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RESUMO 

 

O Relatório de Estágio assume-se como um documento reflexivo e 

representativo da atividade desenvolvida durante o Estágio. Assim, numa 

perspetiva de construção da formação são analisadas as vivências, os 

objetivos definidos, as metas alcançadas, as dificuldades e as estratégias. 

Retrata a oportunidade de colocar em prática, em contexto real, todos os 

conhecimentos e aprendizagens adquiridos ao longo da formação superior. O 

Relatório de Estágio encontra-se dividido em seis capítulos. O primeiro 

referente à “Introdução” com o propósito de enquadrar o Estágio e o Relatório 

de Estágio. O segundo intitulado “Contextualização da Prática ” que espelha a 

forma como o Estágio se encontra estruturado a nível concetual, institucional e 

funcional. O terceiro capítulo “Desenvolvimento da Prática” reporta-se às 

decisões relativas à conceção; planeamento; implementação das atividades; 

barreiras e estratégias de remediação e resultado do trabalho desenvolvido e 

tem por base as reflexões elaboradas ao longo do ano. Este capítulo 

contempla, ainda, o estudo sobre “Assimetria Funcional dos Membros 

Inferiores em Futebol“ que, visa recolher informações sobre o estado de 

utilização do membro não preferido e, posteriormente, aplicar exercícios que 

possibilitem uma maior e melhor evolução deste. O quarto capítulo 

“Desenvolvimento Profissional” reflete de forma critica e construtiva, todo o 

processo vivenciado ao longo do ano. Deve também abordar o 

percurso/desenvolvimento profissional, ou seja, uma análise sobre a aquisição 

de competências profissionais. O capítulo da “Conclusão” expõe o contributo e 

a importância de todo este processo no meu crescimento enquanto pessoa e 

futuro treinador de futebol.  

Por fim o capítulo “Anexos” expõe os documentos caraterizadores das 

atividades desenvolvidas. 
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ABSTRACT 

 

The Report Stage is assumed as a reflective and representative document of 

the activity developed during Stage. Thus, a perspective construction training 

experiences are analyzed, defined objectives, goals achieved, difficulties and 

strategies. Despite of the opportunity to put into practice in the real world, all 

knowledge and learning acquired throughout higher education. The Internship 

Report is divided into six chapters. The first refers to the "Introduction" for the 

purpose of framing the Stage and Report Stage. The second titled "The Context 

of Practice" that mirrors the way the stage is structured Conceptual, institutional 

and functional level. The third chapter "Development of Practice" refers to 

decisions regarding the design; planning; implementation of activities; barriers 

and remediation strategies and outcome of work undertaken and is based on 

the reflections elaborated throughout the year. This chapter also includes the 

study on "Lower Limb Functional Asymmetry in Football" that aims to collect 

information on the state of using the preferred member and not subsequently 

apply exercises that enable a bigger and better this evolution. The fourth 

chapter "Professional Development" reflects critically and constructively, all 

experienced throughout the year process. Should also adopt a professional 

development, an analysis about professional skills. The chapter of the 

"Conclusion" exposes the contribution and importance of this process in my 

growth as a person and future football coach. At last the chapter “Atachments” 

exposes the characterized documents of the developed activities. 

 

 

 

 

KEY-WORDS: COACH; SOCCER TRAINING; PREFERENCE PEDAL; 

FUNCTIONAL ASYMMETRY 



 
 



XXII 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

DF – Defesa  

AV – Avançado 

PV – Pivot 

EXT – Extremo 

GR – Guarda-redes  

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Introdução



 



3 
 

O presente Relatório de Estágio surge no âmbito do Curso de 2º Ciclo em 

Desporto de Crianças e Jovens e insere-se no âmbito do exercício da atividade 

profissional de treinador desportivo ou de outras funções técnicas de entre as 

incluídas na profissão de treinador de uma modalidade desportiva da 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP). 

O Estágio acontece no decorrer da formação, durante a qual é possível 

adquirir conhecimentos fundamentais para o cumprimento das diversas tarefas 

que o mesmo implica. Assim sendo, visa a integração do estagiário no 

exercício da vida profissional de forma progressiva e orientada, através da 

prática do treino supervisionado no contexto real. Prevê a transmissão de 

conhecimentos sobre o jogo/treino, responsabilizando o estagiário pela 

realização de todo o trabalho inerente ao processo. Procura dotar o mesmo de 

um conjunto de competências que lhe permitam refletir e responder às 

exigências da profissão.  

O meu Estágio decorreu no ano letivo 2013/2014, na Dragon Force de 

Matosinhos situada na freguesia de Leça da Palmeira, num Núcleo de Estágio 

formado por cinco elementos e sob orientação de um Professor Orientador da 

Faculdade e o Coordenador Técnico e treinador da escola de futebol. Durante 

este ano e conjuntamente com o Coordenador, fomos responsáveis pelo 

processo de treino. 

Chegado o término do Estágio importa refletir acerca de todo o processo, 

dos acontecimentos, das decisões, das estratégias, de todas as tarefas 

realizadas no seu contexto, agora com uma visão mais concreta e experiente. 

E, neste sentido, o Relatório de Estágio propõe-se ser um documento reflexivo 

de toda a atividade desenvolvida. É um documento pessoal e intransmissível 

produzido de acordo com a realidade que cada um viveu, as experiências pelas 

quais passou e o percurso que percorreu.  

O presente Relatório de Estágio encontra-se organizado em seis capítulos 

que refletem todo o trabalho e aprendizagem realizados ao longo do ano de 

estágio. O primeiro refere-se à “Introdução”, onde é descrito o estágio e 

referida a importância deste documento. O segundo capítulo relativo à 

“Contextualização da Prática” destaca a forma como o Estágio se encontra 
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estruturado a nível concetual, institucional e funcional. O terceiro capítulo 

“Desenvolvimento da Prática” remete à reflexão de todo o processo de 

conceção, planeamento, implementação, das atividades; barreiras e estratégias 

de remediação e resultado do trabalho desenvolvido, tendo por base as 

reflexões elaboradas ao longo do ano. Este capítulo considera, ainda, o estudo 

sobre “Assimetria Funcional dos Membros Inferiores em Futebol“. O quarto 

capítulo “Desenvolvimento Profissional” reflete de forma critica e construtiva, 

todo o processo vivenciado ao longo do ano. Deve também abordar o 

percurso/desenvolvimento profissional, ou seja, uma análise sobre a aquisição 

de competências profissionais. O capítulo da “Conclusão” descreve o contributo 

e a importância de todo este processo no meu crescimento enquanto pessoa e 

futuro treinador de futebol. Por fim o capítulo “Anexos” expõe os documentos 

caraterizadores das atividades desenvolvidas. 

Resumir toda esta experiência repleta de vivências, sentimentos e 

aprendizagens não se apresenta uma tarefa fácil, mas posso afirmar que foi um 

momento decisivo que marcou o começo de um sonho. 
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2. Contextualização da Prática 

2.1. Análise Conceptual do Desporto 

 

Compreender um pouco da história do desporto é indispensável para 

uma correta e eficaz participação e intervenção no mesmo.  

 Assim, podemos reconhecer que o desporto surgiu no tempo grego, 

onde era encarado como um espetáculo e como um culto à beleza corporal. Já 

no século XX, o desporto emergiu como um fenómeno social, por força de 

condições materiais que facilitaram o desenvolvimento desportivo.  

 No presente, por toda a parte, constatamos que o desporto é um facto 

que marca o homem, acompanhando-o no dia-a-dia e contribuindo para o seu 

bem-estar total. Como afirma Bento (2004, p. 66) refere que “o desporto é um 

palco onde entra em cena a representação do corpo, das suas possibilidades e 

limites, do diálogo e relação com a nossa natureza interior e exterior, com a 

vida e o mundo. Quer se diga crianças e jovens, de adultos e idosos, de 

carentes e deficientes, de rendimento ou recreação, o desporto é em todos os 

casos um instrumento de concretização de uma filosofia do corpo e da vida. 

Constitui uma esperança para a necessidade de viver”. 

 E, atualmente, o desporto atinge um grau de elevada importância, 

afirmando-se como um estatuto social devido ao aumento de pessoas que o 

praticam. Araújo (1995, p.35) “no plano social e pedagógico, o desporto, desde 

que corretamente orientado e interpretado, representa para os cidadãos um 

importante meio educativo e formativo, com imprescindíveis contributos no 

âmbito da promoção da saúde e do rendimento profissional das populações, da 

formação multilateral da juventude, da melhoria da qualidade de vida e como 

fator de desenvolvimento sociocultural e turístico”.    

 Assim, definir desporto, não é uma tarefa simples. Este facto é 

comprovado por Pires (2003, p. 46), quando o mesmo afirma que “ao longo do 

corrente século têm sido realizadas diversas tentativas para definir a palavra 

desporto”. Também Garcia (2006, p. 15) menciona que as reflexões acerca do 

significado do desporto são recentes, pois só em 1994 foi apresentada à 
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FCDEF-UP a primeira dissertação de doutoramento onde este tema foi 

associado às ciências humanas.   

 Porém, foram realizadas várias tentativas para definir a palavra 

desporto.  

 Coubertin (1934, cit. por Pires, 2003, p. 120) define desporto como “um 

culto voluntário e habitual de exercício muscular intenso suscitado pelo desejo 

de progresso e não hesitando em ir até ao risco”.  

 Segundo Hébert (1935, cit. por Pires, 2003, p. 120), a palavra desporto 

define-se como “todo o género de exercícios ou de atividades físicas tendo por 

fim a realização de uma performance e cuja execução repousa essencialmente 

sobre um elemento definido: uma distância, um tempo, um obstáculo, uma 

dificuldade material, um perigo, um animal, um adversário e, por extensão, o 

próprio desportista”. 

 Para Gillet (1949, cit. por Pires, 2003, p.121) o desporto é “atividade 

física intensa, submetida a regras precisas e preparadas por um treino físico 

metódico”. 

 Pires (2003, p. 123) afirma que o desporto é “um jogo que acontece, um 

jogo institucionalizado, uma instituição social, uma categoria de envolvimento 

social”.  

 De acordo com a Carta Europeia do Desporto, aprovada pelos ministros 

europeus responsáveis pelo desporto, reunidos para a 7ª conferência nos dias 

14 e 15 de Maio de 1992, em Rhodes, entende-se por desporto “todas as 

formas de atividades físicas que, através de uma participação organizada ou 

não, têm por objetivo a expressão ou o melhoramento da condição física e 

psíquica, o desenvolvimento das relações sociais ou a obtenção de resultados 

na competição a todos os níveis”. 

 Neste sentido, podemos afirmar que o desporto compreende diversos 

aspetos, dos quais se destacam, esforço, competição, regras, lazer, objetivos, 

treino, exercício físico, valores, entre outros. E, apresenta-se como uma 

atividade que potencia a condição física e psíquica, o desenvolvimento do 

corpo, a tranquilidade da mente e a interação pacífica com o outro. Como 

confirma Costa (1997), verifica-se que “o desporto se infiltrou nas grandes 
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instituições sociais como: a família, a escola, as autarquias, as empresas 

privadas, invadiu a comunicação social, transformando-se num dos maiores 

fenómenos socias da atualidade”. 

 Em suma, é possível afirmar que o desporto é uma atividade física do 

ser humano, que promove uma série de valores fundamentais para o dia-a-dia, 

mas sobretudo para uma melhoria da sociedade na qual nos inserimos e 

desenvolvemos. Embora seja, muitas vezes, condicionado pelas crises sociais, 

o desporto apresenta-se como parte integrante da sociedade e como um 

fenómeno positivo e enriquecedor dirigido a todos. 

 

2.2. A Formação Desportiva dos Jovens 

 

 Tal como a palavra desporto, também formação se apresenta como um 

conceito de difícil delimitação, apesar dos vários tipos de focalizações a que 

está sujeito. Como declara Moita (2008, p.9), “a palavra formação não tem 

apenas um sentido, podendo ser aplicada em vários contextos e momentos da 

existência do ser humano”. Moita (2008, p.9) diz, ainda, que “tanto se pode 

encontrar a palavra formação associada aos conhecimentos recebidos durante 

o percurso escolar, como à transmissão de valores acerca de determinado 

assunto”.  

 Deste modo, podemos afirmar que a palavra formação se refere a algo 

que é, ou pretende ser, organizado, ordenado e com uma finalidade bem 

definida, no sentido de transformar positivamente os comportamentos e as 

atitudes do ser humano. 

 No que concerne à formação desportiva dos mais jovens, Lima (1988, 

p.22) refere que a formação desportiva deve ser um processo pedagógico que 

“em primeiro lugar, contribua para a formação global das crianças e dos jovens 

através de atividades físicas e desportivas que visem situações favoráveis ao 

desenvolvimento das capacidades e qualidades físicas, como fator necessário 

à realização individual do ser humano; em segundo lugar, deve ter como 

objetivo a promoção e o enriquecimento da personalidade numa perspetiva de 
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valorização integral do indivíduo em que se harmonize a sua livre expressão e 

a sua inserção social; em terceiro lugar, deve proporcionar a cada criança e a 

cada jovem a oportunidade de viver plenamente a sua atividade desportiva 

(…)”.   

