

12 

 

 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado Domingo 

19 U.T 48 20 U.T 49 21 U.T 50 22 U.T 51 23 U.T 52 24 U.T  25 U.T  

SUB 13 

 

Passe e 

SUB 15 

 

Passe e 

SUB 13/15 

 

Movimentações 

SUB 13 

 

Manutenção 

SUB 15 

 

Manutenção 

8ª Jornada 

 

 SUB 13 

9ª Jornada 

 

SUB 15 
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19/11 

25/11 

Receção; 

Oferecer linhas 

de passe ao 

portador da bola, 

promover a 

capacidade de 

decisão;  

Princípios 

Fundamentais 

Defensivos 

(Contenção, 

Cobertura 

Defensiva, 

Equilíbrio e 

Concentração). 

 

 

 

 

Receção; 

Oferecer linhas 

de passe ao 

portador da bola, 

promover a 

capacidade de 

decisão;  

Princípios 

Fundamentais 

Defensivos 

(Contenção, 

Cobertura 

Defensiva, 

Equilíbrio e 

Concentração). 

 

defensivas 

setoriais e 

Intersetoriais 

em função da 

bola. Após a 

recuperação da 

bola, retirar da 

zona de 

recuperação; 

Finalização; 

Organização 

coletiva da 

equipa nos 

diferentes 

momentos do 

jogo 

da posse de 

bola; 

Transição 

Ofensiva: 

retirar a bola 

da zona de 

recuperação; 

Transição 

Defensiva: 

pressionar o 

portador da 

bola no 

instante da 

perda e fechar 

linhas de 

passe; 

Organização 

coletiva da 

equipa nos 

diferentes 

momentos do 

jogo e 

Esquemas 

Táticos. 

da posse de 

bola; 

Transição 

Ofensiva: 

retirar a bola 

da zona de 

recuperação; 

Transição 

Defensiva: 

pressionar o 

portador da 

bola no 

instante da 

perda e fechar 

linhas de 

passe; 

Organização 

coletiva da 

equipa nos 

diferentes 

momentos do 

jogo e 

Esquemas 

Táticos. 

 

Ramaldense 

2 – 3 

Geração 

Benfica 

Matosinhos 

 

Geração 

Benfica 

Matosinhos 

2 – 2 

Custóias 

 

 

 

13 

 

 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado Domingo 

26 U.T 53 27 U.T 54 28 U.T 55 29 U.T 56 30 U.T 57 1 U.T  2 U.T  

SUB 13 

 

1.fase de 

Construção, a 

partir do 

guarda-redes. 

Pressionar o 

adversário de 

imediato em 

caso de perda 

de bola, fechar 

a linha 

defensiva; 

Manutenção 

da posse de 

bola e 

finalização; 

Transição 

Ofensiva: 

retirar a bola 

da zona de 

recuperação; 

Transição 

Defensiva: 

pressionar o 

portador da 

bola no 

instante da 

perda de bola 

e fechar linhas 

de passe. 

SUB 15 

 

1.fase de 

Construção, a 

partir do 

guarda-redes. 

Pressionar o 

adversário de 

imediato em 

caso de perda 

de bola, fechar 

a linha 

defensiva; 

Manutenção 

da posse de 

bola e 

finalização; 

Transição 

Ofensiva: 

retirar a bola 

da zona de 

recuperação; 

Transição 

Defensiva: 

pressionar o 

portador da 

bola no 

instante da 

perda de bola 

e fechar linhas 

de passe. 

SUB 13/15 

 

Passe e 

receção em 

movimento; 

Movimentações 

defensivas da 

equipa em 

função da bola. 

Após 

recuperação da 

bola, retirá-la 

rapidamente da 

zona de 

recuperação; 

Movimentações 

defensivas 

sectoriais em 

função da bola. 

Após a 

recuperação da 

bola, criar 

situações de 

finalização; 

Princípios 

fundamentais 

ofensivos 

(Penetração, 

Cobertura 

ofensiva, 

Mobilidade e 

SUB 13 

 

Manutenção 

da posse de 

bola; 

Mudança de 

atitude 

(ofensiva para 

defensiva) e 

finalização; 

Dinâmicas 

ofensivas e 

finalização. 

SUB 15 

 

Manutenção 

da posse de 

bola; 

Mudança de 

atitude 

(ofensiva para 

defensiva) e 

finalização; 

Dinâmicas 

ofensivas e 

finalização. 

9ª Jornada  

 

SUB 13 

 

Geração 

Benfica 

Matosinhos  

2 – 0 

Lavrense 

10ª Jornada 

 

SUB 15  

 

Infesta B 

2 – 5 

Geração 

Benfica 

Matosinhos 

 

26/11 

02/12 
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Espaço). 

 

DEZEMBRO 2018 

 

 

 

14 

 

 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado Domingo 

3 U.T 58 4 U.T 59 5 U.T 60 6 U.T 61 7 U.T 62 8 U.T  9 U.T  

SUB 13 

 

Aquecimento - 

Espírito de 

grupo, Força 

Específica, 

Decisão; 2 e 3 

fase de 

Construção. 

Pressionar o 

adversário de 

imediato em 

caso de perda 

de bola, juntar 

setores; 

Manutenção 

da posse de 

bola e 

finalização; 

Fortalecimento 

do Core; 

Retorno à 

calma e 

recuperação 

 

 

 

 

SUB 15 

 

Aquecimento - 

Espírito de 

grupo, Força 

Específica, 

Decisão; 2 e 3 

fase de 

Construção. 

Pressionar o 

adversário de 

imediato em 

caso de perda 

de bola, juntar 

setores; 

Manutenção 

da posse de 

bola e 

finalização; 

Fortalecimento 

do Core; 

Retorno à 

calma e 

recuperação 

 

 

 

 

SUB 13/15 

 

Movimentações 

defensivas 

setoriais e 

Intersetoriais 

em função da 

bola. Após a 

recuperação da 

bola, retirar da 

zona de 

recuperação; 

Finalização; 

Organização 

coletiva da 

equipa nos 

diferentes 

momentos do 

jogo 

SUB 13 

 

Manutenção 

da posse de 

bola; 

Transição 

Ofensiva: 

retirar a bola 

da zona de 

recuperação; 

Transição 

Defensiva: 

pressionar o 

portador da 

bola no 

instante da 

perda e fechar 

linhas de 

passe; 

Organização 

coletiva da 

equipa nos 

diferentes 

momentos do 

jogo e 

Esquemas 

Táticos. 

SUB 15 

 

Manutenção 

da posse de 

bola; 

Transição 

Ofensiva: 

retirar a bola 

da zona de 

recuperação; 

Transição 

Defensiva: 

pressionar o 

portador da 

bola no 

instante da 

perda e fechar 

linhas de 

passe; 

Organização 

coletiva da 

equipa nos 

diferentes 

momentos do 

jogo e 

Esquemas 

Táticos. 

ANULADO FOLGA 
 

03/12 

09/12 

 

 

15 

 

 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado Domingo 

10 U.T 63 11 U.T 64 12 U.T 65 13 U.T 66 14 U.T 67 15 U.T  16 U.T  

SUB 13 

 

Passe e 

Receção; 

Oferecer linhas 

de passe ao 

portador da bola, 

promover a 

capacidade de 

decisão;  

Princípios 

SUB 15 

 

Passe e 

Receção; 

Oferecer linhas 

de passe ao 

portador da bola, 

promover a 

capacidade de 

decisão;  

Princípios 

SUB 13/15 

 

Passe e 

receção em 

movimento; 

Movimentações 

defensivas da 

equipa em 

função da bola. 

Após 

recuperação da 

SUB 13 

 

Manutenção 

da posse de 

bola; 

Mudança de 

atitude 

(ofensiva para 

defensiva) e 

finalização; 

Dinâmicas 

SUB 15 

 

Manutenção 

da posse de 

bola; 

Mudança de 

atitude 

(ofensiva para 

defensiva) e 

finalização; 

Dinâmicas 

11ª Jornada 

 

 SUB 13 

 

Geração 

Benfica 

Matosinhos  

1 – 4 

Infesta  

12ª Jornada 

 

SUB 15  

 

Leixões B 

4 – 0 

Geração 

Benfica 

Matosinhos 

 

10/12 

16/12 
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Fundamentais 

Defensivos 

(Contenção, 

Cobertura 

Defensiva, 

Equilíbrio e 

Concentração). 

 

 

 

 

Fundamentais 

Defensivos 

(Contenção, 

Cobertura 

Defensiva, 

Equilíbrio e 

Concentração). 

 

bola, retirá-la 

rapidamente da 

zona de 

recuperação; 

Movimentações 

defensivas 

sectoriais em 

função da bola. 

Após a 

recuperação da 

bola, criar 

situações de 

finalização; 

Princípios 

fundamentais 

ofensivos 

(Penetração, 

Cobertura 

ofensiva, 

Mobilidade e 

Espaço). 

ofensivas e 

finalização. 

ofensivas e 

finalização. 

 

 

16 

 

 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado Domingo 

17 U.T 68 18 U.T 69 19 U.T 70 20 U.T 71 21 U.T 72 22 U.T  23 U.T  

SUB 13 

 

1.fase de 

Construção, a 

partir do 

guarda-redes. 

Pressionar o 

adversário de 

imediato em 

caso de perda 

de bola, fechar 

a linha 

defensiva; 

Manutenção 

da posse de 

bola e 

finalização; 

Transição 

Ofensiva: 

retirar a bola 

da zona de 

recuperação; 

Transição 

Defensiva: 

pressionar o 

portador da 

bola no 

instante da 

perda de bola 

e fechar linhas 

de passe. 

SUB 15 

 

1.fase de 

Construção, a 

partir do 

guarda-redes. 