  Constantino (2002, p.153), seguindo a mesma linha de pensamento, 

menciona que “o trabalho de formação desportiva não é apenas uma tarefa 

centrada no domínio das aprendizagens das técnicas das modalidades. É 

sobretudo o desenvolvimento das condições físico-desportivas que permitam, 

na idade adulta, a expressão máxima de rendimento no domínio dessas 

técnicas”. 

 Para Mesquita (1997, p.12) “a formação desportiva do jovem praticante 

constitui um aspeto fundamental, no quadro globalidade da sua preparação 

desportiva, revelando-se imprescindível a definição clara e precisa de objetivos 

em cada uma das etapas do processo de formação”. 

 Ainda que formar jovens desportistas seja uma tarefa difícil, pois cada 

um projeta a formação de acordo com o que pretende obter, é fundamental 

conhecer de forma detalhada todo o processo e definir objetivos, no sentido de 

desenvolver uma formação coerente e adequada.   

 Desta forma, é possível reconhecer que um processo formativo de 

qualidade deve proporcionar aos jovens o seu desenvolvimento global, 

respeitando sempre as suas características, mas também os diferentes níveis 

de prática e as suas particularidades. Assim, um processo formativo de 

qualidade é também seletivo, pelo que deve fornecer bases sólidas para a 

construção de uma carreira desportiva, cuja vertente social visa um conjunto de 

saberes que vão além das capacidades desportivas.   

 Tal como afirma Lima (1988, p. 23) o processo de formação desportiva 

“compreende três grandes etapas – a iniciação, a orientação e a 

especialização. Cada uma delas com objetivos bem determinados e sem que 

deixem de relacionar-se na medida em que se sucedem pela ordem da sua 

própria hierarquia”.  

 A primeira etapa, a iniciação desportiva, é destinada a crianças dos 8 

aos 12 anos e procura, através de objetivos educativos e formativos, o 
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desenvolvimento integral das mesmas. Nesta fase é importante fomentar a 

melhoria da eficiência da execução das tarefas motoras e a participação na 

organização das atividades. Como refere Lima (1988, p. 24) “a iniciação deverá 

ser uma etapa da formação desportiva em que as crianças possam viver os 

fatos sociais do Desporto de acordo com aquilo que elas pensam e sentem”.   

 A segunda etapa, designada por orientação desportiva, é dirigida a 

jovens com idades compreendidas entre os 11/12 e os 15/16 anos e procura a 

integração social dos mesmos, através do cumprindo de objetivos educativos e 

formativos. Neste momento é importante dar continuidade às ações relativas à 

eficiência e à participação e fazer a transição para a eficácia da realização das 

tarefas motoras. Tal como afirma Lima (1988, p. 25) “a orientação desportiva 

tem de rejeitar a simples e linear produção da fábrica de campeões que obriga 

as crianças e os jovens a conquistar recordes, campeonatos e torneios”.  

 A terceira e última etapa, a especialização desportiva, é direcionada 

para atletas dos 17/18 aos 35/40 anos, onde o empenhamento individual 

depende da motivação para elevar a qualidade da prestação competitiva e, 

assim, obter resultados de elevado nível. Nesta fase é necessário continuar a 

intervenção na área da eficiência e da eficácia, pois são aspetos fundamentais 

na especialização. Mais uma vez, Lima (1988, p. 25) declara que “a 

especialização desportiva constitui uma tarefa de integração de todos os 

fatores que intervêm e condicionam a aquisição da forma desportiva, que para 

o atleta representa uma etapa de síntese de todas as aquisições consolidadas 

nas duas etapas anteriores”.      

 Neste seguimento, é fundamental que sejam valorizadas todas as 

pessoas que estão com as crianças e com os jovens no decorrer da formação 

desportiva. Para o efeito, Lima (1988, p. 23) diz que o processo de formação 

desportiva “deve dignificar e valorizar, acima de tudo, os agentes que o 

realizam, ou seja, as pessoas que estão junto das crianças e dos jovens a 

ativar e a consumar essa formação”.   

  Pereira (1996, p. 23), a propósito desta temática, defende que a 

formação é a base do alto rendimento e a este nível o treino surge como 

epicentro de todo o processo, uma vez que é nesta fase que se encontra a 
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verdadeira essência do processo de ensino-aprendizagem, personificado na 

relação treinador/jogador e onde a partilha de conhecimentos e experiências é 

constante.  

 Podemos afirmar, em síntese, que a formação desportiva é fundamental 

e deve proporcionar ao jovem praticante um bom desenvolvimento global, 

dotando-o, ao mesmo tempo, de habilidades facilitadoras que lhe permitam 

alcançar o alto rendimento. 

 

2.3. O Treinador de Formação e as suas Características 

 

 Atualmente formar jovens é uma atividade pedagógica que exige não só 

uma qualificação adequada, mas também um elevado sentido de 

responsabilidade para com o praticante, a sociedade e o sistema desportivo.  

 Assim, o treinador apresenta-se como um elemento fundamental no 

decorrer do processo de formação desportiva, contribuindo de forma constante 

para o desenvolvimento pessoal e desportivo dos jovens. Tal como afirma 

Curado (1991, p. 31) “o treinador representa muito mais do que um simples 

orientador de sessões de treinos e jogos”.  

 Também Araújo (1994, p. 37-38) afirma que ser treinador exige ”para 

além dos imprescindíveis conhecimentos técnico-táticos e da possível 

capacidade de demonstrar corretamente as técnicas, um conhecimento 

multidisciplinar e o desenvolvimento de um conjunto de habilidades próprias no 

âmbito das competências de ensino”. Já Rocha (2006, p. 3) declara que “os 

treinadores assumem-se como elementos fundamentais no desporto e na 

sociedade, são agentes desportivos com um papel bem definido, embora muito 

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

São responsáveis pelo planeamento, gestão, seleção, liderança, instrução e 

rendimento de um grupo de seres humanos no desporto”.  

 Neste seguimento, o treinador deve possuir um conjunto de saberes 

diversos para que o seu desempenho seja o mais correto e adequado possível.  

 Verifica-se, mesmo, que a relevância dedicada ao desporto, em geral, e 

ao papel do treinador, em particular, é ainda mais relevante, quando nos 
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apercebemos que “o treino desportivo se afirma como a forma mais racional, 

mais científica e eficaz da formação corporal e desportiva. Os seus 

conhecimentos, leis e resultados constituem ponto de orientação para todos os 

domínios da cultura corporal, da prática desportiva” (Bento, 1988, p. 175). 

  E, desta forma, treinar deve ser entendido como “fazer aprender e 

desenvolver capacidades, ou seja, como um conjunto de ações organizadas, 

dirigidas à finalidade específica de promover intencionalmente a aprendizagem 

e o desenvolvimento de alguma coisa por alguém, com os meios adequados à 

natureza dessa aprendizagem e desse desenvolvimento” (Rosado & Mesquita, 

2008, p. 208). 

 Catita (2002, p.7) reconhece que no treino de crianças e jovens é 

importante ter em atenção: “recompensar, tanto o esforço como o resultado; 

manter os treinos estimulantes; utilizar progressões adequadas e ser honesto e 

entusiasta. 

 No que reporta ao futebol, é consensual que esta modalidade se assume 

como o desporto rei da sociedade em que vivemos, manifestando um grande 

impacto nos hábitos culturais e desportivos dos nossos dias. Assim, é natural 

que desde muito cedo os jovens comecem a praticá-lo. Contudo, facilmente 

nos apercebemos que a sua prática livre, assim como a de outras modalidades 

é nos dias de hoje cada vez mais rara. Vários fatores contribuem para este 

fenómeno, entre os quais o crescimento das cidades, associado à progressiva 

redução de espaços verdes, o aumento da insegurança, a redução de locais 

para a prática de atividades físicas e o preenchimento do horário escolar e 

extraescolar das crianças e jovens. Ainda assim, verifica-se a procura cada vez 

maior de atividades físicas para crianças e jovens, sendo de destacar, no caso 

do futebol, o crescimento das “Escolas de Futebol”, muitas delas associadas a 

clubes, que surgem com o intuito de promover o desenvolvimento desportivo, a 

saúde e a ocupação dos tempos livres dos mais jovens. Nestas escolas, está 

em causa a formação desportiva de crianças e jovens, sendo esta formação 

bastante complexa, multivariada e extremamente dinâmica. 

 Pacheco (2001, p.41) assegura que o treinador de futebol ideal para os 

jovens será “o indivíduo que, simultaneamente, possua experiência como 
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praticante desportivo e tenha uma formação própria que o habilite a treinar 

jovens futebolistas”. O mesmo autor (Pacheco, 2001, p. 41) considera ainda, 

que o treinador de futebol “deverá ser um educador que, possua sólidos 

conhecimentos de futebol, que goste de trabalhar, que consiga estabelecer 

uma boa relação com os jovens; que seja conhecedor das suas diferentes 

fases de desenvolvimento e que conheça os meios e os métodos mais 

adequados para o desenvolvimento integral dos jovens”. 

 Podemos, assim, considerar, que o treinador de crianças e jovens 

deverá reunir um conjunto de competências em domínios como: saber; saber 

fazer e saber fazer com que os outros façam.  

 Entendendo o treinador como a figura principal no processo de formação 

desportiva das crianças e jovens, é de salientar que o mesmo “terá de ser 

pessoa qualificada, habilitada a treinar jovens, com conhecimentos sobre as 

suas características e os métodos mais adequados para o seu 

desenvolvimento, que goste e saiba lidar com jovens, e que seja devidamente 

reconhecido e recompensado pelo desempenho das suas funções” (Pacheco, 

2001, p. 43). O mesmo autor diz, também, que “treinar jovens não é o mesmo 

que treinar adultos. Para treinar jovens, é necessário ter motivação, e ser 

capaz de estabelecer uma boa relação com os jovens, conhecer os métodos e 

os meios mais adequados para o seu desenvolvimento”. 

 Em jeito de conclusão, treinar crianças e jovens potencializa uma 

excelente oportunidade para os influenciar positivamente, nas suas vidas. Este 

facto é extremamente importante, quando o treinador compreende o 

desenvolvimento das crianças em relação às suas capacidades desportivas, 

considera-as como únicas e individuais e interessa-se, constantemente, pela 

evolução dos processos de ensino aprendizagem.  

 Ser um treinador de sucesso com crianças e jovens é fomentar a 

formação dos praticantes, dirigindo todo o processo com a consciência de que 

a sua intervenção e o seu relacionamento com os atletas determinam o 

desenvolvimento e as atitudes dos mesmos.  
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3. Contexto Institucional 

 

Para um melhor entendimento do trabalho, consideramos fundamental 

compreender todo o contexto em que estive inserido. 

 

3.1. O Futebol Clube do Porto 

 

O Futebol Clube do Porto foi fundado em Setembro de 1893.  

 Enquanto presidente do clube, António Nicolau d'Almeida, desportista de 

excelência, convidou o Club Lisbonense para um jogo de futebol, onde o clube 

surgiu pela primeira vez na história. 

 Durante os anos seguintes o Futebol Clube do Porto revelou uma grande 

evolução.  

 Mais tarde, em 1922, a Câmara Municipal, permitiu ao clube utilizar o 

brasão da cidade, que possibilitou o desenho do emblema que ainda hoje se 

mantêm. 

 Com o passar dos anos, e através das suas grandes conquistas, o FC 

Porto ganhou reconhecimento e conquistou o respeito de vários clubes, 

surpreendendo o país e o Mundo. Prova disso, foi a conquista em 1987 e 1988, 

da Taça dos Campeões, da Taça Intercontinental e da Supertaça Europeia. 

Posteriormente, a obtenção do penta campeonato, feito único em Portugal, foi 

mais um sinal da sua supremacia.  

 O estádio do Dragão e o Centro de Treinos e Formação PortoGaia, dão 

ao clube uma maior visibilidade e um grande prestígio. As excelentes 

condições de trabalho que o clube disponibiliza aos seus jogadores, a sua 

organização e o trabalho desenvolvido por todos os intervenientes no clube, 

possibilitaram ao Futebol Clube do Porto, tornar-se o clube português com mais 

títulos.   

 Para além do futebol, o Futebol Clube do Porto tem-se dedicado a 

modalidades, como o basquetebol, o andebol, a natação, o bilhar, o hóquei em 
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patins, o boxe, onde têm sido alcançadas vitorias que contribuíram para o 

crescimento, para o sucesso e para o prestígio do clube.  

 

3.2. A Dragon Force 

 

O projeto Dragon Force nasceu a 6 de Setembro de 2008, na cidade do 

Porto, tendo como lema “Tu tens o poder do Dragão”.  

 A Dragon Force rege-se por um conjunto de objetivos que permitem o 

seu constante desenvolvimento. De acordo com o projeto Dragon Force, os 

objetivos são: 

 Desenvolver nos alunos competências para jogar futebol, andebol, 

basquetebol e hóquei em patins; 

 Aproximar os jovens dos valores da história e da mística do Futebol 

Clube do Porto; 

 Detetar e aperfeiçoar novos valores para a formação do Futebol Clube 

do Porto; 

 Ajudar os alunos e os seus encarregados de educação no respetivo 

processo de crescimento; 

 Ser um veículo para a aquisição de hábitos de cultura, saúde e lazer. 

 O início deste projeto foi com a escola de futebol, mas em 2012/13 a 

Dragon Force abriu portas às escolas de Andebol, Basquetebol, Hóquei em 

Patins, iniciando também uma vertente orientada aos guarda-redes, todas elas 

direcionadas para jovens com idades compreendidas entre os 4 e os 14 anos. 

 Este projeto procura transportar a marca FC Porto e o conceito Dragon 

Force pelo país, não só através das escolas, mas também de ideias inovadoras 

como, campos de férias e jornadas de road-show. 

 Destacando a escola de futebol, é importante realçar que a mesma 

aposta em treinadores de qualidade e metodologias de treino inovadoras, com 

base no ensino do futebol ajustado à idade e capacidade de desempenho do 

aluno e no ensino integrado de áreas pedagógicas como a nutrição, a 

cidadania, o ambiente, entre outros, nos treinos e em eventos desportivos.  
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 Atualmente, as escolas de futebol Dragon Force encontram-se 

espalhadas de Norte a Sul do País, Ilhas e mais recentemente na Colômbia, 

num total de 15 instituições. 

 DF Porto 

 DF Braga  

 DF Grijó  

 DF Ermesinde  

 DF Lisboa  

 DF Viseu  

 DF Valadares  

 DF Famalicão  

 DF Custóias  

 DF Amarante 

 DF Colégio do Rosário  

 DF Matosinhos 

 DF Madeira 

 DF Algarve 

 DF Régua 

 DF Bogotá  

 

 Campo de Férias 

 O conceito Campo de Férias baseia-se no desporto, na cultura e no 

divertimento dentro do universo FC Porto.  

Os campos de férias realizam-se nas paragens letivas, do Natal, da Páscoa 

e do verão e disponibilizam um conjunto vasto e diversificado de atividades que 

se realizam nas instalações do FC Porto, tornando-os mais aliciantes. 

 

 Road Show 

 Esta atividade visa proporcionar aos jovens sessões de treino diferentes 

e inovadoras, em pisos adequados. É uma das estratégias escolhidas pelo FC 

Porto Dragon Force, para tentar levar aos mais novos a marca e a cultura do 
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clube e assim demonstrar a aposta que o mesmo faz na formação. Permite aos 

jovens sentirem de perto o poder do Dragão.  

 No caso especifico do futebol, esta iniciativa confere aos jovens a 

oportunidade de em diferentes locais, praticarem algumas habilidades e 

participarem em mini-jogos, sempre monitorizados por técnicos da escola. 

 Este género de atividades também permite aos interessados obter 

informações acerca do funcionamento da escola de futebol Dragon Force. 

Importa também salientar, que as escolas Dragon Force receberam em 

2011 a certificação de qualidade da APCER (Associação Portuguesa de 

Certificação, no âmbito do seu Sistema de Gestão da Qualidade ISO 

9001:2008). 

 Em suma, um dos grandes objetivos da Dragon Force é formar jovens 

de uma forma prática e lúdica, para que no futuro, os mesmos possam integrar 

a formação do Futebol Clube do Porto e quem sabe ingressar na equipa A do 

clube.  

 

 Clinics 

Os clinics são oportunidades que a Dragon Force proporciona a crianças 

com idades compreendidas entre os 7 e os 16 anos, durante 3 ou mais dias, 

com a finalidade de conhecerem a história, a cultura e a mística azul e branca. 

Neste evento são divulgados alguns dos segredos sobre a metodologia FC 

Porto. 

O programa desta experiência inclui: 

 Visita ao Estádio do Dragão 

 Possibilidade de assistirem a um jogo da equipa A do FC Porto 

 Visualização de vídeos sobre a história e as conquistas do FC Porto 

 Visita ao Vitalis e ao centro de treinos do FC Porto 

 Oferta de kit DF 

 Almoço e lanche no Sports Café Vitalis Park 

 Treinos com os treinadores FC Porto 

 Jogos contra as equipas Dragon Force 
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 Em suma, esta atividade oferece aos participantes a possibilidade de 

interagir e serem treinados por um jogador do FC Porto. 

 

3.2.1. A Dragon Force de Matosinhos 

 

Foi na Dragon Force de Matosinhos que a componente prática do meu 

Estágio se desenvolveu. A Dragon Force de Matosinhos exerce as suas 

funções em Leça da Palmeira, no Complexo Desportivo Da Bateria. Esta área é 

composta por um pavilhão; por um campo de futebol de onze com pista de tartã 

e ainda um campo de futebol de 7. Comtempla também, dez balneários para os 

jogadores, dois para os árbitros, um posto médico, parque de estacionamento e 

um bar/café. 

Relativamente ao material, a Dragon Force possui um conjunto vasto e 

diversos de objetos em bom estado de conservação, como por exemplo 

balizas; bolas; sinalizadores; coletes; etc, que permite aos treinadores realizar 

treinos diversificados e sempre com qualidade. 

 

3.2.1.1. O Meu Núcleo de Estágio 

 

A orientação de Estágios na área do Futebol é um desafio que a Dragon 

Force, nos últimos tempos, tem acolhido com grande satisfação, 

disponibilidade e empenho.  

O núcleo de estágio que integrei, juntamente, com mais quatro elementos, 

um do sexo feminino e três do sexo masculino, contou com a colaboração do 

Professor Orientador, docente na faculdade, e do Coordenador e Treinador da 

escola Dragon Force de Matosinhos. O Coordenador/Treinador sempre nos 

acompanhou, apoiou e aconselhou nas mais variadas tarefas, para que tudo 

decorresse da melhor forma possível. Nunca impôs as suas ideias e os seus 

métodos e sempre proporcionou à vontade para que fizéssemos as nossas 

escolhas no sentido de aprendermos com os erros e ganharmos confiança com 

as conquistas, sem nunca esquecer o melhor para a escola e para os seus 
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intervenientes. Tornou-nos os principais responsáveis pelo processo de treino 

das equipas que nos foram destinadas, fazendo-nos sentir “verdadeiros” 

treinadores e transmitindo total confiança. De acordo com Albuquerque, Graça 

e Januário (2005, p. 36), “o orientador de estágio tem de ser um profissional 

multifacetado, conhecedor profundo da sua profissão, capaz de distinguir o 

acessório do essencial, capaz de atuar e decidir em circunstâncias, por vezes, 

adversas e capaz de formar”.  

Ao longo deste processo de estágio, também o Professor Orientador se 

revelou um elemento fundamental. Sempre disponível e interventivo no sentido 

de melhorar cada vez mais a minha atuação e principalmente na elaboração do 

presente Relatório de Estágio, onde o seu conhecimento se tornou essencial 

para que a elaboração de Um documento coerente, completo e verdadeiro. 

Como referem Albuquerque, Graça e Januário (2005, p.41), “os supervisores 

representam a ajuda adaptada às necessidades dos grupos de estágio, 

asseguram a mediação das relações no seu seio valorizando o papel e a 

responsabilidade de cada um e asseguram a transmissão dos conhecimentos 

académicos aos estagiários”.  

Desde o início que o grupo estabeleceu uma boa empatia e se mostrou 

motivado para a realização de todas as tarefas que o estágio implica.  

Após as primeiras reuniões, ficou patente que cada um de nós possuía 

diversos conhecimentos e distintas vivências, mas que esse facto seria uma 

mais-valia para o desenvolvimento de um trabalho coerente, completo e 

cooperativo. O objetivo de cumprir todo este ciclo com o máximo sucesso 

possível era comum a todos, pelo que o trabalho conjunto seria um dos 

grandes contributos.  

Ao longo do ano letivo estabeleceu-se um agradável clima de 

companheirismo, cooperação e compreensão onde cada um procurou 

contribuir com o seu saber.  

 Sem dúvida que o Núcleo de Estágio e o Coordenador/Treinador foram 

pessoas essenciais para o desenvolvimento de uma boa época desportiva. 
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Todos os momentos de partilha de ideias, inquietações, estratégias, 

sentimentos e os convívios informais tornaram-na mais rica, completa e 

diversificada. 

 

4. Contexto Funcional 

 

O Estágio realizou-se na Escola de Futebol Dragon Force de Matosinhos 

entre o dia 26 de Agosto de 2013 e o dia 26 de Julho de 2014. 

O orientador de estágio, designado para me acompanhar, foi o coordenador 

e treinador Ângelo Caetano.  

O estágio centrou-se numa vertente prática, onde me foram atribuídos cinco 

grupos e apresentadas as funções a desempenhar nos mesmos, ora como 

treinador principal, ora como treinador adjunto.  

Enquanto treinador principal as minhas funções centravam-se em todas as 

ações inerentes ao treino. Era da minha responsabilidade a elaboração dos 

planos de treino, a aplicação e monotorização dos mesmos e ainda a avaliação 

dos jogadores ao longo da época. Durante a aplicação dos exercícios e sempre 

que necessário, imitia feedbacks e alterava os exercícios que não estivessem a 

decorrer como esperado.  

Como treinador adjunto, intervir em todas as tarefas relacionadas com o 

treino, com exceção da avaliação dos jogadores que ficava ao encargo do 

treinador principal. 

 

4.1. As Minhas Turmas e a Minha Equipa 

 

No início da época desportiva foram-me atribuídas quatro turmas: Iniciação 

B2; Básico C1 e Seleção Sub-7; Intermédio C1 e D1; Avançado C1, D1 e E1, 

cuja competição se realizava de forma informal. Também fui inserido na equipa 

de sub13 que competia no Campeonato da Associação de Futebol do Porto, 

Futebol de 7 - série 2. Importa referir, que tanto nas turmas, como na equipa, 
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existiam mais do que um treinador, pelo que a realização de grande parte do 

trabalho inerente a cada grupo era desenvolvida de forma conjunta. 

A turma de iniciação era composta por um jogador de seis anos. Neste 

caso, o mais indicado seria agrupá-lo a uma das subcategorias da iniciação, 

mas optou-se por inseri-lo na turma do básico. A turma de básico era formada 

por nove jogadores com sete anos de idade mas, pelo facto de existirem 

jogadores com um nível técnico superior, a turma foi dividida formando-se uma 

seleção sub-7. Os alunos da turma de intermédio eram seis e tinham idades 

compreendidas entre os nove e os dez anos. A turma de avançado era formada 

por doze jogadores entre os onze e os doze anos. Contudo, uma vez que o 

treinador e o horário eram os mesmos e o nível tático e técnico também era 

idêntico, foi decidido que estas turmas teriam treino em conjunto.  

A equipa sub-13 era constituída por doze jogadores com idades 

compreendidas entre os doze e os treze anos. 
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5. Desenvolvimento da Prática 

Ao iniciar o Estágio as expectativas eram muitas. Acreditava num período 

de constantes aprendizagens, ensinamentos e vivências, muito importantes 

para o futuro.  

Esperava criar com toda a escola Dragon Force, em particular com os 

jogadores, uma relação positiva, ou seja, de respeito e cooperação que 

contribuísse e fortalecesse a minha prestação.  

Aguardava ser capaz de colocar em prática, todos os conhecimentos 

adquiridos, proporcionando aos jogadores uma experiência agradável e 

transmitindo-lhes um amplo conjunto de conhecimentos necessários à 

modalidade. 

Segundo Amaral et al. (1996, p.108) “o estágio deverá ser um momento em 

que os estagiários atuem e se envolvam ativamente no processo de 

desenvolvimento”. Cunha (2008, p.97), refere que o estágio “não se 

circunscreve à aquisição passiva de conhecimentos, mas eleva o emprego dos 

conhecimentos que o sujeito já detém, assim como a aquisição ativa de novos 

conhecimentos”. Neste sentido, encarei esta nova etapa como um enorme 

desafio, talvez o maior até hoje, que contribuiria de forma importante para o 

meu crescimento enquanto pessoa e enquanto profissional. 

Procurei também desenvolver competências que me permitissem responder 

às exigências da profissão, cumprir com rigor as tarefas que me foram 

propostas e colmatar os obstáculos e falhas que surgiram. 

Constituí contacto com todos os intervenientes desta etapa, nomeadamente 

o coordenador, o professor orientador, o núcleo de estágio e, sobretudo por, 

jogadores que me transmitiram vários e diferentes conhecimentos.  

Neste contexto, a permanente atualização de conhecimentos e a formação 

contínua constituem-se ações indispensáveis, o caminho a percorrer é longo, 

mas o desejo e a motivação que sinto não me fazem desistir ou arrepender de 

o ter iniciado.  