Pressionar o 

adversário de 

imediato em 

caso de perda 

de bola, fechar 

a linha 

defensiva; 

Manutenção 

da posse de 

bola e 

finalização; 

Transição 

Ofensiva: 

retirar a bola 

da zona de 

recuperação; 

Transição 

Defensiva: 

pressionar o 

portador da 

bola no 

instante da 

perda de bola 

e fechar linhas 

de passe. 

SUB 13/15 

 

Movimentações 

defensivas 

setoriais e 

Intersetoriais 

em função da 

bola. Após a 

recuperação da 

bola, retirar da 

zona de 

recuperação; 

Finalização; 

Organização 

coletiva da 

equipa nos 

diferentes 

momentos do 

jogo 

SUB 13 

 

Manutenção 

da posse de 

bola; 

Transição 

Ofensiva: 

retirar a bola 

da zona de 

recuperação; 

Transição 

Defensiva: 

pressionar o 

portador da 

bola no 

instante da 

perda e fechar 

linhas de 

passe; 

Organização 

coletiva da 

equipa nos 

diferentes 

momentos do 

jogo e 

Esquemas 

Táticos. 

SUB 15 

 

Manutenção 

da posse de 

bola; 

Transição 

Ofensiva: 

retirar a bola 

da zona de 

recuperação; 

Transição 

Defensiva: 

pressionar o 

portador da 

bola no 

instante da 

perda e fechar 

linhas de 

passe; 

Organização 

coletiva da 

equipa nos 

diferentes 

momentos do 

jogo e 

Esquemas 

Táticos. 

12ª Jornada 

 

 SUB 13 

 

Geração 

Benfica 

Matosinhos  

1 – 5 

Salgueiros 

13ª Jornada 

 

SUB 15 

 

Geração 

Benfica 

Matosinhos 

1 – 1 

Leça do Balio 

B 

 

17/12 

23/12 

 Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado Domingo 
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17 

 

 

24 U.T  25 U.T  26 U.T  27 U.T 73 28 U.T 74 29 U.T  30 U.T  

 

 

FERIADO 

 

 

 

11ª Jornada 

 

SUB 15 

 

Geração Benfica 

Matosinhos 

4 – 2 

Lavrense 

SUB 13 

 

Manutenção 

da posse de 

bola; 

Mudança de 

atitude 

(ofensiva para 

defensiva) e 

finalização; 

Dinâmicas 

ofensivas e 

finalização. 

SUB 15 

 

Manutenção 

da posse de 

bola; 

Mudança de 

atitude 

(ofensiva para 

defensiva) e 

finalização; 

Dinâmicas 

ofensivas e 

finalização. 

2ª Jornada 

  

SUB 13 

 

Custóias  

3 – 2 

Geração 

Benfica 

Matosinhos 

FOLGA 
 

24/12 

30/12 

 

 

18 

 

 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado Domingo 

31 U.T  1 U.T  2 U.T  3 U.T 75 4 U.T 76 5 U.T  6 U.T  

 

 

 

 

 

FERIADO  

SUB 13 

 

Manutenção 

da posse de 

bola; 

Transição 

Ofensiva: 

retirar a bola 

da zona de 

recuperação; 

Transição 

Defensiva: 

pressionar o 

portador da 

bola no 

instante da 

perda e fechar 

linhas de 

passe; 

Organização 

coletiva da 

equipa nos 

diferentes 

momentos do 

jogo e 

Esquemas 

Táticos. 

SUB 15 

 

Manutenção 

da posse de 

bola; 

Transição 

Ofensiva: 

retirar a bola 

da zona de 

recuperação; 

Transição 

Defensiva: 

pressionar o 

portador da 

bola no 

instante da 

perda e fechar 

linhas de 

passe; 

Organização 

coletiva da 

equipa nos 

diferentes 

momentos do 

jogo e 

Esquemas 

Táticos. 

13ª Jornada 

 

 SUB 13 

 

FC Porto 

6 – 0 

Geração 

Benfica 

Matosinhos 

14ª Jornada 

 

SUB 15 

 

Geração 

Benfica 

Matosinhos 

0 – 1 

Hernâni 

Gonçalves 

 

31/12 

06/01 

 

JANEIRO 2019 

 

 

 

19 

 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado Domingo 

7 U.T 77 8 U.T 78 9 U.T 79 10 U.T 80 11 U.T 81 12 U.T  13 U.T  

SUB 13 SUB 15 
   14ª Jornada 

 

15ª Jornada 
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1.fase de 

Construção, a 

partir do 

guarda-redes. 

Pressionar o 

adversário de 

imediato em 

caso de perda 

de bola, fechar 

a linha 

defensiva; 

Manutenção 

da posse de 

bola e 

finalização; 

Transição 

Ofensiva: 

retirar a bola 

da zona de 

recuperação; 

Transição 

Defensiva: 

pressionar o 

portador da 

bola no 

instante da 

perda de bola 

e fechar linhas 

de passe. 

 

1.fase de 

Construção, a 

partir do 

guarda-redes. 

Pressionar o 

adversário de 

imediato em 

caso de perda 

de bola, fechar 

a linha 

defensiva; 

Manutenção 

da posse de 

bola e 

finalização; 

Transição 

Ofensiva: 

retirar a bola 

da zona de 

recuperação; 

Transição 

Defensiva: 

pressionar o 

portador da 

bola no 

instante da 

perda de bola 

e fechar linhas 

de passe. 

SUB 13/15 

 

Passe e 

receção em 

movimento; 

Movimentações 

defensivas da 

equipa em 

função da bola. 

Após 

recuperação da 

bola, retirá-la 

rapidamente da 

zona de 

recuperação; 

Movimentações 

defensivas 

sectoriais em 

função da bola. 

Após a 

recuperação da 

bola, criar 

situações de 

finalização; 

Princípios 

fundamentais 

ofensivos 

(Penetração, 

Cobertura 

ofensiva, 

Mobilidade e 

Espaço). 

SUB 13 

 

Manutenção 

da posse de 

bola; 

Mudança de 

atitude 

(ofensiva para 

defensiva) e 

finalização; 

Dinâmicas 

ofensivas e 

finalização. 

SUB 15 

 

Manutenção 

da posse de 

bola; 

Mudança de 

atitude 

(ofensiva para 

defensiva) e 

finalização; 

Dinâmicas 

ofensivas e 

finalização. 

 SUB 13 

 

Leixões 

3 – 2 

Geração 

Benfica 

Matosinhos 

SUB 15 

 

Desportivo 

Portugal 

1 – 7 

Geração 

Benfica 

Matosinhos 

 

07/01 

13/01 
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Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado Domingo 

14 U.T 82 15 U.T 83 16 U.T 84 17 U.T 85 18 U.T 86 19 U.T  20 U.T  

SUB 13 

 

Passe e 

Receção; 

Oferecer linhas 

de passe ao 

portador da bola, 

promover a 

capacidade de 

decisão;  

Princípios 

Fundamentais 

Defensivos 

(Contenção, 

Cobertura 

Defensiva, 

Equilíbrio e 

Concentração). 

 

 

SUB 15 

 

Passe e 

Receção; 

Oferecer linhas 

de passe ao 

portador da bola, 

promover a 

capacidade de 

decisão;  

Princípios 

Fundamentais 

Defensivos 

(Contenção, 

Cobertura 

Defensiva, 

Equilíbrio e 

Concentração). 

 

SUB 13/15 

 

Movimentações 

defensivas 

setoriais e 

Intersetoriais 

em função da 

bola. Após a 

recuperação da 

bola, retirar da 

zona de 

recuperação; 

Finalização; 

Organização 

coletiva da 

equipa nos 

diferentes 

momentos do 

jogo 

SUB 13 

 

Manutenção 

da posse de 

bola; 

Transição 

Ofensiva: 

retirar a bola 

da zona de 

recuperação; 

Transição 

Defensiva: 

pressionar o 

portador da 

bola no 

instante da 

perda e fechar 

linhas de 

passe; 

Organização 

coletiva da 

equipa nos 

SUB 15 

 

Manutenção 

da posse de 

bola; 

Transição 

Ofensiva: 

retirar a bola 

da zona de 

recuperação; 

Transição 

Defensiva: 

pressionar o 

portador da 

bola no 

instante da 

perda e fechar 

linhas de 

passe; 

Organização 

coletiva da 

equipa nos 

15ª Jornada 

  

SUB 13 

 

Geração 

Benfica 

Matosinhos  

0 – 6 

Custóias 

16ª Jornada 

 

SUB 15 

 

Geração 

Benfica 

Matosinhos 

5 – 0 

Leça B 

 

14/01 

20/01 
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diferentes 

momentos do 

jogo e 

Esquemas 

Táticos. 

diferentes 

momentos do 

jogo e 

Esquemas 

Táticos. 

 

 

21 

 

 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado Domingo 

21 U.T 87 22 U.T 88 23 U.T 89 24 U.T 90 25 U.T 91 26 U.T  27 U.T  

SUB 13 

 

1.fase de 

Construção, a 

partir do 

guarda-redes. 

Pressionar o 

adversário de 

imediato em 

caso de perda 

de bola, fechar 

a linha 

defensiva; 

Manutenção 

da posse de 

bola e 

finalização; 

Transição 

Ofensiva: 

retirar a bola 

da zona de 

recuperação; 

Transição 

Defensiva: 

pressionar o 

portador da 

bola no 

instante da 

perda de bola 

e fechar linhas 

de passe. 

SUB 15 

 

1.fase de 

Construção, a 

partir do 

guarda-redes. 

Pressionar o 

adversário de 

imediato em 

caso de perda 

de bola, fechar 

a linha 

defensiva; 

Manutenção 

da posse de 

bola e 

finalização; 

Transição 

Ofensiva: 

retirar a bola 

da zona de 

recuperação; 

Transição 

Defensiva: 

pressionar o 

portador da 

bola no 

instante da 

perda de bola 

e fechar linhas 

de passe. 