A transição do contexto da faculdade para o contexto da escola de futebol 

foi encarada como um enorme desafio, pois mobilizar para a prática o 

aprendido nem sempre foi fácil. Porém, o desejo de concretizar esta tarefa com 
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grande sucesso facilitou a superação das dificuldades. Os primeiros momentos 

e situações em contexto de treino foram, talvez, os mais esperados e 

idealizados, pelo que foram vividos com uma grande alegria. 

Sem dúvida, foi um ano onde a aprendizagem se tornou um fator 

indiscutível, uma excelente preparação para um futuro, um momento onde 

existiram dúvida e erros que se traduziram em verdadeiros ensinamentos. Uma 

experiência única e indispensável para um futuro onde ser treinador não será 

uma tarefa fácil, mas não será impossível.  

Seguindo o pensamento de Alarcão et al (cit. por Caires, 2001, p.19) é 

importante que “os estágios assegurem experiências significativas e 

exemplificativas da realidade, no sentido de se promoverem as competências 

necessárias ao desempenho autónomo e eficaz dos futuros profissionais”.  

Tornar-me treinador de futebol é o grande objetivo deste trajeto onde 

dedicação, trabalho, empenho e motivação são peças capitais para o conseguir 

com êxito.  

 

5.1. Conceção  

 

Uma das principais tarefas no começo da época desportiva foi a análise dos 

diferentes documentos que acompanham a prática desportiva, sendo eles, o 

Manual Técnico da Dragon Force e os Dossiers que contêm informações 

relacionadas com a segurança, com o material e com os jogadores.   

Todos se mostraram de enorme importância para uma melhor e correta 

compreensão da escola Dragon Force, em particular da Dragon Force de 

Matosinhos, pelo que a sua consulta se tornou numa tarefa capital para a 

obtenção de um conjunto de conhecimentos que auxiliaram na determinação 

de objetivos e estratégias de intervenção e na tomada de decisões. Tal como 

afirma Bento (2003, p. 15), “planear a educação e a formação significa planear 

as componentes do processo de ensino e aprendizagem nos diferentes níveis 

da sua realização; significa apreender, o mais concretamente possível, as 

estruturas e linhas básicas e essenciais das tarefas e processos pedagógicos”.  
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O Manual Técnico da Dragon Force é um documento elaborado e aprovado 

pelos seus órgãos de administração e gestão, que retrata a forma como a 

Dragon Force está estruturada, o modelo de jogo, o manual de treinos, os 

conteúdos a abordar em cada nível de ensino e o manual pedagógico 

 

5.2. Planeamento 

 

Planear é tomar decisões, definir objetivos e traçar meios para os 

alcançar. Por isso, a planificação é um momento de elevada importância para 

que a aprendizagem se desenvolva de forma lógica e organizada. Como 

menciona Bento (2003, p.15), “na planificação são determinados e 

concretizados os objetivos mais importantes da formação e educação da 

personalidade, são apresentadas as estruturas coordenadoras de objetivos e 

matéria, são prescritas as linhas estratégicas para a organização do processo 

pedagógico”.  

 Antes de iniciar esta fase é fundamental conhecer os jogadores, os seus 

interesses e as suas capacidades, pois esta compreensão possibilitará o 

ajustamento dos meios e das atividades a cada escalão etário e, por 

conseguinte, um correto desenvolvimento do processo de formação dos 

jogadores.  

 Neste sentido, a leitura das fichas de perfil dos alunos que pertencem à 

escola, os resultados obtidos a partir da avaliação diagnóstica da turma e a 

avaliação feita aos novos alunos foram fundamentais para o sucesso da tarefa. 

Também, as vivências fora do contexto de treino contribuíram para um melhor 

entendimento dos principais agentes do processo de ensino-aprendizagem.  

 O ato de planear é entendido como uma função complexa e rigorosa do 

ponto de vista da organização e da seleção dos conteúdos inerentes ao futebol, 

mas crucial na atividade do treinador. Este último deve ter um profundo 

conhecimento não só dos jogadores, mas também dos conteúdos e de todas 

as questões organizacionais, como o número de treinos semanais, os espaços 

e os materiais disponíveis, para que o planeamento seja elaborado de forma 

consciente e adequada.  



28 
 

 A realização do planeamento anual iniciou-se aquando da entrega de um 

documento, onde constavam os horários de treino dos diversos treinadores 

para a época desportiva. Este plano foi elaborado pela Dragon Force e enviado 

no início da época a todos os treinadores, de forma a existir uma maior 

organização e gestão da escola. Através deste planeamento pude verificar o 

número de treinos disponíveis para cada turma/equipa e, em conjunto com o 

treinador que me acompanhou em cada grupo, iniciar a seleção dos conteúdos 

a abordar.   

 Relativamente à ocupação dos espaços, desde logo constatei que não 

haveria dificuldades, pois o Complexo da Bateria, onde se realizavam os 

treinos e alguns dos jogos ao fim-de-semana, possuía três zonas distintas 

(campo futebol 7, campo futebol 11 e pavilhão), direcionadas para a prática 

desportiva. Assim, os treinos podiam ser elaborados e aplicados, em qualquer 

época do ano, e sem qualquer preocupação relativamente ao espaço. 

 Tal como afirma Bento (2003, pp. 59-60), “o plano anual é um plano de 

perspetiva global que procura situar e concretizar o programa de ensino no 

local e nas pessoas envolvidas, não apresentando pormenores da atuação ao 

longo do ano mas, requerendo trabalhos preparatórios de análise e de balanço, 

assim como reflexões a longo prazo”.  

 No seguimento desta estrutura mais geral, surge o plano semanal, 

elaborado pelo coordenador da escola e onde estavam incluídas todas as 

atividades a realizar ao longo da semana, os jogos e os torneios do fim-de-

semana e, também, os espaços de treino das diferentes turmas/equipas. Neste 

planeamento eram, igualmente, referidas as funções dos treinadores durante 

os treinos e os jogos da semana.  

 A elaboração do plano semanal exigia uma grande organização e 

cooperação de todos os intervenientes no sentido de promover uma 

aprendizagem e uma vivência positivas e marcantes pelo que, era fundamental 

evitar alterações constantes. Desta forma, o plano semanal originava uma 

constante atualização dos planos de treino, com o objetivo de os tornar 

coerentes e adequados não só ao nível de cada grupo mas também às 

atividades e jogos a desenvolver durante a semana.  
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 No último nível de planeamento, emerge o plano de treino. No começo 

da época desportiva a elaboração dos primeiros planos de treino, revelou-se 

uma tarefa bastante demorada e exaustiva. A criação de exercícios, a definição 

dos objetivos, a gestão do tempo e do material eram elementos pensados e 

repensados para que não houvesse erros e falhas. Nesta fase inicial a grande 

preocupação era os objetivos a abordar e as questões da organização.  

 Todavia, com o passar do tempo a realização do plano de treino tornou-

se uma tarefa menos morosa e mais centrada nos jogadores e nas suas 

capacidades. A implementação de rotinas, um melhor conhecimento dos 

jogadores e o próprio à vontade em dar treinos, que aos poucos se foi 

instalando, contribuíram para um planeamento que ligava os exercícios aos 

seus destinatários, originando sessões completas, adequadas e estruturadas. 

 Contudo, é natural que no processo real de treino aconteçam 

imprevisibilidades e situações que não estão contempladas no planeamento. 

Nesses momentos torna-se essencial que o treinador seja capaz de ajustar o 

plano de treino, de forma a assegurar o cumprimento dos objetivos definidos. 

Nem sempre o planeamento corresponde à realidade e, por isso, importa estar 

preparado para alterar e improvisar qualquer situação, tendo por base o 

conhecimento das matérias inerentes ao futebol de formação. Esta é uma 

competência que o treinador deve desenvolver, no sentido de responder o 

melhor possível à realidade que se apresenta.  

 Os documentos correspondentes ao planeamento, principalmente os 

planos de treino, foram sujeitos a um constante melhoramento e sistematização 

que os tornou fundamentais na orientação de toda a prática.  

 Todo o planeamento deve ser entendido como algo flexível, capaz de se 

ajustar às necessidades e adversidades que emergem durante o processo de 

ensino-aprendizagem. 
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5.3. Realização 

 

Após a conceção e o planeamento, surge o momento em que todos os 

conhecimentos adquiridos ao longo da formação e tudo o que foi definido 

inicialmente são postos em prática.  

Assim, a fase da realização vai mais além e requer um entendimento de 

todo o processo, para que sejamos capazes de responder com eficácia aos 

desafios e imprevistos que o contexto do treino nos proporciona. Neste sentido 

é necessário analisar as diversas tarefas que tornam a nossa ação como um 

todo. 

 

5.3.1. Treinos e suas Reflexões 

 

Os planos de treino e respetivas reflexões, de seguida apresentados, 

surgem como forma de demonstrar o tipo de trabalho desenvolvido ao longo da 

época. Nestes planos está presente, o exemplo de, um conjunto de exercícios 

que visaram aprimorar as habilidades técnicas e táticas dos jogadores no 

sentido de melhorarem o seu desempenho em contexto de jogo. Só assim, 

seria possível que os jogadores atingissem um dos grandes objetivos da 

formação da Dragon Force que passa pela capacidade de dominar o jogo. Para 

tal, os jogadores tinham que compreender que é necessário estarem atentos a 

tudo o que acontece dentro de campo, mantendo uma boa dinâmica e ao 

mesmo tempo fazendo circular a bola de forma a provocar desequilíbrios na 

equipa adversária.  

Foram, também, incluídos exercícios direcionados para o estudo acerca da 

influência do treino técnico na utilização do pé não preferido, onde era 

solicitada a utilização desse membro.  

No caso dos sub-7 os exercícios privilegiavam, sobretudo, a técnica 

enquanto nos sub-13 os exercícios dirigiam-se para a técnica e para a tática 

simultaneamente.  
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Toda esta organização em relação ao planeamento dos treinos estendeu-

se por toda a época, sendo a elaboração das reflexões, no final de cada treino, 

um aspeto fundamental no sentido de verificar quais os aspetos a melhorar nas 

sessões seguintes.  

Desta forma, ao longo do estágio, o planeamento dos treinos e a realização 

das respetivas reflexões mostrou-se uma ação essencial, que permitiu o 

desenvolvimento de um trabalho coerente, adequado, motivador e que 

respeitou, sempre, as características dos jogadores ao mesmo tempo que 

procurou a sua evolução.  

Relativamente à escolha dos planos de treino a apresentar, tivemos em 

consideração dois fatores, por um lado o facto de ser uma semana onde todos 

os jogadores estiveram presentes, não sendo, por isso, necessário ajustar o 

planeado, e por outro lado o facto de ser uma semana que se situa a meio da 

época desportiva, significando assim, que os jogadores já estavam 

familiarizados com o grupo, com o ambiente e com a dinâmica do treino o que 

facilitou o desenrolar do planeamento. Também, nesta face os jogadores já 

demonstravam um maior à vontade com os exercícios apresentados, sobretudo 

os que eram direcionados para o pé não preferido, pelo que os resultados 

obtidos no final de cada sessão foram bastante positivos.  

Ainda que, nem sempre o planeado tenha sido cumprido na íntegra, muitas 

vezes, pelo reduzido número de jogadores presentes, é de salientar que a 

componente da realização não se circunscreve apenas ao planeamento e à 

reflexão. Importa referir, que cabe ao treinador dominar um conjunto de ações 

como a criação de um bom clima de treino, o controlo do grupo de jogadores, a 

gestão do tempo de treino, a capacidade de comunicar com os jogadores e a 

capacidade de avaliar, para que todo o processo de treino se desenvolva de 

forma apropriada, consciente e acima de tudo com o objetivo de formar jovens 

atletas a nível pessoal e desportivo. 

 

Unidades de treino e respetivas reflexões  

Seleção sub-7 – Semana de 17 de Fevereiro a 25 de Fevereiro de 2014 



32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treino nº 52 – PM;JF 

Data: 18 de Fevereiro de 2014 

Categoria: DF Matosinhos – seleção sub-7  

Duração: 60 minutos 

Material: bolas, sinalizadores, coletes e balizas 

Conteúdos do treino: Organização ofensiva: ocupação racional do espaço; desmarcação; relação com bola: 
passe e condução 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duração: 20 minutos 

Relação com bola  

 Exercício A: condução de bola 

por entre os cones 

o Pé dominante 

o Pé não preferido 

 Exercício B: passe – receção 

– passe  

o Pé dominante  

o Pé não preferido  

o Passe sempre ajudar 

 
 
 
 
 

 

Duração: 10 minutos 

“Meinho” livre (2x1) 

 Amigo sempre a dar ajuda 

 
 
 
 
 
 
 
 

Duração: 10 minutos 

“Meinho”  

 Golo livre (numa primeira 

fase) 

  Golo de 1º (numa segunda 

fase) 

 

 

 

 

 

 

Duração: 20 minutos 

Torneio 2x2 + jóquer 

 3 Equipas de 2  

  Todos contra todos  

Procurar balizas livres 
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Reflexão do treino nº 52 

 O planeamento dos treinos dos sub-7 baseia-se principalmente na 

relação com bola, pois acreditamos que nesta faixa etária, quanto maior for a 

capacidade do jogador em desenvolver e aperfeiçoar gestos técnicos, maior 

será a aptidão para enfrentar o jogo e mais dotado o jogador se tornará.  

 Assim, ao longo da época, procuramos elaborar e apresentar um 

conjunto de exercícios que nos levassem ao sucesso, ainda assim sempre que 

necessários fizemos ajustamentos.  

  Relativamente ao treino, numa fase inicial, optamos por criar duas 

estações distintas, pelas quais os jogadores se distribuíram e onde o objetivo 

era o relacionamento com bola de forma condicionada. Em ambas as situações 

os jogadores tinham de utilizar o pé dominante e o pé não preferido, mas no 

caso deste último verificou-se alguma dificuldade por parte de alguns 

jogadores. Apesar das dificuldades, verificou-se que os jogadores têm evoluído 

quanto à utilização do pé não preferido, o que nos permite realizar exercícios 

com um grau de complexidade maior para que esta característica se torne cada 

vez melhor.  

 Posteriormente realizamos um “meinho” de 2x1 num contexto diferente 

do habitual, para que o jogador que tinha posse de bola mantivesse a cabeça 

levantada, de forma a ver o colega e assim executar o passe com mais 

precisão. Neste exercício não colocamos limite de toques, contudo os 

jogadores eram obrigados a utilizar ambos os pés para se relacionarem com a 

bola. Como o exercício era diferente do habitual, inicialmente os alunos 

demonstraram algumas dificuldades, pois tinham de estar atentos a muitos 

aspetos ao mesmo tempo, nomeadamente: a bola, o adversário, outros grupos, 

utilização do pé não preferido, etc. De seguida, realizamos novamente 

“meinho”, com a introdução de uma baliza e um guarda-redes, para que cada 

grupo, pudesse exercitar a finalização. Posteriormente, acrescentamos outra 

variante, isso é, os golos só eram válidos se fossem de primeira. Desta forma, 

os alunos sentiram mais dificuldade em executar o exercício com sucesso pois 

eram obrigados a observar, pensar e executar mais rápido. 
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 Na parte final do treino, realizamos um torneio de 2x2 + jóquer e, por 

isso, dividimos o grupo em 3 equipas.  

 Apesar de no início do treino privilegiarmos a utilização do pé não 

preferido, verificamos que no decorrer do jogo os jogadores utilizam 

predominantemente o pé dominante. De uma forma geral, os jogadores 

conseguiram compreender e atingir os objetivos propostos para o treino. 

Contudo, nos próximos treinos é importante ter em atenção:  

 

a) O posicionamento, em campo, dos jogadores sem bola para que estes 

consigam ajudar o colega que tem a bola, pois nestas idades facilmente 

os jogadores perdem a atenção;  

b) A dinâmica da equipa, pois os jogadores optam quase sempre pelo 

duelo individual, o que os leva a perder muitos lances, e oportunidades 

de golo. Apesar de insistirmos bastante na componente técnica, esta 

característica é essencial no decorrer dos jogos e de grande parte dos 

exercícios.  

c) Utilização do pé não preferido 
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Treino nº 53 – PM;JF 

Data: 21 de Fevereiro de 2014 

Categoria: DF Matosinhos – seleção sub-7 

Duração: 60 minutos 

Material: bolas, sinalizadores, coletes e balizas 

Conteúdos do treino: relação com bola: passe, remate; Organização ofensiva: 

ocupação racional do espaço; ver tudo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duração: 20 minutos 

Relação com bola 

 Livre  

Brincar com bola:  

 

Toques, fintas, etc. 

o Utilizar pé dominante 

o Utilizar pé não preferido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Duração: 10 minutos 

Relação com bola 

 A: passe + parede + remate 

 B: = A, mas ver onde esta treinador e 

parede para lado livre  

 
 

o Utilizar pé dominante 

o Utilizar pé não preferido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duração: 20 minutos 

Jogo Gr+3x3+Gr 

 Procurar buracos livres 

o Ver bola  

o Ver baliza  

 Golos de 1º valem = 2 
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Reflexão do treino nº 53 

 Visto que a equipa ainda revela algumas fragilidades na circulação de 

bola, fruto, principalmente, da não procura de espaços vazios por parte dos 

jogadores sem bola, decidimos que este treino contemplaria exercícios de 

superioridade numérica. Desta forma, os jogadores iriam entender que no jogo 

existem outras opções que podem ser tão boas ou melhores que a finta. 

 Contudo, e dando continuidade ao treino anterior não descuramos a 

parte técnica.  

 No primeiro exercício pedimos aos jogadores que se recreassem 

livremente com a bola, através de toques, fintas, pontapés de bicicleta, entre 

outros, tanto com o pé dominante, como com o não dominante. Foi notório que 

com o pé não preferido a maioria dos alunos não manifesta um grande à-

vontade na concretização destas ações, pelo que será importante continuar a 

insistir nesta tarefa de forma a obter melhores resultados.  

 O segundo exercício considerou três gestos técnicos: o passe, a receção 

e o remate e, por isso, distribuímos os jogadores por duas estações para que 

tivessem oportunidade de realizar várias repetições. Com este exercício 

pretendia-se que os jogadores fossem capazes de trocar a bola com o colega 

que estava à frente e de seguida rematassem à baliza com sucesso. Foi um 

exercício dinâmico ao qual os jogadores responderam de forma muito positiva.  

 Na parte final do treino, realizamos jogo de Gr+3x3+Gr, mas com duas 

particularidades. Primeiro as balizas foram colocadas de costas uma para a 

outra, com o objetivo de incentivar os jogadores a verem os espaços vazios e a 

ocupar, de forma mais racional, o campo quando a equipa tem e não tem bola. 

Segundo, os golos de primeira equivaliam a dois. Sendo este exercício novo, 

os jogadores demonstraram alguma dificuldade em compreender a sua 

dinâmica, obrigando-nos a despender mais tempo do que era previsto para que 

fossem compridos os objetivos definidos. 

  

Ainda assim, nos próximos treinos é importante ter em atenção:  

a) O ajuste dos jogadores sem bola, de forma a conseguirem ajudar o 

jogador com bola e assim criar situações de superioridade numérica; 
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b) A execução dos primeiros toques, de modo que a mesma fique pronta 

para um colega ou para uma outra ação que se pretenda executar. 

 

c) Utilização do pé não preferido 
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Unidades de treino e respetivas reflexões 

Sub -13 – Semana de 3 de Fevereiro a 7 de Fevereiro de 2014 

Treino nº 64 – AG;GC;JF 

Data: 4 de Fevereiro de 2014 
Categoria: DF Matosinhos – 2013/14 AF Porto – Sub 13 - Fut-7 - série 2 
Duração: 60 minutos 
Material: bolas, sinalizadores, coletes e balizas 

Conteúdos do treino: Organização ofensiva: lado vazio; buracos à frente 

 
 
 
 

Duração: 20 minutos 

 

Jogo do “meio” 2+1x1 

 10 passes (pé dominante e pé não 

preferido) = dobra  

 Atrair sem bola 

 Ver “buracos” antes 

o lado vazio do jogo 

o lado vazio colega 

 1
os 

toques 

 
 
 
 
 
 
 

 

Duração: 20 minutos (2x10’) 

Gr+2+1x2 

 

 Equipa X - 10 passes =2 

 Passar a linha c/bola =1 

o Se passar antes por 10 toques 

=2  

 Lado vazio 

o Aproveitar à frente 

 Defesas a procurar com Bola! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duração: 20 minutos (2x10’) 

4+1+1x4 
 

 10 passes =2 

 Golo 

o Só com assistência do AV 

o Só 1º toque 

o Dentro = 2  

o Fora = 1 
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Reflexão do treino nº 64 

 O treino focou-se, essencialmente, na capacidade que os alunos devem 

possuir de serem agressivos com a bola tanto a nível individual como coletivo. 

 Procuramos incidir em exercícios onde a necessidade de ficar sozinho 

fosse uma constante, tanto em largura como em profundidade, para que as 

soluções para fazer a bola andar fossem sempre muitas. 

  É notório que a equipa apresenta um significativo desequilíbrio de 

qualidade, o que influência a qualidade de execução de alguns exercícios. E 

assim, é fundamental a forma como organizamos os jogadores e os colocamos 

em cada situação, seja como colegas, seja como adversários. Nota-se, por 

isso, maior facilidade por parte dos jogadores há mais tempo envolvidos no 

processo ou de maior qualidade, em resolver os problemas que vamos 

proporcionando. 

 Nos próximos treinos é importante ter em atenção: 

a) O ajuste do defesa sem bola para que o mesmo consiga ser mais 

agressivo pois, na maioria dos casos, o defesa sem bola fica desligado 

do jogo, perdendo a ligação com o outro defesa e implicando o 

recomeçar do desequilíbrio sempre que recebe a bola; 

 

b) A dinâmica dos jogadores que estão fora da jogada que, por vezes, é 

reduzida, retirando agressividade no posicionamento e na circulação da 

bola. 

 

c) Continuar a insistir no pé não preferido, para que os alunos possam ter 

mais uma solução do momento de decisão 
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Treino nº 65 – AG;GC;JF 

Data: 5 de Fevereiro de 2014 
Categoria: DF Matosinhos – 2013/14 AF Porto – Sub 13 - Fut-7 - série 
2 
Duração: 60 minutos 
Material: bolas, sinalizadores, coletes e balizas 

Conteúdos do treino: Organização ofensiva: lado vazio; dinâmica fora da bola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duração: 20 minutos 

Jogo do “meio” 4+1(jóquer)x2 

 10 passes (pé dominante e pé 

não preferido)= -1 para a equipa 

do meio 

 Lado vazio do campo 

 Lado vazio do colega 

 

                    Passes a ajudar! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Duração: 20 minutos (2x10’) 

4+3x4 
 10 passes =2 

 Golo (só 1º toque) = 1 

 Passe PV 1º toque = 1 

 Campo grande 

  

   Lado vazio 

                    “reciclar + aproveitar” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duração: 20 minutos (2x10’) 

6x5+1 
 

 Equipa X - 10 passes =2 

o Golo =1 (1º toque) =2 

 Equipa Y  

o 5 passes             

o Passe AV 

 Campo grande 

“Atrair” fora 

= 1 
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Reflexão do treino nº 65 

 Este treino foi direcionado para entrada nos espaços, para os 

desequilíbrios através das tabelas e para último passe. Esta última ação foi 

muito repetida durante o treino para que os jogadores percebessem a 

importância do mesmo para deixar a bola pronta para golo. 

 

 Preocupações a ter em conta:  

a) Em contexto de jogo, os jogadores que não têm bola revelam 

dificuldades em perceber o tempo e o espaço certo de desmarcação, 

para se oferecerem como alternativa e solução “aos caminhos da bola”. 

 

b) Insistir na utilização do pé não preferido 
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Treino nº 66 – AG;GC;JF 
Data: 7 de Fevereiro de 2014 
Categoria: DF Matosinhos – 2013/14 AF Porto – Sub 13 - Fut-7 – série 
2 
Duração: 60 minutos 
Material: bolas, sinalizadores, coletes e balizas 

Conteúdos do treino: Organização ofensiva: lado vazio; ultimo passe; dinâmica fora da 
bola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duração: 20 minutos 

 
Jogo do “meio” 4x2 

 5 passes = 1 

o DF –DF: Só 1º toque não conta 

passe 

 Ver tudo!...antes 

 “Atrair” para criar 

 Lado vazio  

 

 

Aproveitar! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Duração: 20 minutos (2x10’) 

 
3+3x4+GR 

 Equipa X 
o 10 passes =2 

o Golo: só 1º toque  

 Dentro =2 

 Fora = 1   

 Equipa Y – recuperar e golo ou 5 passes 

 Baixar  pronto! 

 

     Linhas cruzadas! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duração: 20 minutos (5x4’) 

   
Torneio Gr+3X3+Gr 
 

 GR+DF+DF+PV 

 GR+EXT+EXT+AV 

 Vitória = 3 

 10 passes 

 2 golos 

 3 minutos             

 Empate = 1 

 Derrota = 0 
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Reflexão do treino nº 66 

 O treino voltou a incidir, essencialmente, na capacidade da equipa ter a 

bola de forma agressiva e de conseguir causar desequilíbrios através da sua 

circulação. Neste momento, a maior preocupação é que a equipa seja capaz de 

envolver mais jogadores, sobretudo nos espaços longe da bola e no 

aproveitamento do lado contrário. 

 Continuamos a privilegiar exercícios onde a necessidade da equipa se 

ajustar constantemente para ter sucesso, seja em largura ou em profundidade, 

seja perto ou longe, é absolutamente necessária.  

 Tal como temos vindo a realçar, nos exercícios onde incluímos mais 

jogadores, aumentamos o espaço de jogo e diminuímos os condicionalismos 

para o sucesso, os jogadores tendem a não evidenciar as dinâmicas e 

preocupações que imaginamos à partida, fruto do desequilíbrio qualitativo 

dentro do plantel. 