 

SUB 13/15 

 

Passe e 

receção em 

movimento; 

Movimentações 

defensivas da 

equipa em 

função da bola. 

Após 

recuperação da 

bola, retirá-la 

rapidamente da 

zona de 

recuperação; 

Movimentações 

defensivas 

sectoriais em 

função da bola. 

Após a 

recuperação da 

bola, criar 

situações de 

finalização; 

Princípios 

fundamentais 

ofensivos 

(Penetração, 

Cobertura 

ofensiva, 

Mobilidade e 

Espaço). 

 

SUB 13 

 

Manutenção 

da posse de 

bola; 

Mudança de 

atitude 

(ofensiva para 

defensiva) e 

finalização; 

Dinâmicas 

ofensivas e 

finalização. 

 

SUB 15 

 

Manutenção 

da posse de 

bola; 

Mudança de 

atitude 

(ofensiva para 

defensiva) e 

finalização; 

Dinâmicas 

ofensivas e 

finalização. 

16ª Jornada  

 

SUB 13 

 

Oliv: Douro B 

3 – 1 

Geração 

Benfica 

Matosinhos 

17ª Jornada 

 

SUB 15  

 

Aldeia Nova 

0 – 2 

Geração 

Benfica 

Matosinhos 

 

21/01 

27/01 

 

 

22 

 

 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado Domingo 

28 U.T 92 29 U.T 93 30 U.T 94 31 U.T 95 1 U.T 96 2 U.T  3 U.T  

SUB 13 

 

Aquecimento - 

Espírito de 

grupo, Força 

Específica, 

Decisão; 2 e 3 

fase de 

Construção. 

Pressionar o 

adversário de 

SUB 15 

 

Aquecimento - 

Espírito de 

grupo, Força 

Específica, 

Decisão; 2 e 3 

fase de 

Construção. 

Pressionar o 

adversário de 

SUB 13/15 

 

Movimentações 

defensivas 

setoriais e 

Intersetoriais 

em função da 

bola. Após a 

recuperação da 

bola, retirar da 

zona de 

SUB 13 

 

Manutenção 

da posse de 

bola; 

Transição 

Ofensiva: 

retirar a bola 

da zona de 

recuperação; 

Transição 

SUB 15 

 

Manutenção 

da posse de 

bola; 

Transição 

Ofensiva: 

retirar a bola 

da zona de 

recuperação; 

Transição 

17ª Jornada 

  

SUB 13 

 

Geração 

Benfica 

Matosinhos  

2 – 3 

Sport. 

18ª Jornada 

 

SUB 15 

 

Geração 

Benfica 

Matosinhos 

2 – 1 

SC Salgueiros 

 

28/01 

03/02 
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imediato em 

caso de perda 

de bola, juntar 

setores; 

Manutenção 

da posse de 

bola e 

finalização; 

Fortalecimento 

do Core; 

Retorno à 

calma e 

recuperação 

 

 

 

 

imediato em 

caso de perda 

de bola, juntar 

setores; 

Manutenção 

da posse de 

bola e 

finalização; 

Fortalecimento 

do Core; 

Retorno à 

calma e 

recuperação 

 

 

 

 

recuperação; 

Finalização; 

Organização 

coletiva da 

equipa nos 

diferentes 

momentos do 

jogo 

Defensiva: 

pressionar o 

portador da 

bola no 

instante da 

perda e fechar 

linhas de 

passe; 

Organização 

coletiva da 

equipa nos 

diferentes 

momentos do 

jogo e 

Esquemas 

Táticos. 

Defensiva: 

pressionar o 

portador da 

bola no 

instante da 

perda e fechar 

linhas de 

passe; 

Organização 

coletiva da 

equipa nos 

diferentes 

momentos do 

jogo e 

Esquemas 

Táticos. 

Canidelo B 

 

FEVEREIRO 2019 

 

 

 

23 

 

 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado Domingo 

4 U.T 97 5 U.T 98 6 U.T 99 7 U.T 100 8 U.T 101 9 U.T  10 U.T  

SUB 13 

 

Passe e 

Receção; 

Oferecer linhas 

de passe ao 

portador da bola, 

promover a 

capacidade de 

decisão;  

Princípios 

Fundamentais 

Defensivos 

(Contenção, 

Cobertura 

Defensiva, 

Equilíbrio e 

Concentração). 

 

 

 

 

SUB 15 

 

Passe e 

Receção; 

Oferecer linhas 

de passe ao 

portador da bola, 

promover a 

capacidade de 

decisão;  

Princípios 

Fundamentais 

Defensivos 

(Contenção, 

Cobertura 

Defensiva, 

Equilíbrio e 

Concentração). 

 

SUB 13/15 

 

Passe e 

receção em 

movimento; 

Movimentações 

defensivas da 

equipa em 

função da bola. 

Após 

recuperação da 

bola, retirá-la 

rapidamente da 

zona de 

recuperação; 

Movimentações 

defensivas 

sectoriais em 

função da bola. 

Após a 

recuperação da 

bola, criar 

situações de 

finalização; 

Princípios 

fundamentais 

ofensivos 

(Penetração, 

Cobertura 

ofensiva, 

Mobilidade e 

SUB 13 

 

Manutenção 

da posse de 

bola; 

Mudança de 

atitude 

(ofensiva para 

defensiva) e 

finalização; 

Dinâmicas 

ofensivas e 

finalização. 

SUB 15 

 

Manutenção 

da posse de 

bola; 

Mudança de 

atitude 

(ofensiva para 

defensiva) e 

finalização; 

Dinâmicas 

ofensivas e 

finalização. 

18ª Jornada  

 

SUB 13 

 

Nogueirense 

5 – 0 

Geração 

Benfica 

Matosinhos 

19ª Jornada  

 

SUB 15 

 

Sp Cruz 

0 – 13 

Geração 

Benfica 

Matosinhos 

 

04/02 

10/02 
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Espaço). 

 

 

24 
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11 U.T 102 12 U.T 103 13 U.T 104 14 U.T 105 15 U.T 106 16 U.T  17 U.T  

SUB 13 

 

1.fase de 

Construção, a 

partir do 

guarda-redes. 

Pressionar o 

adversário de 

imediato em 

caso de perda 

de bola, fechar 

a linha 

defensiva; 

Manutenção 

da posse de 

bola e 

finalização; 

Transição 

Ofensiva: 

retirar a bola 

da zona de 

recuperação; 

Transição 

Defensiva: 

pressionar o 

portador da 

bola no 

instante da 

perda de bola 

e fechar linhas 

de passe. 

SUB 15 

 

1.fase de 

Construção, a 

partir do 

guarda-redes. 

Pressionar o 

adversário de 

imediato em 

caso de perda 

de bola, fechar 

a linha 

defensiva; 

Manutenção 

da posse de 

bola e 

finalização; 

Transição 

Ofensiva: 

retirar a bola 

da zona de 

recuperação; 

Transição 

Defensiva: 

pressionar o 

portador da 

bola no 

instante da 

perda de bola 

e fechar linhas 

de passe. 

SUB 13/15 

 

Movimentações 

defensivas 

setoriais e 

Intersetoriais 

em função da 

bola. Após a 

recuperação da 

bola, retirar da 

zona de 

recuperação; 

Finalização; 

Organização 

coletiva da 

equipa nos 

diferentes 

momentos do 

jogo 

SUB 13 

 

Manutenção 

da posse de 

bola; 

Transição 

Ofensiva: 

retirar a bola 

da zona de 

recuperação; 

Transição 

Defensiva: 

pressionar o 

portador da 

bola no 

instante da 

perda e fechar 

linhas de 

passe; 

Organização 

coletiva da 

equipa nos 

diferentes 

momentos do 

jogo e 

Esquemas 

Táticos. 

SUB 15 

 

Manutenção 

da posse de 

bola; 

Transição 

Ofensiva: 

retirar a bola 

da zona de 

recuperação; 

Transição 

Defensiva: 

pressionar o 

portador da 

bola no 

instante da 

perda e fechar 

linhas de 

passe; 

Organização 

coletiva da 

equipa nos 

diferentes 

momentos do 

jogo e 

Esquemas 

Táticos. 

19ª Jornada 

 

 SUB 13 

 

Geração 

Benfica 

Matosinhos  

1 – 8 

Senhora Hora  

20ª Jornada 

 

SUB 15 

 

Geração 

Benfica 

Matosinhos 

7 – 2 

Senhora Hora 

 

11/02 

17/02 
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Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado Domingo 

18 U.T 107 19 U.T 108 20 U.T 109 21 U.T 110 22 U.T 111 23 U.T  24 U.T  

SUB 13 

 

Aquecimento - 

Espírito de 

grupo, Força 

Específica, 

Decisão; 2 e 3 

fase de 

Construção. 

Pressionar o 

adversário de 

imediato em 

caso de perda 

de bola, juntar 

setores; 

Manutenção 

da posse de 

SUB 15 

 

Aquecimento - 

Espírito de 

grupo, Força 

Específica, 

Decisão; 2 e 3 

fase de 

Construção. 

Pressionar o 

adversário de 

imediato em 

caso de perda 

de bola, juntar 

setores; 

Manutenção 

da posse de 

SUB 13/15 

 

Passe e 

receção em 

movimento; 

Movimentações 

defensivas da 

equipa em 

função da bola. 

Após 

recuperação da 

bola, retirá-la 

rapidamente da 

zona de 

recuperação; 

Movimentações 

defensivas 

SUB 13 

 

Manutenção 

da posse de 

bola; 

Mudança de 

atitude 

(ofensiva para 

defensiva) e 

finalização; 

Dinâmicas 

ofensivas e 

finalização. 

SUB 15 

 

Manutenção 

da posse de 

bola; 

Mudança de 

atitude 

(ofensiva para 

defensiva) e 

finalização; 

Dinâmicas 

ofensivas e 

finalização. 