 

 Preocupações a ter em conta:  

a) A ligação e o envolvimento da equipa, sobretudo quando a bola entra 

mais à frente e em zonas próximas da baliza adversária. Nesta situação, 

os jogadores mais recuados e os que estão fora da jogada, desligam-se 

do jogo, diminuindo o equilíbrio da equipa e as ações a realizar para 

finalizar ou circular a bola.  

 

5.4. Avaliação 

 

De modo a conhecer as principais características técnicas e táticas dos 

jogadores que compõem as diferentes turmas e a equipa foi realizada uma 

avaliação diagnóstica de cada grupo. Esta avaliação consistiu na realização de 

um jogo de futebol, que me permitiu verificar as principais capacidades e 

dificuldades de cada jogador em contexto de jogo. Para além disto, também 

consultei as fichas de perfil que são elaboradas no final de cada época 

desportiva e onde é descrita a evolução do aluno ao longo da época. Todas as 
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informações obtidas a partir desta avaliação permitiram conhecer de forma 

mais detalhada as capacidades táticas, técnicas e o perfil comportamental de 

cada jogador. Porém, deparei-me com a presença de novos alunos, cuja 

avaliação foi feita apenas, através de uma ficha de avaliação diagnóstica do 

aluno, onde constavam aspetos técnicos e táticos.  

Ao longo da época também foi realizada uma avaliação trimestral de 

cada aluno através da ficha de avaliação do aluno, que possibilitava aos 

jogadores terem conhecimento e consciência da sua evolução. Esta avaliação 

possibilitava aos treinadores refletirem, por um lado sobre o desenvolvimento e 

desempenho dos jogadores e, por outro sobre a sua própria atuação.  

No final da época, a avaliação final resultava da avaliação do último 

trimestre e da ficha de perfil do aluno, que era realizada no final da mesma. 

A informação obtida foi essencial, para um melhor conhecimento das 

dificuldades, necessidades e capacidades de cada jogador, ao mesmo tempo 

que contribuiu para um planeamento mais adequado e equitativo dos treinos.  

 

5.5. Estudo - Comparação da utilização do pé não preferido em 

escalões de formação no futebol 

5.5.1. Resumo 
 

O presente trabalho teve como grande propósito, verificar a influência do 

treino técnico na utilização do pé não preferido em contexto de jogo.  

Sendo esta uma questão bem presente no Futebol, principalmente na 

formação, achei pertinente e adequado aprofundar este tema, fazendo uma 

breve comparação entre dois escalões distintos. 

Assim, o estudo foi realizado com 19 jogadores, que se dividiam por dois 

escalões. O processo decorreu em três momentos, um momento inicial onde foi 

avaliada a utilização do pé não preferido em situação de jogo, um segundo 

momento, com a duração de seis meses, onde foram aplicados diversos 

exercícios que privilegiavam a utilização desse membro e um último momento 

onde os jogadores foram, novamente, avaliados em contexto de jogo.    
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Os resultados obtidos demonstraram-se muito positivos, pois a maioria 

dos jogadores, após o período de treino, manifestou um aumento da utilização 

do pé não preferido.  

No futebol, é notório que a utilização de ambos os pés é uma mais-valia 

tanto nos treinos como nos jogos, pelo que é fundamental que o treinador 

possua conhecimentos capazes de incentivar os jogadores à utilização do pé 

não preferido.  

Esta temática foi sujeita a uma pesquisa e reflexão cuidadas, no sentido 

de averiguar quais os exercícios mais adequados a aplicar, para que cada 

jogador pudesse evoluir e retirar o máximo proveito dos treinos. A elaboração e 

aplicação de um treino adequado e dirigido a todos dependem da capacidade e 

vontade demonstradas pelo treinador no decorrer da sua ação. 

 Assim, é essencial que o treinador seja o grande impulsionador na 

criação de um ambiente de treino positivo e dedicado não só à aprendizagem, 

mas também, à cooperação, à interação e à integração. 

 

5.5.2. Introdução 

 

O presente estudo surge no âmbito do Estágio do 2º Ciclo em Desporto 

de Crianças e Jovens onde, enquanto treinador de futebol, me deparei com a 

não utilização dos dois pés por parte dos jovens jogadores. 

 Uma vez que os meus conhecimentos nesta área não eram amplos, esta 

realidade mostrou-se desde logo uma questão interessante a aprofundar e a 

procurar modificar, pelo que a encarei como um enorme desafio a superar. 

 Neste sentido, realizei uma comparação entre dois escalões, acerca da 

utilização do pé não preferido e não sendo uma pesquisa de extenso 

desenvolvimento, permitiu-me adquirir um conjunto de conhecimentos 

essenciais neste campo e para o futuro.  

 No decorrer deste trabalho, tentei explanar o tema Lateralidade. 

 Durante o treino, a inclusão e realização de exercícios onde se impõe a 

utilização do pé não preferido aos jogadores é bastante benéfica, pois permite 

que os jogadores tenham consciência que esta ação pode ser um recurso de 
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sucesso em diversas situações. É uma excelente oportunidade para que cada 

aluno possa desenvolver mais capacidades, e assim, ficar com uma panóplia 

de soluções técnicas. 

 Neste sentido, a Dragon Force apresenta-se com um papel de máxima 

importância, pois as suas características próprias permitem potencializar não 

só a componente tática e técnica dos jogadores, mas também um conjunto de 

valores, direitos e deveres de todos os agentes participantes neste processo. 

 Tendo em consideração a assimetria funcional dos membros inferiores, 

o presente trabalho têm como objetivo verificar se um programa de treino 

técnico para o pé não preferido teve implicações no aumento da utilização do 

respetivo membro durante o jogo. 

 

5.5.3. Lateralidade 

 

Quando observamos o corpo humano e o dividimos pelo plano sagital, 

constatamos que o mesmo apresenta uma aparente simetria anatómica. 

Porém, em termos de funcionalidade, verifica-se uma assimetria, pois na 

maioria das atividades intervém mais um lado do que o outro, ou, quando 

intervêm os dois, as suas funções diferem. 

 A preferência por um membro ou por um órgão para o desempenho de 

uma tarefa específica, apesar das diferenças aparentemente insignificantes na 

sua morfologia, constituem um desafio para a investigação científica.  

 Este fenómeno, designado por lateralidade, “tem sido cientificamente 

estudado desde 1865, quando Paul Broca fez uma primeira abordagem sobre a 

dominância cerebral (Andrade, 2008, p.9)”. Desde então, vários estudiosos têm 

vindo a desenvolver o tema, apresentando diversas definições para o conceito 

de lateralidade que, na sua essência, são complementares entre si. 

 Galaburda et al. (1978, cit. Gonçalves, 2009, p.9) defendem que o 

“conceito de lateralidade surgiu da descoberta, há séculos, da dominância 

cerebral e consiste na tendência de um hemisfério em processar um 

determinado tipo de informação e em controlar o comportamento das respostas 

baseadas nessa mesma informação.” 
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 Le Boulch (1983, cit. por Andrade, 2008, p. 9) define lateralização como 

“a tradução de um predomínio motor dos segmentos direitos ou esquerdos do 

corpo, salientando que os espaços motores correspondentes ao lado direito e 

ao esquerdo não são homogéneos e que esta distinção se vai acentuando ao 

longo do período de desenvolvimento.” 

 Para Fontaine (1986, cit. por Andrade, 2008, p. 9) a lateralidade refere-

se “à predominância de um lado do corpo sobre o outro.” 

 De acordo com Negrine (1986, cit. por Andrade, 2012, p.11) a 

lateralidade representa “a prevalência motora de um lado do corpo, a qual 

parece coincidente com a predominância sensorial do mesmo lado e com as 

possibilidades simbólicas do hemisfério cerebral oposto.” O mesmo autor 

destaca a lateralidade somente, quanto à habilidade da mão, do pé e do olho. 

 Já Romero (1987, cit. por Gonçalves, 2009, p.10) declara que “o 

conceito de lateralidade se encontra estreitamente relacionado com a aquisição 

da noção de direita e esquerda, salientando que a automatização da 

lateralidade é tanto necessária quanto indispensável, devendo ocorrer o mais 

cedo possível.” Romero (1988, cit. por Andrade 2012, p.11) afirma ainda, que a 

“lateralidade também deve ser considerada ao nível auditivo.” 

 Fonseca (1988, cit. por Andrade, 2008, p. 9) diz que “na análise da 

lateralidade, devemos levar em consideração a lateralidade ocular, auditiva, 

manual e pedal.” Afirma também, que a lateralidade “constitui um processo 

essencial à relação entre a motricidade e a organização psíquica intersensorial, 

representando a consciencialização integrada e simbolicamente interiorizada 

dos dois lados do corpo.” 

 Neto (2002, cit. por Gonçalves, 2009, p.11) define lateralidade corporal 

como “a preferência de utilização de uma das partes simétricas do corpo, seja 

ela mão, pé, olho ou ouvido, verificando-se, assim, quatro índices de 

preferência: manual, pedal, visual e auditivo.” 

 Para Doré (1999, cit. por Gonçalves 2009, p.10), a lateralidade “reflete a 

especialização hemisférica do cérebro e a organização funcional do sistema 

nervoso central. A consciência do corpo pressupõe a noção de lateralidade e 

esta, por sua vez, intervém diretamente na precisão, preferência, velocidade e 
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coordenação, participando, assim, no processo de maturação psicomotor do 

indivíduo. “  

 A lateralidade está, assim, relacionada com o conhecimento corporal, 

que é fundamental na relação entre o eu e o mundo exterior, sendo, por isso, 

crucial na constituição da personalidade do ser humano. Porém, o 

conhecimento do corpo não depende exclusivamente do desenvolvimento 

cognitivo. Depende, também, da perceção formada pelas sensações visuais, 

táteis e cinestésicas e pela linguagem.  

 Em conclusão, podemos afirmar que, desde muito cedo, houve a 

preocupação acerca do que é a lateralidade. E, em geral, a lateralidade 

corporal refere-se à preferência de utilização de um dos membros ou órgãos 

simétricos do corpo: mão, pé, olho e ouvido. 

 

5.5.4. Metodologia 

5.5.4.1. Amostra 

 

A amostra foi constituída por dois grupos experimentais, a seleção sub-7 

e a equipa sub-13, num total de dezanove jovens jogadores do sexo masculino 

pertencentes à Dragon Force de Matosinhos.  

Tabela 1: Características da amostra  

 

Total da amostra 

Características Nº Idade 
(média) 

Sub -13 12 13 

Sub -7 7 7 

Total 
(duas equipas) 

19 10,7 

  

Relativamente ao número de sessões de treino por semana, a seleção 

sub-7 realizava duas sessões, enquanto a equipa dos sub-13 realizava três 

sessões, cada uma com duração de 60 minutos. Quanto à preferência pedal, 
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16 jogadores têm como membro preferido o pé direito, o que representa 84,2% 

da amostra, em contraste com 3 jogadores com preferência pedal esquerda, o 

que corresponde a 15,8% do número total da amostra. 

 

5.5.4.2. Instrumentos  

 

Para medir a preferência pedal e o respetivo índice de assimetria 

funcional, foi utilizado um instrumento denominado "Sistema de avaliação da 

assimetria funcional dos membros inferiores em Futebol" (SAFALL-FOOT) 

validado pelos professores (Guilherme, Graça, Seabra, & Garganta, 2012). O 

SAFALL-FOOT é composto por seis categorias e trinta e duas subcategorias, 

que quando avaliadas permitem a análise da frequência e eficácia de todas as 

ações técnicas realizadas com a bola, usando os membros inferiores.  

Esta avaliação ocorreu durante um jogo de futebol de 5x5, com duas 

partes de dez minutos cada e um intervalo de cinco minutos entre elas. O jogo 

foi gravado através de uma câmara de vídeo, colocada num plano superior ao 

terreno de jogo, de forma a facilitar a posterior análise. A partir da visualização 

das filmagens foi possível verificar qual o índice de utilização do pé preferido e 

não-preferido no jogo, e, consequentemente o respetivo índice de assimetria 

funcional. 

Quadro 1: Categorias, Subcategorias e Valorização do “SAFALL-FOOT” 

 

Categorias Subcategorias Valorização 

Interceção / 
Desarme 

Interceção/Desarme pé direito positiva 
Interceção/Desarme pé direito negativa 
Interceção/Desarme pé esquerdo positiva 
Interceção/Desarme pé esquerdo negativa 

10 
2,5 
10 
2,5 

Receção 

Receção pé direito positiva 
Receção pé direito negativa 
Receção pé esquerdo positiva 
Receção pé esquerdo negativa 

10 
2,5 
10 
2,5 

Passe 

Passe pé direito positivo 
Passe pé direito negativo 
Passe pé esquerdo positivo 
Passe pé esquerdo negativo 

10 
2,5 
10 
2,5 
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Condução / 
Proteção 

Condução / Proteção pé direito positivo 
Condução / Proteção pé direito negativo 
Condução / Proteção pé esquerdo positivo 
Condução / Proteção pé esquerdo negativo 
Condução / Proteção dominância pé direito 
positivo 
Pé direito 
Pé esquerdo 
Condução / Proteção dominância pé direito 
negativo 
Pé direito 
Pé esquerdo 
Condução / Proteção dominância pé esquerdo 
positivo 
Pé direito 
Pé esquerdo 
Condução / Proteção dominância pé esquerdo 
negativo 
Pé direito 
Pé esquerdo 

10 
2,5 
10 
2,5 

 
10 
5 
 

2,5 
1,25 

 
5 
10 
 

1,25 
2,5 

Finta 

Finta pé direito positivo 
Finta pé direito negativo 
Finta pé esquerdo positivo 
Finta pé esquerdo negativo 
Finta dominância pé direito positivo 
Pé direito 
Pé esquerdo 
Finta dominância pé direito negativo 
Pé direito 
Pé esquerdo 
Finta dominância pé esquerdo positivo 
Pé direito 
Pé esquerdo 
Finta dominância pé esquerdo negativo 
Pé direito 
Pé esquerdo 

10 
2,5 
10 
2,5 

 
10 
5 
 

2,5 
1,25 

 
5 
10 
 

1,25 
2,5 

Remate 

Remate pé direito positivo 
Remate pé direito negativo 
Remate pé esquerdo positivo 
Remate pé esquerdo negativo 

10 
2,5 
10 
2,5 

 

5.5.4.3. Desenho Experimental 
 

O estudo realizou-se ao longo de seis meses. A avaliação inicial da 

assimetria funcional dos membros inferiores, efetuada no primeiro treino da 
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época, teve por base as categorias e subcategorias da SAFALL-FOOT. Após 

essa avaliação os jogadores dos sub-7, duas vezes por semana, e os 

jogadores dos sub-13, três vezes por semana, realizaram nos primeiros 

quinze/vinte minutos do treino, um conjunto de exercícios específicos 

direcionados para o pé não preferido. No final dos seis meses, os grupos foram 

novamente avaliados seguindo, mais uma vez, as categorias e subcategorias 

da SAFALL-FOOT.  

 

5.5.4.4. Procedimentos Estatísticos  

 

A estatística descritiva, nomeadamente a média e o desvio-padrão foram 

utilizadas para conhecer aspetos gerais no início do estudo e após os 6 meses.  

O Teste T de medidas repetidas foi utilizado para comparar os valores 

das variáveis da mesma amostra em distintas alturas. Para além disso foi 

efetuado o cálculo percentual de alteração (%∆) para aferir a percentagem de 

alteração verificada nos jogadores após a realização do treino técnico. Foi 

também utilizado o teste General Linear Model de forma a poder obter uma 

comparação entre as equipas. 

Para a análise estatística do estudo foi utilizado o programa estatístico 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), versão 21.0.  

O nível de significância foi estabelecido em 5%. 

 

5.5.4.5. Apresentação e Discussão dos Resultados 
 

Em primeiro lugar é importante referir que, nesta amostra, existe uma 

preferência pedal direita superior (16 jogadores) à preferência pedal esquerda 

(3 jogadores).  

Relativamente aos sub-7 verificou-se que houve uma melhoria (66%) na 

utilização do pé não preferido da primeira avaliação para a segunda avaliação, 

sendo considerada estatisticamente significativa (p=0,018). 

Nos sub-13, apurou-se também uma evolução (62%) na utilização do pé 
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não preferido, sendo considerada estatisticamente significativa (p=0,045). 

A Tabela abaixo mostra a média e a percentagem dos resultados obtidos 

para o pé preferido e pé não preferido, ao nível de competição (sub-13 e sub-7) 

e do tempo (Início e após 6 meses). 

Tabela 2. Os valores estatísticos (média e desvio padrão), percentagem de 

alteração (%∆), o valor de p para a análise do teste t de medidas repetidas 

dependentes da avaliação inicial (1ª) e final (2ª) do índice de assimetria 

funcional. 

 

 

Relativamente à seleção sub-7 a média de utilização do pé não preferido, 

na primeira avaliação, foi de 0,43 ± 0,43. Já na segunda avaliação a média da 

utilização do pé não preferido foi de 1,27 ± 0,55. Perante estes resultados é 

possível afirmar que da primeira avaliação para a segunda existiu uma 

melhoria na utilização do pé não preferido, na medida em que através da 

utilização do teste t pode-se verificar que os resultados são estatisticamente 

significativos, sendo o valor de t=4,15 e o valor de significância 0,018.  

Dos sete jogadores avaliados, comprovou-se que apesar do pouco período 

de treino, cinco deles tiveram melhorias acima dos 30%. O jogador 1 que 

ocupa a posição de ala, que apresenta muita criatividade e tenta fintar, sempre, 

os adversários teve uma evolução de 58,83%. O jogador 4, que também é ala, 

atuando, por vezes, como avançado é forte no contato físico, possui um remate 

muito forte e é extremamente veloz, apresentando uma evolução de 48,70%. O 

jogador 5 é avançado, possuí uma grande técnica, gosta de ter bola e driblar os 

adversários e a sua evolução foi de 38,50%. O jogador 6 atua como médio, 

podendo jogar, também, como ala. É dos jogadores mais criativos e tecnicistas 

Escalão 

Pé Preferido Pé Não Preferido 

1ª 

Avaliação 

2ª 

Avaliação 

%Δ 

Equipa 
P 

1ª 

Avaliação 

2ª 

Avaliação 

%Δ 

Equipa 
P 

Sub-7 
6,97 

(0,94) 
5,81 

(0,91) 
19,9 

0,03
1 

0,43 
(0,43) 

1,27 
(0,55) 

66,14 0,018 

Sub-13 
8,20 

(0,90) 
7,00 

(0,61) 
17,4 

0,00
0 

0,66 
(0,50) 

1,76 
(1,74) 

62,5 0,045 



53 
 

da equipa e raramente passa a bola sem realizar uma finta. Teve a maior 

evolução, cerca de 136,64%. Já o jogador 7, que joga como guarda-redes, teve 

uma evolução de 63,38%. 

 É importante referir que os sub-7 só treinavam duas vezes por semana e 

que as suas evoluções estão relacionadas com as posições ocupadas no 

terreno de jogo pelos jogadores, ou seja, ala; médio, avançado e guarda-redes. 

Estas posições mais concretamente, a posição de médio e guarda-redes, 

solicitam uma utilização do pé não predominante com maior frequência, tal 

como demonstram os resultados obtidos na avaliação.  

Contudo, um dos sete jogadores não revelou nenhuma melhoria. 



54 
 

Tabela 3: Percentagem de alteração (%Δ) índice de utilização para as 

variáveis preferido e não preferido dos sub -7 

 

Jogadores 

Sub-7  

Pé 
Preferido 

Pé não 
Preferido 

Índice de 
diferença 

 
% de 

alteraç

ão 

1ª 
Avalia

ção 

2ª 
Avaliaç

ão 

1ª 
Avaliaç

ão 

2ª 
Avaliaç

ão 

1º 
Avaliaç

ão 

2ª 
Avaliaç

ão 

Jogador 1 7,83 5,76 0,00 0,67 7,83 5,09 53,83 

Jogador 2 6,93 7,38 0,39 0,80 6,54 6,58 0,61 

Jogador 3 5,22 5,00 0,85 1,39 4,38 3,61 21,33 

Jogador 4 6,73 5,94 0,96 2,06 5,77 3,88 48,71 

Jogador 5 7,90 6,55 0,49 1,20 7,41 5,35 38,50 

Jogador 6 6,57 5,24 0,37 2,62 6,20 2,62 136,64 

Jogador 7 7,63 4,83 0,00 0,17 7,63 4,67 63,38 

Total 
(média) 

6,97 5,81 0,43 1,27 6,53 4,54 51,68 
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Figura 1: Índice de assimetria dos diferentes jogadores dos sub-7 
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Em relação à equipa dos sub-13 a média na primeira avaliação foi de 0,66 

± 0,50 e na segunda avaliação foi de 1,76 ± 1,74. Da primeira avaliação para a 

segunda verificou-se que existiu uma melhoria na utilização do pé não 

preferido, na medida em que através da utilização do teste t analisei que os 

resultados foram estatisticamente significativos, sendo o valor de t=5,68 e o 

valor de significância 0,045.  

Dos doze jogadores avaliados, constatei que cinco tiveram melhorias acima 

dos 30%, o que, tendo em consideração o curto período de treino, é 

considerável. O jogador 3 ocupa a posição de ala, é muito rápido e possui 

alguma técnica, sendo a sua evolução de 43,13%. O jogador 2 apresenta-se 

como defesa, demonstrando uma boa técnica e gosto em jogar, 

preferencialmente, do lado esquerdo. É muito forte no contato físico e no 

remate e a sua evolução foi de 86,42%. Os jogadores 5 e 10 são médios, 

podendo o primeiro jogar, também, como ala. São os jogadores mais criativos e 

tecnicistas da equipa e gostam muito de ter bola, driblar os adversários e 

executar passes de rutura. As suas evoluções foram de 58,60% e de 39,79% 

respetivamente. Já o jogador 1, que atua como guarda-redes, teve uma 

evolução de 39,66%. 

É importante realçar que os sub-13 só treinavam três vezes por semana e 

que os resultados obtidos estão relacionados com as posições ocupadas pelos 

jogadores no terreno jogo, ou seja, ala, defesa, médio.  
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Tabela 4: Percentagem de alteração (%Δ) índice de utilização para as 

variáveis preferido e não preferido dos sub -13 

 

Jogadores 

Sub-13 

Pé 
Preferido 

Pé não 
Preferido 

Índice de 
diferença % de 

alteraç
ão 

1º 
Avaliaç

ão 

2ª 
Avaliaç

ão 

1º 
Avaliaç

ão 

2ª 
Avaliaç

ão 

1º 
Avaliaç

ão 

2ª 
Avaliaç

ão 

Jogador 1 10,00 7,84 0,00 0,68 10 7,16 39,66 

Jogador 2 9,06 6,15 0,00 1,28 9,06 4,86 86,42 

Jogador 3 7,63 6,79 0,13 1,55 7,50 5,24 43,13 

Jogador 4 7,40 6,96 0,73 1,15 6,67 5,81 14,80 

Jogador 5 7,98 6,73 1,43 2,60 6,55 4,13 58,60 

Jogador 6 6,40 6,04 0,90 1,46 5,50 4,58 20,09 

Jogador 7 8,29 7,43 0,98 0,17 7,32 7,26 0,83 

Jogador 8 8,89 8,06 0,07 1,13 8,82 6,94 27,09 

Jogador 9 8,49 7,50 0,63 0,68 7,86 6,82 15, 25 

Jogador 10 7,80 6,96 1,10 2,16 6,71 4,80 39,79 

Jogador 11 8,53 7,20 1,18 1,40 7,35 5,79 26, 94 

Jogador 12 8,04 6,71 0,88 6,89 7,21 5,82 2,88 

Total 

(média) 
8,20 7,00 0,66 1,76 7,54 5,76 31,29 
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Figura 2: Índice de assimetria dos diferentes jogadores dos sub-13 
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Após a análise do primeiro e do segundo momento de avaliação das duas 

equipas achei pertinente compará-las. Apesar dos jogadores apresentarem 

idades distintas, considerei relevante realizar esta tarefa, pois normalmente, os 

jogadores mais novos demonstram mais facilidade em aprender novos 

conceitos. E, nesse sentido, fiquei curioso em descobrir se os mais novos 

seriam capazes de adquirir esta nova aprendizagem e se os jogadores mais 

velhos conseguiriam evoluir. 

Desta forma, comparando as duas equipas através da % de alteração pude 

verificar que os sub-7 tiveram uma evolução na ordem dos 51,68% e os sub-13 

uma evolução de 31,29% no que diz respeito à utilização do pé não preferido.  

Assim, concluímos que o escalão mais novo teve uma maior evolução que 

o escalão mais velho.   

Posto isto, podemos afirmar que o treino técnico que incidiu sobre o pé não 

preferido revelou-se fundamental no aumento do seu índice de utilização do 

mesmo durante o jogo. Poder-se-á, dizer que algumas habilidades motoras 

específicas, que não são exercitadas no jogo, de forma a elevar os níveis de 

proficiência, poderão ser alvo de treino técnico com o objetivo de melhorar os 

níveis qualitativos. 

É também de salientar que: 

 O treino sistemático das habilidades motoras específicas do pé não 

preferido, ainda que desinserido do contexto de jogo permite um 

transfere de aprendizagem para o desempenho em competição; 

 Um programa de treino específico direcionado para o pé não preferido 

permite um aumento da sua utilização durante o jogo, reduzindo a 

respetiva assimetria funcional.  

 O aumento dos níveis de utilização do pé não-preferido após a aplicação 

do respetivo treino técnico revelou-se relevante nos dois escalões 

avaliados. Contudo, os escalões mais jovens evidenciaram melhorias 

mais significativas, comparativamente com os sub -13 

Em suma, o resultado da comparação foi estatisticamente significativo 

sendo o valor de significância 0,039. 
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6. Desenvolvimento Profissional  
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6. Desenvolvimento Profissional 

6.1. Reflexão 

 

No decorrer do Estágio foram várias e diversas as aprendizagens que 

adquiri e que contribuíram para o meu crescimento pessoal e profissional.  