20ª Jornada 

 

 SUB 13 

 

Arcozelo B 

1 – 5 

Geração 

Benfica 

Matosinhos 

21ª Jornada 

 

Folga 

 

SUB 15 

 

18/02 

24/02 
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bola e 

finalização; 

Fortalecimento 

do Core; 

Retorno à 

calma e 

recuperação 

 

 

 

 

bola e 

finalização; 

Fortalecimento 

do Core; 

Retorno à 

calma e 

recuperação 

 

 

 

 

sectoriais em 

função da bola. 

Após a 

recuperação da 

bola, criar 

situações de 

finalização; 

Princípios 

fundamentais 

ofensivos 

(Penetração, 

Cobertura 

ofensiva, 

Mobilidade e 

Espaço). 

 

 

26 

 

 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado Domingo 

25 U.T 112 26 U.T 113 27 U.T 114 28 U.T 115 1 U.T 116 2 U.T  3 U.T  

SUB 13 

 

Passe e 

Receção; 

Oferecer linhas 

de passe ao 

portador da bola, 

promover a 

capacidade de 

decisão;  

Princípios 

Fundamentais 

Defensivos 

(Contenção, 

Cobertura 

Defensiva, 

Equilíbrio e 

Concentração). 

 

 

 

 

SUB 15 

 

Passe e 

Receção; 

Oferecer linhas 

de passe ao 

portador da bola, 

promover a 

capacidade de 

decisão;  

Princípios 

Fundamentais 

Defensivos 

(Contenção, 

Cobertura 

Defensiva, 

Equilíbrio e 

Concentração). 

 

SUB 13/15 

 

Movimentações 

defensivas 

setoriais e 

Intersetoriais 

em função da 

bola. Após a 

recuperação da 

bola, retirar da 

zona de 

recuperação; 

Finalização; 

Organização 

coletiva da 

equipa nos 

diferentes 

momentos do 

jogo 

SUB 13 

 

Manutenção 

da posse de 

bola; 

Transição 

Ofensiva: 

retirar a bola 

da zona de 

recuperação; 

Transição 

Defensiva: 

pressionar o 

portador da 

bola no 

instante da 

perda e fechar 

linhas de 

passe; 

Organização 

coletiva da 

equipa nos 

diferentes 

momentos do 

jogo e 

Esquemas 

Táticos. 

SUB 15 

 

Manutenção 

da posse de 

bola; 

Transição 

Ofensiva: 

retirar a bola 

da zona de 

recuperação; 

Transição 

Defensiva: 

pressionar o 

portador da 

bola no 

instante da 

perda e fechar 

linhas de 

passe; 

Organização 

coletiva da 

equipa nos 

diferentes 

momentos do 

jogo e 

Esquemas 

Táticos. 

21ª Jornada 

 

 SUB 13 

 

Geração 

Benfica 

Matosinhos  

3 – 2 

Ramaldense  

22ª Jornada 

 

SUB 15  

 

Custóias 

2 – 3 

Geração 

Benfica 

Matosinhos 

 

25/02 

03/03 

 

MARÇO 2019 

 

 

 

27 
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4 U.T 117 5 U.T 118 6 U.T 119 7 U.T 120 8 U.T 121 9 U.T  10 U.T  

SUB 13 SUB 15 SUB 13/15 SUB 13 SUB 15 22ª Jornada 

SUB 13 

Folga 

SUB 15 
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1.fase de 

Construção, a 

partir do 

guarda-redes. 

Pressionar o 

adversário de 

imediato em 

caso de perda 

de bola, fechar 

a linha 

defensiva; 

Manutenção 

da posse de 

bola e 

finalização; 

Transição 

Ofensiva: 

retirar a bola 

da zona de 

recuperação; 

Transição 

Defensiva: 

pressionar o 

portador da 

bola no 

instante da 

perda de bola 

e fechar linhas 

de passe. 

 

1.fase de 

Construção, a 

partir do 

guarda-redes. 

Pressionar o 

adversário de 

imediato em 

caso de perda 

de bola, fechar 

a linha 

defensiva; 

Manutenção 

da posse de 

bola e 

finalização; 

Transição 

Ofensiva: 

retirar a bola 

da zona de 

recuperação; 

Transição 

Defensiva: 

pressionar o 

portador da 

bola no 

instante da 

perda de bola 

e fechar linhas 

de passe. 

 

Passe e 

receção em 

movimento; 

Movimentações 

defensivas da 

equipa em 

função da bola. 

Após 

recuperação da 

bola, retirá-la 

rapidamente da 

zona de 

recuperação; 

Movimentações 

defensivas 

sectoriais em 

função da bola. 

Após a 

recuperação da 

bola, criar 

situações de 

finalização; 

Princípios 

fundamentais 

ofensivos 

(Penetração, 

Cobertura 

ofensiva, 

Mobilidade e 

Espaço). 

 

Manutenção 

da posse de 

bola; 

Mudança de 

atitude 

(ofensiva para 

defensiva) e 

finalização; 

Dinâmicas 

ofensivas e 

finalização. 

 

Manutenção 

da posse de 

bola; 

Mudança de 

atitude 

(ofensiva para 

defensiva) e 

finalização; 

Dinâmicas 

ofensivas e 

finalização. 

Lavrense 

5 – 2 

Geração 

Benfica 

Matosinhos 

 

04/03 

10/03 

 

 

28 

 

 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado Domingo 

11 U.T 122 12 U.T 123 13 U.T 124 14 U.T 125 15 U.T 126 16 U.T  17 U.T  

SUB 13 

 

Aquecimento - 

Espírito de 

grupo, Força 

Específica, 

Decisão; 2 e 3 

fase de 

Construção. 

Pressionar o 

adversário de 

imediato em 

caso de perda 

de bola, juntar 

setores; 

Manutenção 

da posse de 

bola e 

finalização; 

Fortalecimento 

do Core; 

Retorno à 

calma e 

SUB 15 

 

Aquecimento - 

Espírito de 

grupo, Força 

Específica, 

Decisão; 2 e 3 

fase de 

Construção. 

Pressionar o 

adversário de 

imediato em 

caso de perda 

de bola, juntar 

setores; 

Manutenção 

da posse de 

bola e 

finalização; 

Fortalecimento 

do Core; 

Retorno à 

calma e 

SUB 13/15 

 

Movimentações 

defensivas 

setoriais e 

Intersetoriais 

em função da 

bola. Após a 

recuperação da 

bola, retirar da 

zona de 

recuperação; 

Finalização; 

Organização 

coletiva da 

equipa nos 

diferentes 

momentos do 

jogo 

SUB 13 

 

Manutenção 

da posse de 

bola; 

Transição 

Ofensiva: 

retirar a bola 

da zona de 

recuperação; 

Transição 

Defensiva: 

pressionar o 

portador da 

bola no 

instante da 

perda e fechar 

linhas de 

passe; 

Organização 

coletiva da 

equipa nos 

diferentes 

momentos do 

SUB 15 

 

Manutenção 

da posse de 

bola; 

Transição 

Ofensiva: 

retirar a bola 

da zona de 

recuperação; 

Transição 

Defensiva: 

pressionar o 

portador da 

bola no 

instante da 

perda e fechar 

linhas de 

passe; 

Organização 

coletiva da 

equipa nos 

diferentes 

momentos do 

ANULADO  

24ª Jornada 

SUB 15  

Lavrense 

1 – 6 

Geração 

Benfica 

Matosinhos 

 

11/03 

17/03 
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recuperação 

 

 

 

 

recuperação 

 

 

 

 

jogo e 

Esquemas 

Táticos. 

jogo e 

Esquemas 

Táticos. 

 

 

29 

 

 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado Domingo 

18 U.T 127 19 U.T 128 20 U.T 129 21 U.T 130 22 U.T 131 23 U.T  24 U.T  

SUB 13 

 

Passe e 

Receção; 

Oferecer linhas 

de passe ao 

portador da bola, 

promover a 

capacidade de 

decisão;  

Princípios 

Fundamentais 

Defensivos 

(Contenção, 

Cobertura 

Defensiva, 

Equilíbrio e 

Concentração). 

 

 

 

 

SUB 15 

 

Passe e 

Receção; 

Oferecer linhas 

de passe ao 

portador da bola, 

promover a 

capacidade de 

decisão;  

Princípios 

Fundamentais 

Defensivos 

(Contenção, 

Cobertura 

Defensiva, 

Equilíbrio e 

Concentração). 

 

SUB 13/15 

 

Passe e 

receção em 

movimento; 

Movimentações 

defensivas da 

equipa em 

função da bola. 

Após 

recuperação da 

bola, retirá-la 

rapidamente da 

zona de 

recuperação; 

Movimentações 

defensivas 

sectoriais em 

função da bola. 

Após a 

recuperação da 

bola, criar 

situações de 

finalização; 

Princípios 

fundamentais 

ofensivos 

(Penetração, 

Cobertura 

ofensiva, 

Mobilidade e 

Espaço). 

SUB 13 

 

Manutenção 

da posse de 

bola; 

Mudança de 

atitude 

(ofensiva para 

defensiva) e 

finalização; 

Dinâmicas 

ofensivas e 

finalização. 

SUB 15 

 

Manutenção 

da posse de 

bola; 

Mudança de 

atitude 

(ofensiva para 

defensiva) e 

finalização; 

Dinâmicas 

ofensivas e 

finalização. 

24ª Jornada 

SUB 13 

Infesta 

3 – 2 

Geração 

Benfica 

Matosinhos 

25ª Jornada 

SUB 15 

Geração 

Benfica 

Matosinhos 

1 – 5 

Leixões B 

 

18/03 

24/03 
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25 U.T 132 26 U.T 133 27 U.T 134 28 U.T 135 29 U.T 136 30 U.T  31 U.T  

SUB 13 

 

1.fase de 

Construção, a 

partir do 

guarda-redes. 