 Enquanto futuro treinador, reconheço a necessidade de desenvolver a 

prática, através de ações que permitam refletir na, para e sobre a prática de 

treinar, perspetivando a melhoria da minha prestação. Sendo a reflexão uma 

ação importante nesta e em qualquer profissão, é legítimo afirmar que não 

basta refletir sobre a prática. A reflexão deve ser forte o suficiente para que as 

suas intenções se manifestem na ação. É necessário retirar partido dessa 

reflexão e utilizá-la de forma a melhorar a ação do treinador e assim alcançar o 

êxito profissional. Devemos então, refletir antes de agirmos, na prática e depois 

da mesma. E este ciclo não deverá terminar aqui, pois o treinador deve ir mais 

além, nomeadamente definir estratégias que serão postas em prática em 

momentos futuros.  

 Relativamente à reflexão na ação, Alarcão (1996, p. 16) afirma que “esta 

se manifesta quando refletimos no decurso da própria ação, sem a 

interrompermos, embora com breves instantes de distanciamento, e 

reformulamos o que estamos a fazer enquanto estamos a realizá-lo, tal como 

fazemos na interação verbal em situação de conversação”. Quanto à reflexão 

sobre a ação, Alarcão (1996, p.17) diz que “esta se apresenta quando 

reconstruimos mentalmente a ação para tentarmos analisá-la 

retrospetivamente”. No que reporta à reflexão sobre a reflexão na ação, “a sua 

função é ajudar a determinar as ações futuras, a compreender futuros 

problemas ou a descobrir novas soluções” (Alarcão, 1996, p. 17). Assim, ao 

longo do Estágio, a reflexão tornou-se uma ação indispensável e constante que 

me ajudou a desenvolver uma prática consciente.  

Porém, uma condição fundamental da reflexão é o saber, pois ninguém 

reflete sobre aquilo que não sabe e ninguém consegue focar a sua atenção 

quando é desconhecedor do erro. E foi assim, que ao longo do Estágio sempre 

me preocupei em saber mais sobre a área do futebol, sobretudo do treino e da 
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formação, com o objetivo de proporcionar aos jovens uma prática completa, 

diversificada e dirigida às expectativas de cada um.  

A reflexão ajudou-me a querer ser cada vez melhor e a fazer cada dia mais 

no sentido de superar as minhas dificuldades e corrigir os meus erros. Segundo 

Dewey (1933, cit. por Alarcão, 1996, p. 175) a reflexão “é uma forma 

especializada de pensar. Implica uma perscrutação ativa, voluntária, 

persistente e rigorosa daquilo em que se julga acreditar ou daquilo que 

habitualmente se pratica, evidencia os motivos que justificam as nossas ações 

ou convicções e ilumina as consequências a que elas conduzem”. No meu 

entender é algo pessoal que só o próprio pode fazer, afirmando-se como uma 

função singular que nos distingue uns dos outros. Cada um tem a sua maneira 

de pensar e de perceber o que o rodeia, consoante as suas crenças, vivências 

e conhecimentos acerca do que reflete. E ser-se reflexivo é como diz Alarcão 

(1996, p. 175) “ter a capacidade de utilizar o pensamento como atribuidor de 

sentido”.  

Um treinador deve ser capaz de comprometer-se com a profissão, ser 

capaz de refletir sobre toda a sua atividade, ser capaz de tomar decisões e de 

ter opiniões fundamentadas. 

No entanto, alguém que descreve o que aconteceu no seu treino não pode 

ser visto como tal, pois para ser reflexivo é imprescindível compreender a 

reflexão como uma forma de consciencialização sobre os atos desempenhados 

no treino, sobre o que aconteceu e o que poderia ter sido evitado, através da 

identificação de possíveis soluções.  

É fundamental, enquanto futuro treinador, ter consciência do trabalho que 

desenvolvo e sobretudo ter a capacidade de repensar as minhas ações e 

modificá-las ou melhorá-las, de acordo com as situações que se apresentam. 

No decorrer da prática profissional e do saber científico, a reflexão é 

indispensável e deve ser desenvolvida de forma ativa, constante e consciente, 

pois só assim será possível identificar as lacunas, os erros e as incoerências e, 

consequentemente o reajuste ou a reformulação da prática.  
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7. Conclusão 
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O ano de Estágio foi, sem dúvida, um momento repleto de grandes 

vivências e aprendizagens.  

Desde o primeiro contacto com o clube, ao contacto com os jogadores, aos 

treinos realizados, às atividades organizadas, ao convívio com os restantes 

treinadores, entre outros, todos foram momentos de enriquecimento que me 

fizeram crescer a nível pessoal, social e profissional.   

Este confronto com o contexto real de treino fez-me perceber, melhor, que 

é fundamental que o treinador conheça os jogadores, as suas características e 

principalmente as suas dificuldades para que o treino seja adequado e 

produtivo. Cabe, também, ao treinador, estar atento e procurar criar um 

ambiente de aprendizagem positivo, de cooperação e respeito onde todos 

joguem e se sintam integrados. 

Ao longo do estágio sempre me dediquei e empenhei na realização das 

diversas atividades, na procura de novos conhecimentos e estratégias, na ação 

de refletir e na superação das dificuldades, no sentido de que todas as 

situações e tarefas fossem essenciais para o sucesso do presente e do futuro. 

No decorrer desta etapa tive, ainda, oportunidade de desenvolver um 

pequeno estudo acerca da utilização do pé não preferido que, na minha 

prespetiva se mostrou um enorme contributo não só para mim, mas sobretudo 

para os jogadores que se familiarizaram com mais uma possibilidade para a 

execução das diversas habilidades. 

Todo este caminho permitiu-me adquirir saberes e competências essenciais 

para o meu desempenho como treinador. E, embora tenha adquirido 

conhecimentos acerca do planeamento, da realização e da avaliação estou 

consciente que ainda tenho muito a aprender, pelo que a formação será uma 

constante ao longo do meu trajeto.  

Revejo o ano de estágio como uma etapa trabalhosa, mas muito 

enriquecedora, repleta de alegrias, conquistas, partilhas, erros e dificuldades 

que se mostraram de enorme importância para alcançar os objetivos a que me 

propus. Foquei-me, principalmente, na promoção de momentos de constante 

alegria, motivação e cooperação, na aprendizagem dos diversos conteúdos 

relacionados com o futebol, na participação de todos os jogadores em todas as 
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atividades realizadas, na criação de exercícios atingíveis por todos e, também, 

no desenvolvimento de uma enorme vontade de querer fazer mais e melhor.   

Embora tenha terminado esta etapa, sei que ainda tenho muito a aprender 

e a evoluir, pois quero ser capaz de transmitir muito mais do que 

conhecimentos desportivos. Quero contribuir para a formação de jovens 

responsáveis, capazes de enfrentar as dificuldades sem nunca desistir.  

Este fim representa o começo de uma nova etapa.  
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1ª CD Bataria - 7

19/out 15h00

2ª Sra da Hora

26/out 15h00

3ª CD Bataria - 7

2/nov 15h00

4ª Sra da Hora

9/nov 15h00

5ª

16/nov

6ª CD Bataria - 7

23/nov 15h00

7ª CD Bataria - 7

30/nov 15h00

8ª CD Bataria - 7

7/dez 15h00

9ª Pasteleira - Rel

14/dez 15h00

10ª CD Bataria - 7

21/dez 15h00

11ª CD Campanhã

28/dez 15h00

12ª Sra da Hora

4/jan 15h00

13ª CD Bataria - 7

11/jan 15h00

14ª CD Arcozelo

18/jan 15h00

15ª CD Bataria - 7

25/jan 15h00

16ª CD Bataria - 7

1/fev 15h00

17ª PJ Manuel Ramos

8/fev 15h00

18ª CD Bataria - 7

15/fev 15h00

19ª CCD Porto

22/fev 15h00

20ª CD Bataria - 7

1/mar 15h00

21ª Lusitanos Sta Cruz

8/mar 15h00

22ª CD Bataria - 7

15/mar 15h00

23ª

24ª

25ª

26ª

JOGOS
Tit GM GS CONV.
22 50 22

21 3 22

19 5 21

4 19

4 1 21

13 3 22

21 27 21

14 8 22

7 7 21

22 20 22

1 1 19

4 10 22

2

87 50

DRAGON FORCE MATOSINHOS

SUB 13
Jorn. Loc. e hora Jogos Classif.CASA RESULTADO FORA

DF Matosinhos Não Realizado SC Progresso 5º

SC Sra da Hora 2 3 DF Matosinhos 3º

DF Matosinhos 3 1 SPG C Arcozelo 3º

SC Porto 3 4 DF Matosinhos 2º

Boavista FC 1 6 DF Matosinhos 2º

DF Matosinhos 7 2 FC Infesta 2º

Padroense FC 2 3 DF Matosinhos 2º

DF Matosinhos 0 4 AJ Hernani Gonçalves 3º

Ramaldense FC 2 7 DF Matosinhos 3º

DF Matosinhos 8 2 Lusitanos FC Sta Cruz 3º

SC Salgueiros 08 0 3 DF Matosinhos 2º

SC Progresso 3 5 DF Matosinhos 2º

DF Matosinhos 2 0 SC Sra da Hora 2º

SPG C Arcozelo 3 4 DF Matosinhos 2º

DF Matosinhos 2 1 SC Porto 2º

DF Matosinhos 5 2 Boavista FC 2º

FC Infesta 6 6 DF Matosinhos 2º

DF Matosinhos 1 5 Padroense FC 2º

AJ Hernani Gonçalves 3 2 DF Matosinhos 3º

DF Matosinhos 7 0 Ramaldense FC 3º

Lusitanos FC Sta Cruz 4 6 DF Matosinhos 3º

DF Matosinhos 3 3 SC Salgueiros 08 3º

JOGADORES

André Servo (GR)

Gonçalo Barros

Jorge Carlos

Bruno Oliveira

Nuno Caldeira

Duarte Alves

Luis Lopes

Daniel Lourenço

Nuno Soares

Francisco Moreira

Francisco Freitas

Daniel Reis

Auto Golo

Total

Anexo 1 – Calendário da Competição 
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Anexo 2 – Planeamento Anua 
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Anexo 3 – Ficha de Avaliação Diagnóstica da Turma 

 

 

 
DF MATOSINHOS 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
EM POSSE 

 I S B MB 

Organização Colectiva     

Nível Individual (média)     

 
SEM POSSE 

 I S B MB 

Organização Colectiva     

Nível Individual (média)     

 
RELAÇÃO COM BOLA 

 I S B MB 

Nível Global da Turma     

 
 
 
   
 
 

Turma:  

Observações: - Observação 1: 
 
 
- Intervenção 1:  

 

Data:  Os Treinadores:  

Legenda:   I – Insatisfatório     S – Satisfatório     B – Bom     MB – Muito Bom      
 

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DA TURMA 
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Anexo 4 – Ficha de Perfil do Aluno 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
DF MATOSINHOS 

 
 
 
 
 
 
 
ANO LECTIVO:  
NOME: MÁRIO     TURMA:  
ANO DE NASCIMENTO:  
 

CARACTERIZAÇÃO:  
EM POSSE 

 Posicionamento em campo 

 Decisões tomadas 

 Técnica (que soluções escolhe para a intencionalidade pretendida) 

 
SEM POSSE 

 Posicionamento 

 Decisões 

 Técnica 

 
RELAÇÃO COM A BOLA 

 Sensibilidade na relação corpo-bola 

 Domínio dos dois pés 

 
 
PERFIL COMPORTAMENTAL 

 Disciplina 

 Empenhamento 

 Autonomia 

 Relacionamento 

 
ASSIDUIDADE:  
 
OBSERVAÇÕES:  
_____________________________________________________________________________
_____ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________ 

FICHA DE PERFIL DO ALUNO 
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Anexo 5 – Ficha de Avaliação do Aluno 
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COND DIR+ COND DIR- COND ESQ+COND ESQ- DOM DIR + DOM DIR - DOM ESQ +DOM ESQ -

PAS DIR + PAS DIR - PAS ESQ + PAS ESQ -

FIN DIR + FIN DIR - FIN ESQ + FIN ESQ - F DOM D + F DOM D - F DOM E + F DOM E -

REM DIR + REM DIR - REM ESQ + REN ESQ -

NOME

DIREITO ESQUERDO

CONDUÇÃO (E CONTROLO)

DIREITO ESQUERDO DOMINÂNCIA DIREITO DOMINÂNCIA ESQUERDO

NOME

PASSE

NOME

NOME

DIREITO ESQUERDO DOMINÂNCIA DIREITO

FINTA

DOMINÂNCIA ESQUERDO

DIREITO ESQUERDO

REMATE

Anexo 6 – Folha de Registo da Utilização dos Membros Inferiores  
 

 

 

 

 