Pressionar o 

adversário de 

imediato em 

caso de perda 

SUB 15 

 

1.fase de 

Construção, a 

partir do 

guarda-redes. 

Pressionar o 

adversário de 

imediato em 

caso de perda 

SUB 13/15 

 

Movimentações 

defensivas 

setoriais e 

Intersetoriais 

em função da 

bola. Após a 

recuperação da 

bola, retirar da 

SUB 13 

 

Manutenção 

da posse de 

bola; 

Transição 

Ofensiva: 

retirar a bola 

da zona de 

recuperação; 

SUB 15 

 

Manutenção 

da posse de 

bola; 

Transição 

Ofensiva: 

retirar a bola 

da zona de 

recuperação; 

25ª Jornada 

SUB 13 

Salgueiros 

3 – 1 

Geração 

Benfica 

Matosinhos 

26ª Jornada 

SUB 15  

Leça do Balio 

B 

0 – 3 

Geração 

Benfica 

Matosinhos 

 

25/03 

31/03 
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de bola, fechar 

a linha 

defensiva; 

Manutenção 

da posse de 

bola e 

finalização; 

Transição 

Ofensiva: 

retirar a bola 

da zona de 

recuperação; 

Transição 

Defensiva: 

pressionar o 

portador da 

bola no 

instante da 

perda de bola 

e fechar linhas 

de passe. 

de bola, fechar 

a linha 

defensiva; 

Manutenção 

da posse de 

bola e 

finalização; 

Transição 

Ofensiva: 

retirar a bola 

da zona de 

recuperação; 

Transição 

Defensiva: 

pressionar o 

portador da 

bola no 

instante da 

perda de bola 

e fechar linhas 

de passe. 

zona de 

recuperação; 

Finalização; 

Organização 

coletiva da 

equipa nos 

diferentes 

momentos do 

jogo 

Transição 

Defensiva: 

pressionar o 

portador da 

bola no 

instante da 

perda e fechar 

linhas de 

passe; 

Organização 

coletiva da 

equipa nos 

diferentes 

momentos do 

jogo e 

Esquemas 

Táticos. 

Transição 

Defensiva: 

pressionar o 

portador da 

bola no 

instante da 

perda e fechar 

linhas de 

passe; 

Organização 

coletiva da 

equipa nos 

diferentes 

momentos do 

jogo e 

Esquemas 

Táticos. 

 

ABRIL 2019 

 

 

 

31 

 

 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado Domingo 

1 U.T 137 2 U.T 138 3 U.T 139 4 U.T 140 5 U.T 141 6 U.T  7 U.T  

SUB 13 

 

Aquecimento - 

Espírito de 

grupo, Força 

Específica, 

Decisão; 2 e 3 

fase de 

Construção. 

Pressionar o 

adversário de 

imediato em 

caso de perda 

de bola, juntar 

setores; 

Manutenção 

da posse de 

bola e 

finalização; 

Fortalecimento 

do Core; 

Retorno à 

calma e 

recuperação 

 

 

 

SUB 15 

 

Aquecimento - 

Espírito de 

grupo, Força 

Específica, 

Decisão; 2 e 3 

fase de 

Construção. 

Pressionar o 

adversário de 

imediato em 

caso de perda 

de bola, juntar 

setores; 

Manutenção 

da posse de 

bola e 

finalização; 

Fortalecimento 

do Core; 

Retorno à 

calma e 

recuperação 

 

 

 

SUB 13/15 

 

Passe e 

receção em 

movimento; 

Movimentações 

defensivas da 

equipa em 

função da bola. 

Após 

recuperação da 

bola, retirá-la 

rapidamente da 

zona de 

recuperação; 

Movimentações 

defensivas 

sectoriais em 

função da bola. 

Após a 

recuperação da 

bola, criar 

situações de 

finalização; 

Princípios 

fundamentais 

ofensivos 

(Penetração, 

Cobertura 

ofensiva, 

SUB 13 

 

Manutenção 

da posse de 

bola; 

Mudança de 

atitude 

(ofensiva para 

defensiva) e 

finalização; 

Dinâmicas 

ofensivas e 

finalização. 

SUB 15 

 

Manutenção 

da posse de 

bola; 

Mudança de 

atitude 

(ofensiva para 

defensiva) e 

finalização; 

Dinâmicas 

ofensivas e 

finalização. 

26ª Jornada 

SUB 13 

FC Porto  

5 – 0 

Geração 

Benfica 

Matosinhos 

 
 

01/04 

07/04 
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  Mobilidade e 

Espaço). 

 

 

32 

 

 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado Domingo 

8 U.T 142 9 U.T 143 10 U.T 144 11 U.T 145 12 U.T 146 13 U.T  14 U.T  

SUB 13 

 

Passe e 

Receção; 

Oferecer linhas 

de passe ao 

portador da bola, 

promover a 

capacidade de 

decisão;  

Princípios 

Fundamentais 

Defensivos 

(Contenção, 

Cobertura 

Defensiva, 

Equilíbrio e 

Concentração). 

 

 

 

 

SUB 15 

 

Passe e 

Receção; 

Oferecer linhas 

de passe ao 

portador da bola, 

promover a 

capacidade de 

decisão;  

Princípios 

Fundamentais 

Defensivos 

(Contenção, 

Cobertura 

Defensiva, 

Equilíbrio e 

Concentração). 

 

SUB 13/15 

 

Movimentações 

defensivas 

setoriais e 

Intersetoriais 

em função da 

bola. Após a 

recuperação da 

bola, retirar da 

zona de 

recuperação; 

Finalização; 

Organização 

coletiva da 

equipa nos 

diferentes 

momentos do 

jogo 

SUB 13 

 

Manutenção 

da posse de 

bola; 

Transição 

Ofensiva: 

retirar a bola 

da zona de 

recuperação; 

Transição 

Defensiva: 

pressionar o 

portador da 

bola no 

instante da 

perda e fechar 

linhas de 

passe; 

Organização 

coletiva da 

equipa nos 

diferentes 

momentos do 

jogo e 

Esquemas 

Táticos. 

SUB 15 

 

Manutenção 

da posse de 

bola; 

Transição 

Ofensiva: 

retirar a bola 

da zona de 

recuperação; 

Transição 

Defensiva: 

pressionar o 

portador da 

bola no 

instante da 

perda e fechar 

linhas de 

passe; 

Organização 

coletiva da 

equipa nos 

diferentes 

momentos do 

jogo e 

Esquemas 

Táticos. 

  
 

08/04 

14/04 

 

 

33 

 

 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado Domingo 

15 U.T 147 16 U.T 148 17 U.T 149 18 U.T 150 19 U.T  20 U.T  21 U.T  

SUB 13 

 

1.fase de 

Construção, a 

partir do 

guarda-redes. 

Pressionar o 

adversário de 

imediato em 

caso de perda 

de bola, fechar 

a linha 

defensiva; 

Manutenção 

da posse de 

bola e 

finalização; 

Transição 

Ofensiva: 

retirar a bola 

da zona de 

SUB 15 

 

1.fase de 

Construção, a 

partir do 

guarda-redes. 

Pressionar o 

adversário de 

imediato em 

caso de perda 

de bola, fechar 

a linha 

defensiva; 

Manutenção 

da posse de 

bola e 

finalização; 

Transição 

Ofensiva: 

retirar a bola 

da zona de 

SUB 13/15 

 

Passe e 

receção em 

movimento; 

Movimentações 

defensivas da 

equipa em 

função da bola. 

Após 

recuperação da 

bola, retirá-la 

rapidamente da 

zona de 

recuperação; 

Movimentações 

defensivas 

sectoriais em 

função da bola. 

Após a 

recuperação da 

SUB 13 

 

Manutenção 

da posse de 

bola; 

Mudança de 

atitude 

(ofensiva para 

defensiva) e 

finalização; 

Dinâmicas 

ofensivas e 

finalização. 

FERIADO   
 

15/04 

21/04 
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recuperação; 

Transição 

Defensiva: 

pressionar o 

portador da 

bola no 

instante da 

perda de bola 

e fechar linhas 

de passe. 

recuperação; 

Transição 

Defensiva: 

pressionar o 

portador da 

bola no 

instante da 

perda de bola 

e fechar linhas 

de passe. 

bola, criar 

situações de 

finalização; 

Princípios 

fundamentais 

ofensivos 

(Penetração, 

Cobertura 

ofensiva, 

Mobilidade e 

Espaço). 

 

 

34 

 

 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado Domingo 

22 U.T  23 U.T 151 24 U.T 152 25 U.T  26 U.T 153 27 U.T  28 U.T  

 

SUB 15 

 

Aquecimento - 

Espírito de 

grupo, Força 

Específica, 

Decisão; 2 e 3 

fase de 

Construção. 

Pressionar o 

adversário de 

imediato em 

caso de perda 

de bola, juntar 

setores; 

Manutenção 

da posse de 

bola e 

finalização; 

Fortalecimento 

do Core; 

Retorno à 

calma e 

recuperação 

 

 

 

 

SUB 13/15 

 

Movimentações 

defensivas 

setoriais e 

Intersetoriais 

em função da 

bola. Após a 

recuperação da 

bola, retirar da 

zona de 

recuperação; 

Finalização; 

Organização 

coletiva da 

equipa nos 

diferentes 

momentos do 

jogo 

FERIADO 

SUB 15 

 

Manutenção 

da posse de 

bola; 

Transição 

Ofensiva: 

retirar a bola 

da zona de 

recuperação; 

Transição 

Defensiva: 

pressionar o 

portador da 

bola no 

instante da 

perda e fechar 

linhas de 

passe; 

Organização 

coletiva da 

equipa nos 

diferentes 

momentos do 

jogo e 

Esquemas 

Táticos. 

  
 

22/04 

28/04 
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Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado Domingo 

29 U.T 154 30 U.T 155 1 U.T 156 2 U.T 157 3 U.T 158 4 U.T  5 U.T  

SUB 13 

 

Passe e 

Receção; 

Oferecer linhas 

de passe ao 

portador da bola, 

promover a 

capacidade de 

SUB 15 

 

Passe e 

Receção; 

Oferecer linhas 

de passe ao 

portador da bola, 

promover a 

capacidade de 

SUB 13/15 

 

Passe e 

receção em 

movimento; 

Movimentações 

defensivas da 

equipa em 

SUB 13 

 

Manutenção 

da posse de 

bola; 

Mudança de 

atitude 

(ofensiva para 

SUB 15 

 

Manutenção 

da posse de 

bola; 

Mudança de 

atitude 

(ofensiva para 

  
 

29/04 

05/05 
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decisão;  

Princípios 

Fundamentais 

Defensivos 

(Contenção, 

Cobertura 

Defensiva, 

Equilíbrio e 

Concentração). 

 

 

 

 

decisão;  

Princípios 

Fundamentais 

Defensivos 

(Contenção, 

Cobertura 

Defensiva, 

Equilíbrio e 

Concentração). 

 

função da bola. 

Após 

recuperação da 

bola, retirá-la 

rapidamente da 

zona de 

recuperação; 

Movimentações 

defensivas 

sectoriais em 

função da bola. 

Após a 

recuperação da 

bola, criar 

situações de 

finalização; 

Princípios 

fundamentais 

ofensivos 

(Penetração, 

Cobertura 

ofensiva, 

Mobilidade e 

Espaço). 

defensiva) e 

finalização; 

Dinâmicas 

ofensivas e 

finalização. 

defensiva) e 

finalização; 

Dinâmicas 

ofensivas e 

finalização. 

 

MAIO 2019 
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Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado Domingo 

6 U.T 159 7 U.T 160 8 U.T 161 9 U.T 162 10 U.T 163 11 U.T  12 U.T  

SUB 13 

 

1.fase de 

Construção, a 

partir do 

guarda-redes. 

Pressionar o 

adversário de 

imediato em 

caso de perda 

de bola, fechar 

a linha 

defensiva; 

Manutenção 

da posse de 

bola e 

finalização; 

Transição 

Ofensiva: 

retirar a bola 

da zona de 

recuperação; 

Transição 

Defensiva: 

pressionar o 

portador da 

bola no 

SUB 15 

 

1.fase de 

Construção, a 

partir do 

guarda-redes. 

Pressionar o 

adversário de 

imediato em 

caso de perda 

de bola, fechar 

a linha 

defensiva; 

Manutenção 

da posse de 

bola e 

finalização; 

Transição 

Ofensiva: 

retirar a bola 

da zona de 

recuperação; 

Transição 

Defensiva: 

pressionar o 

portador da 

bola no 

SUB 13/15 

 

Movimentações 

defensivas 

setoriais e 

Intersetoriais 

em função da 

bola. Após a 

recuperação da 

bola, retirar da 

zona de 

recuperação; 

Finalização; 

Organização 

coletiva da 

equipa nos 

diferentes 

momentos do 

jogo 

SUB 13 

 

Manutenção 

da posse de 

bola; 

Transição 

Ofensiva: 

retirar a bola 

da zona de 

recuperação; 

Transição 

Defensiva: 

pressionar o 

portador da 

bola no 

instante da 

perda e fechar 

linhas de 

passe; 

Organização 

coletiva da 

equipa nos 

diferentes 

momentos do 

jogo e 

Esquemas 

SUB 15 

 

Manutenção 

da posse de 

bola; 

Transição 

Ofensiva: 

retirar a bola 

da zona de 

recuperação; 

Transição 

Defensiva: 

pressionar o 

portador da 

bola no 

instante da 

perda e fechar 

linhas de 

passe; 

Organização 

coletiva da 

equipa nos 

diferentes 

momentos do 

jogo e 

Esquemas 

  
 

06/05 

12/05 
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instante da 

perda de bola 

e fechar linhas 

de passe. 

instante da 

perda de bola 

e fechar linhas 

de passe. 

Táticos. Táticos. 
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Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado Domingo 

13 U.T 164 14 U.T 165 15 U.T 166 16 U.T 167 17 U.T 168 18 U.T  19 U.T  

SUB 13 

 

Aquecimento - 

Espírito de 

grupo, Força 

Específica, 

Decisão; 2 e 3 

fase de 

Construção. 

Pressionar o 

adversário de 

imediato em 

caso de perda 

de bola, juntar 

setores; 

Manutenção 

da posse de 

bola e 

finalização; 

Fortalecimento 

do Core; 

Retorno à 

calma e 

recuperação 

 

 

 

 

SUB 15 

 

Aquecimento - 

Espírito de 

grupo, Força 

Específica, 

Decisão; 2 e 3 

fase de 

Construção. 

Pressionar o 

adversário de 

imediato em 

caso de perda 

de bola, juntar 

setores; 

Manutenção 

da posse de 

bola e 

finalização; 

Fortalecimento 

do Core; 

Retorno à 

calma e 

recuperação 

 

 

 

 

SUB 13/15 

 

Passe e 

receção em 

movimento; 

Movimentações 

defensivas da 

equipa em 

função da bola. 

Após 

recuperação da 

bola, retirá-la 

rapidamente da 

zona de 

recuperação; 

Movimentações 

defensivas 

sectoriais em 

função da bola. 

Após a 

recuperação da 

bola, criar 

situações de 

finalização; 

Princípios 

fundamentais 

ofensivos 

(Penetração, 

Cobertura 

ofensiva, 

Mobilidade e 

Espaço). 

SUB 13 

 

Manutenção 

da posse de 

bola; 

Mudança de 

atitude 

(ofensiva para 

defensiva) e 

finalização; 

Dinâmicas 

ofensivas e 

finalização. 

SUB 15 

 

Manutenção 

da posse de 

bola; 

Mudança de 

atitude 

(ofensiva para 

defensiva) e 

finalização; 

Dinâmicas 

ofensivas e 

finalização. 

  
 

13/05 

19/05 
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Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado Domingo 

20 U.T 169 21 U.T 170 22 U.T 171 23 U.T 172 24 U.T 173 25 U.T  26 U.T  

SUB 13 

 

Passe e 

Receção; 

Oferecer linhas 

de passe ao 

portador da bola, 

promover a 

capacidade de 

decisão;  

Princípios 

Fundamentais 

Defensivos 

(Contenção, 

SUB 15 

 

Passe e 

Receção; 

Oferecer linhas 

de passe ao 

portador da bola, 

promover a 

capacidade de 

decisão;  

Princípios 

Fundamentais 

Defensivos 

(Contenção, 

SUB 13/15 

 

Movimentações 

defensivas 

setoriais e 

Intersetoriais 

em função da 

bola. Após a 

recuperação da 

bola, retirar da 

zona de 

recuperação; 

Finalização; 

Organização 

SUB 13 

 

Manutenção 

da posse de 

bola; 

Transição 

Ofensiva: 

retirar a bola 

da zona de 

recuperação; 

Transição 

Defensiva: 

pressionar o 

portador da 

SUB 15 

 

Manutenção 

da posse de 

bola; 

Transição 

Ofensiva: 

retirar a bola 

da zona de 

recuperação; 

Transição 

Defensiva: 

pressionar o 

portador da 

  
 

20/05 

26/05 
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Cobertura 

Defensiva, 

Equilíbrio e 

Concentração). 

 

 

 

 

Cobertura 

Defensiva, 

Equilíbrio e 

Concentração). 

 

coletiva da 

equipa nos 

diferentes 

momentos do 

jogo 

bola no 

instante da 

perda e fechar 

linhas de 

passe; 

Organização 

coletiva da 

equipa nos 

diferentes 

momentos do 

jogo e 

Esquemas 

Táticos. 

bola no 

instante da 

perda e fechar 

linhas de 

passe; 

Organização 

coletiva da 

equipa nos 

diferentes 

momentos do 

jogo e 

Esquemas 

Táticos. 
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Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado Domingo 

27 U.T 174 28 U.T 175 29 U.T 176 30 U.T 177 31 U.T 178 1 U.T  2 U.T  

SUB 13 

 

1.fase de 

Construção, a 

partir do 

guarda-redes. 

Pressionar o 

adversário de 

imediato em 

caso de perda 

de bola, fechar 

a linha 

defensiva; 

Manutenção 

da posse de 

bola e 

finalização; 

Transição 

Ofensiva: 

retirar a bola 

da zona de 

recuperação; 

Transição 

Defensiva: 

pressionar o 

portador da 

bola no 

instante da 

perda de bola 

e fechar linhas 

de passe. 

SUB 15 

 

1.fase de 

Construção, a 

partir do 

guarda-redes. 

Pressionar o 

adversário de 

imediato em 

caso de perda 

de bola, fechar 

a linha 

defensiva; 

Manutenção 

da posse de 

bola e 

finalização; 

Transição 

Ofensiva: 

retirar a bola 

da zona de 

recuperação; 

Transição 

Defensiva: 

pressionar o 

portador da 

bola no 

instante da 

perda de bola 

e fechar linhas 

de passe. 

SUB 13/15 

 

Passe e 

receção em 

movimento; 

Movimentações 

defensivas da 

equipa em 

função da bola. 

Após 

recuperação da 

bola, retirá-la 

rapidamente da 

zona de 

recuperação; 

Movimentações 

defensivas 

sectoriais em 

função da bola. 

Após a 

recuperação da 

bola, criar 

situações de 

finalização; 

Princípios 

fundamentais 

ofensivos 

(Penetração, 

Cobertura 

ofensiva, 

Mobilidade e 

Espaço). 

SUB 13 

 

Manutenção 

da posse de 

bola; 

Mudança de 

atitude 

(ofensiva para 

defensiva) e 

finalização; 

Dinâmicas 

ofensivas e 

finalização. 

SUB 15 

 

Manutenção 

da posse de 

bola; 

Mudança de 

atitude 

(ofensiva para 

defensiva) e 

finalização; 

Dinâmicas 

ofensivas e 

finalização. 

  
 

27/05 

02/06 
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ANEXO II _ MICROCICLO PADRÃO  
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ANEXO III _ AQUECIMENTO DO GUARDA-REDES ANTES DO 

JOGO 

 

Exercício 1 

Objetivos: Mobilização articular com bola e alongamentos dinâmicos 

Tempo: 5 min.  

 

 

Exercício 2  

Objetivos: Quedas laterais rasteiras e meia-altura, desvios de bola por cima da 

trave e situações de 1x0+GR 

Tempo: 7 min.  
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Exercício 3  

Objetivos: Passe e receção com os pés, mudança do corredor de jogo e 

atrasos ao GR de várias formas para variar o tipo de receção. 

Tempo: 7 min. 

 

Exercício 4  

Objetivos: Cruzamentos ao 1 e 2 poste com mudança de corredor de jogo com 

as mãos e em vólei. 

Tempo: 6 min.  
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Exercício 5  

Objetivos: Finalização frontal e cruzada e Alongamentos 

Tempo: 5 min.  
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ANEXO IV _ FICHA DE OBSERVAÇÃO – ADVERSÁRIOS 

 

JOGO: _____________________________vs. _____________________________________ 

EQUIPA OBSERVADA:  

LOCAL:  

DATA: 

CAMPO: Pelado ____ Sintético ____ Relvado ____ Grande ____  

Médio ____ Pequeno ____ Estado: _________________ 

 

 
FORMAÇÃO INICIAL 

 

 

 

Sistema de jogo: 1-4-3-3 ____ 1-4-4-2 ____ 1-3-5-2 ____ Outro ____ 

Estrutura da defesa: 4 em linha ____ 3 em linha ____ 1+3 em linha ____ Outro ____ 

Estrutura do meio-campo: 4 em linha ____ 3 em linha ____ 2+1 ____ 1+2 ____ 1+4 ____ Outro ____ 

Estrutura do ataque: 2 horizontal ____ 2 vertical ____ 3 ____ 1 ____ Outro ____ 

Tipo de Jogo: Dinâmico ____ Estático ____ Agressivo ____ Passivo ____ Lento ____ Rápido ____ Técnico ____ 
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CARACTERÍSTICAS DOS JOGADORES 

11 Inicial Nome Características mais evidentes 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Suplentes Nome Características mais evidentes 

   

   

   

   

   

   

   

 

Organização Ofensiva 

 

Método de Jogo Ofensivo: Ataque planeado ____ Ataque Rápido ____ Contra-ataque ____ 

Tipos de passe: Curtos ____ Longos ____ Alternados ____ Qualidade de passe: Sim ____ Não ____ 

Tipo de Jogo Ofensivo: Dinâmico ____ Estático ____ Rápido ____ Lento ____ Técnico ____ 

Número de Jogadores a Atacar: ___ Jogador (es) de Referência: Sim ____ Não ____ Número (s) ____ 
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1. Fase - Construção do Processo Ofensivo 

 Sim Não 

Combinações?   

Saem a jogar pelo corredor central?   

Os médios são estáticos ou dinâmicos?   

Quais os médios que baixam para vir buscar jogo? 

(________________________________________________________________________________) 
  

São pacientes a circular a bola pela defesa, até que esta entre num dos médios?   

Fazem passes de risco?   

Os defesas costumam passar a bola ao guarda-redes?   

Jogo Direto?   

Jogam em profundidade rapidamente para chegar à área adversária?   

Recorrem ao passe longo para os Avançados?   

Circulam a bola pelos defesas e depois utilizam diagonais longas para os Avançados/Extremos?   

Recorrem ao passe longo para os Avançados?   

São fortes nas segundas bolas?   

 

2. Fase - Criação de Situações de Finalização 

 Sim Não 

Circulam a bola sem arriscar?   

Circulam a bola essencialmente pelo corredor central?   

Circulam a bola de um corredor lateral para o outro?   

Os jogadores mais avançados procuram penetrar na defesa adversária através de penetrações  
em diagonais? 

  

Procuram jogar no 1x1 nas linhas laterais?   

Os jogadores são individualistas?   

 

3. Fase - Finalização 

 Sim Não 

Rematam de longe?   

Tentam entrar na área com a bola controlada?   

Os jogadores mais avançados são rápidos a desmarcar?   

Finalizam bem?   
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Recorrem muito aos cruzamentos para a zona de finalização?   

Recorrem com frequência aos movimentos em diagonais?   

Recorrem ao passe atrasado?   

 

ESQUEMAS 
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TRANSIÇÃO DEFENSIVA 

 

Tipo de Transição: Rápido ____ Lento ____  

Atitudes e Comportamentos: Passivos ____ Agressivos ____ 

 

Sim Não 

Pressionam o portador da bola e a restante equipa recua no terreno?   

Toda a equipa pressiona sobretudo no centro de jogo?   

A equipa recua toda no terreno?   

Deixam espaços atrás da defesa?   

Deixam espaços entre as linhas defensivas?   

Fecham as linhas de passe?   

Pressionam de modo a retardar a progressão do adversário?   

Fortes no 1 vs. 1 defensivo?   

Recorrem a faltas?   
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ESQUEMAS 
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ORGANIZAÇÃO DEFENSIVA 

 

 

Método de jogo defensivo: HxH ____ Zona ____ Mista ____ Zona Pressionante ____ 

Bloco Defensivo: Alto ____ Médio ____ Baixo ____ 

Atitudes e Comportamentos: Passivos ____ Agressivos ____ 

Número de jogadores a defender: ____ 

Bloco Alto 

 Sim Não 

Pressionam alto de modo que o Guarda-Redes tenha que bater a bola na frente?   

São fortes nas segundas bolas?   

Deixam espaços no corredor central?   

Deixam o Guarda-Redes passar para um dos defesas e depois iniciam a pressão?   

Pressionam nas linhas laterais? Fecham o corredor central?   

 

Bloco Médio 

 Sim Não 

Jogam num bloco muito compacto?   

Deixam espaços entre linhas?   

Deixam muito espaço nas costas da linha defensiva?   

Fecham bem as linhas de passe?   
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São rápidos a bascular?   

Basculam demasiado, deixando o corredor do lado contrário totalmente livre?   

Os defesas são rápidos?   

 

Bloco Baixo  

 Sim Não 

Os jogadores têm um bom sentido de posicionamento?   

Deixam algum espaço livre fora da área?   

Deixam algum espaço livre dentro da área?   

 

ESQUEMAS 
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TRANSIÇÃO OFENSIVA 

 

 

Tipo de Transição: Rápido ____ Lento ____ 

Atitudes e Comportamentos: Passivos ____ Agressivos ____ 

Transição do Guarda-redes: Rápido e direto ____ Lento (espera que a equipa se organize) 

Jogador (es) de Referência: Sim ____ Não ____ Números? ____ 

 

 Sim Não 

Retiram a bola da zona de pressão?   

Tentam o Contra-ataque?   

Mantém a posse de bola para entrar em ataque organizado?   
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ESQUEMAS 
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ESQUEMAS TÁTICOS 

 

Cantos 

        Ofensivos                                                                              Defensivos  

 

        

Curtos ou Longos:                                                                   Defesa: HxH ____   Zona ____  Mista _____ 

____________________________________________ 

Zona onde a bola é cruzada:                                                   Número de jogadores a defender: _________ 

____________________________________________ 

Número de jogadores a atacar: 

____________________________________________ 

Jogador (es) de referência: 
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________________________________________ 

 

        

 

Curtos ou Longos:                                                                   Defesa: HxH ____   Zona ____  Mista _____ 

____________________________________________ 

Zona onde a bola é cruzada:                                                   Número de jogadores a defender: _________ 

____________________________________________ 

Número de jogadores a atacar: 

____________________________________________ 

Jogador (es) de referência: 

____________________________________________ 

 

LIVRES - DIRETOS E INDIRETOS 

                                    Ofensivos                                                                            Defensivos  

         

 

Zona onde a bola é passada:                                                 Defesa: HxH ____   Zona ____  Mista _____ 
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____________________________________________ 

Número de jogadores a atacar:                                               Número de jogadores a defender: _________ 

____________________________________________ 

Jogador (es) de referência:                                                      Barreira salta: ___________ 

____________________________________________ 

 

        

Zona onde a bola é passada:                                                 Defesa: HxH ____   Zona ____  Mista _____ 

____________________________________________ 

Número de jogadores a atacar:                                               Número de jogadores a defender: _________ 

____________________________________________ 

Jogador (es) de referência:                                                      Barreira salta: ___________ 

____________________________________________ 

 

LANÇAMENTOS  

                                   Ofensivos                                                                             Defensivos  

        

Zona onde a bola é passada:                                                 Defesa: HxH ____   Zona ____  Mista _____ 

____________________________________________ 

Número de jogadores a atacar:                                               Número de jogadores a defender: _________ 
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____________________________________________ 

Jogador (es) de referência:                                                       

____________________________________________ 

 

        

Zona onde a bola é passada:                                                 Defesa: HxH ____   Zona ____  Mista _____ 

____________________________________________ 

Número de jogadores a atacar:                                               Número de jogadores a defender: _________ 

____________________________________________ 

Jogador (es) de referência:                                                       

____________________________________________ 

 

PONTAPÉ DE SAÍDA – OFENSIVO  

 

 

 

PONTAPÉ DE BALIZA – OFENSIVO  

Zona onde a bola é passada: 

______________________ 

Número de jogadores a atacar:  

____________________ 

Jogador (es) de referência: 

______________________ 

 



- 162 -  

 

 

 

PENÁLTIS  

                                   Ofensivos                                                                            Defensivos  

        

Zona onde a bola é rematada:                                               Lado para que o Guarda-redes se atira:  

____________________________________________        ______________________________________ 

Marcador do penálti 

____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Zona onde a bola é passada: 

______________________ 

Jogador (es) de referência: 

______________________ 
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ANEXO V 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE OBSERVAÇÃO 

 

Jogo  

Geração Benfica de Matosinhos  

vs.  

Escola de Futebol Hernâni Gonçalves  

 

Equipa Observada  

Escola de Futebol Hernâni Gonçalves 

 

Local  

Complexo Desportivo de Lavra  

 

Data 

06/01/2019  

 

 

 

Campo: Piso sintético, boas dimensões, terreno seco e regular. 
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FORMAÇÃO INICIAL 

 

Sistema de jogo: 1-4-3-3; Tipo de jogo: Muito dinâmico, agressivo, muito 

técnico 

Estrutura da defesa: 4 em linha; Estrutura do meio-campo: 1+2; Estrutura 

do ataque: 3 

 
11 Inicial Nome Posição Características mais evidentes 

      1 António GR 
Muito comunicativo, seguro fora dos postes, 

experiente, rápido na reação, bem fisicamente 

      2 Bernardo DD 
Alto e forte fisicamente, agressivo defensivamente,  

sobe muitas vezes no seu corredor 

      3 Carlos DC Estatura média, seguro, rápido, bom posicionamento 

      4 Dario DC  
Alto, forte no jogo aéreo, seguro, bom posicionamento,  

boa técnica de desarme 

      5 Eduardo DE 
Rápido, boa técnica individual, sobe muitas vezes no  

seu corredor, forte no 1 vs. 1 defensivo. 

      6 Fábio MD 

A referência da equipa, alto, forte no jogo aéreo, bom 

posicionamento, agressivo, concentrado, boa qualidade de 

passe. 

      7 Guilherme  ED 
Baixo, agressivo, boa qualidade de passe, 

joga muito por dentro, recua bastante no terreno. 

      8 Hugo MO 
Estatura média, bom posicionamento, compensa  

bem os colegas, boa qualidade de passe 

      9 Inácio  AV 
Alto, segura e protege bem a bola,  

muita mobilidade, rápido, concentrado. 

     10 João MO A outra referência da equipa, alto e forte fisicamente, 
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forte no jogo aéreo, rápido, experiente,  

movimentos verticais 

     11 Luís EE 
Estatura média, rápido, muito agressivo, joga  

muito por dentro, recua bastante no terreno. 

Suplentes Nome Posição  Características mais evidentes 

     12 Mauro GR Não jogou 

     13 Nuno  Não jogou 

     14 Orlando  Não jogou 

     15 Paulo  MD 
Alto, experiente, bom jogo aéreo, agressivo, bom 

posicionamento 

     16 Quim MO Estatura média, boa qualidade de passe, agressivo 

     17 Rui ED 
Estatura média, concentrado, rápido, deu largura  

ao ataque 

     18 Salvador AV Alto, muita mobilidade, rápido 

* Nomes fictícios  

ORGANIZAÇÃO OFENSIVA 

 

Método de jogo ofensivo - Ataque planeado 

Tipos de passe: Alternados 

Qualidade de Passe: Sim 

Tipo de jogo ofensivo: Muito dinâmico, rápido e muito técnico 

Número de jogadores a atacar: 5 

Jogador de referência: Sim 

Número: 10 

 

Equipa com bloco sempre muito coeso, com muita largura ofensiva. Circulavam 

muito a bola pelos setores e circulavam muito a bola de um corredor lateral 

para o outro. Muito pouco jogo direto, quer para o Médio Ofensivo quer para o 

Avançado. Extremos e Médios Defensivos posicionados para disputar as 

2.bolas. Os laterais incorporavam o ataque. Procuravam também jogar no erro 

do adversário e tentar aproveitar a desorganização defensiva. 

 

TRANSIÇÃO DEFENSIVA 

Tipo de Transição: Rápida 

Atitudes e Comportamentos: Agressivos 

 

Após a perda da bola, tentavam pressionar o portador da bola, e não 

demoravam muito tempo a reagir, fazendo com que o adversário tivesse 
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dificuldade em sair da zona de pressão, explorando muitas vezes o espaço nas 

costas da minha defensiva. Tentavam baixar rapidamente o bloco, e têm 

jogadores com potencialidades ao nível da recuperação (Defesa Central (3), 

Médio Defensivo (6) e Extremo Esquerdo). Devido a esse fator, recorreram 

poucas vezes às faltas. Na grande maioria das vezes, a perda da posse de 

bola ocorria quando tentaram fazer jogo direto. 

 

ORGANIZAÇÃO DEFENSIVA 

Método de jogo Defensivo: Zona Pressionante 

Bloco Defensivo: Médio 

Atitudes e Comportamentos: Agressivos 

Número de jogadores a defender: 10 

 

Nos pontapés de baliza, o Avançado tentava impedir que saíssem a jogar pelos 

centrais. A restante equipa juntava-se em bloco compacto junto ao grande 

círculo, com os jogadores muito perto uns dos outros. 

Quando o adversário conseguia sair a jogar pela defesa, o Avançado 

pressionava o Central, pelo lado do outro central, de modo a proibir a 

circulação da bola pelos Centrais, enquanto que o Extremo, Lateral e Médio 

Defensivo desse corredor, realizavam cobertura defensiva. 

Quando eram ultrapassados, a equipa baixava o bloco defensivo, deixando 

apenas o Avançado na frente. 

 

TRANSIÇÃO OFENSIVA 

 

Tipo de Transição: Rápido 

Atitudes e Comportamentos: Agressivos 

Transição do Guarda-redes: Rápido e Direto 

Jogador de Referência: Sim 

Número: 6 

 

Recuperavam imensas bolas, sobretudo no corredor central. Após a 

recuperação da bola, procuravam sempre aproveitar o espaço por trás da 

defesa adversária, tendo como referência o Avançado. Caso houvesse espaço, 

os Médios faziam a condução de bola até surgir um adversário pela frente. Os 

Extremos participavam muito nestes momentos de transição. 
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ESQUEMAS TÁTICOS OFENSIVOS 

 

Cantos longos, a zona onde a bola era colocada variava (1.poste, 2.poste, 

zona de penalti), 6 jogadores dentro da área (1 ao 1.poste, 4 na zona de penalti 

e 1 ao 2.poste). Jogadores altos e agressivos a atacar a bola. Cantos do lado 

direito batidos por um esquerdino e cantos do lado esquerdo batidos por um 

dextro. 

Livres laterais marcados por um dextro do lado esquerdo e por um esquerdino 

do lado direito. 6 jogadores na área, sendo que 4 encontravam-se à entrada da 

área, aglomerados, 1 encontrava-se em fora de jogo e outro um pouco mais 

afastado. Os livres eram batidos ora para a zona de penalti, ora ao 2.poste. 

Nos livres frontais, colocavam dois homens juntos da bola (um dextro e outro 

esquerdino), 5 jogadores prontos a atacar a 2.bola (caso o Guarda-Redes 

fizesse uma defesa incompleta). Bola batida em jeito por cima da barreira. 

Nos lançamentos, o Extremo tentava fugir à marcação dos adversários para 

receber e logo de seguida devolver a bola ao Lateral, para que este cruzasse 

para a área, onde encontravam-se 3 colegas para finalizar. 

 

ESQUEMAS TÁTICOS DEFENSIVOS 

 

Nos cantos defensivos, colocavam 2 jogadores à zona (1.poste e outro na 

mesma linha, em cima da linha da pequena área). Os restantes jogadores 

marcavam individualmente. 

Nos livres frontais, colocavam 4 jogadores na barreira e os restantes 

membros da equipa marcavam os adversários individualmente. A barreira não 

saltava, sempre que o livre era batido. 

Nos livres laterais, colocavam 1 jogador na barreira, a restante equipa 

marcava individualmente com exceção de um jogador que ficava a sobrar. 

Nos lançamentos laterais, marcação individual, ficando apenas um jogador 

livre. 

DESCRIÇÃO DO GOLO 

 

0-1 (55 min) 

Transição Ofensiva com bola retirada da zona de recuperação através de um 

passe para o espaço entre o Defesa Lateral e o Defesa Central adversário, 

onde surgiu o Avançado com um movimento em diagonal. Conduziu a bola até 

à entrada da grande área e rematou cruzado ao 2.poste. 
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Substituições 

ENTRA 18 16 17 15 

SAI 9 10 7 8 

MINUTO Intervalo 60 60 75 

 

Notas Finais 

Pontos Fortes 

 

Equipa compacta, com linhas muito juntas, grande entreajuda entre os 

jogadores, ocupando bem os espaços. Agressivos a pressionar sempre com 

colegas de equipa a fazer coberturas, permitindo assim recuperarem muitas 

bolas. Equipa muito batalhadora e com grande espírito de sacrifício. Equipa 

forte fisicamente e muito boa tecnicamente 

 

Pontos Fracos 

Equipa lenta em transição defensiva.  

Sugestões 

 

Paciência a circular a bola, com os colegas a oferecer sempre linhas de passe 

ao portador da bola. Dinâmica nas ações ofensivas, de modo a criar espaços 

na linha defensiva adversária. Concentração e profundidade defensiva de 

modo a evitar bolas nas costas da linha defensiva. Pressão constante ao 

portador da bola de modo a provocar o erro. Transições ofensivas rápidas e 

agressivas. Agressividade no duelo pelas 2.bolas. 
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ANEXO VI _ CARTÃO VERMELHO “PEDAGÓGICO”  

 

Jogo: 

Escola de Futebol Geração Benfica Matosinhos Vs. Custóias  

Data: 25 de maio de 2019  

Escalão: Sub 13  
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ANEXO VII _ CARTÃO DA AFP PORTO  
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