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Resumo 

 

Este relatório tem como objetivo a constatação e a reflexão dos 

acontecimentos sucedidos em torno da modalidade Futebol durante o Estágio 

Profissional, de acesso ao grau de Mestre, em Desporto para Crianças e 

Jovens da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Realizei o meu 

Estágio Profissional na Associação Desportiva Sanjoanense, orientada ao 

longo da época por um Tutor, e pelo Coordenador da Faculdade de Desporto 

da Universidade do Porto que me apoiaram nesta etapa. Ao longo deste 

relatório serão demonstrados e revistos todos os passos marcantes da minha 

passagem por este clube, momentos que me permitiram adquirir uma 

identidade como treinadora/professora nos diferentes escalões etários da 

formação deste clube. Acompanhei, ativamente, a evolução dos atletas no que 

diz respeito a assimetria funcional dos membros inferiores, através da 

ferramenta SAFALL-FOOT. Este relatório é composto por uma Introdução, por 

uma contextualização da prática, onde faço referência à revisão de literatura 

sobre desporto para crianças e jovens, de forma a integrar a literatura com os 

conhecimentos práticos. Farei, também, a caracterização do contexto 

institucional e do contexto de natureza funcional; o desenvolvimento da Prática 

Profissional onde refiro e expresso o meu trajeto e toda a atividade executada 

durante o estágio; o desenvolvimento profissional, onde faço menção da minha 

reflexão crítica perante o percurso/desenvolvimento e processo vivenciado no 

clube; e, finalizando, uma conclusão, onde teço uma reflexão sobre o tema 

dialogado e as minhas perspetivas e motivações futuras. Este estágio teve 

como tema principal a avaliação, o desenvolvimento e a observação da 

evolução dos atletas do escalão Sub 11 e escalões não federados, Sub 5 a 

Sub 8,em situação de jogo reduzido, perante exercícios e a utilização da sua 

assimetria funcional dos membros inferiores, na modalidade Futebol. 

Palavras-chave: FUTEBOL, ASSIMETRIA FUNCIONAL, PÉ NÃO 

PREFERIDO, TÉCNICA,HABILIDADES MOTORAS ESPECÍFICAS. 
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Abstract 

 

The report I will be describing aims achieved and a series of successful events 

during my internship experience on football modality as part of achieving a 

Masters degree qualification on Sports for Children and Youths at the University 

of Porto, Sports Science Faculty. It will consist of an introduction; description 

and reference, based in my experience and in literature in how integrate 

children's and youths in sports. Other relevant events will be shown regarding 

the institutional and functional and nature context; development of the 

professional practice in which I express my aim to succeed in this project; 

professional experience; developments and what this brought to my future 

experiences and projects.My internship was at the Associação Desportiva  

Sanjoanense, in São João da Madeira, Portugal. Under close supervision of my 

tutor and supervisor from the University of Porto, who both fully supported and 

guided me during this stage of my degree. Throughout this report I'll 

demonstrate all the relevant steps that made this period of working experience 

such an important step in achieving my degree qualification as a teacher and 

trainer in different levels of age groups of the club athletes, also with particular 

attention on the functional asymmetry of the lower limbs of the athletes by 

SAFALL-FOOT system.This internship had as main interest the evaluation, 

development and observation of the athletes evolution and ranking 

development within different grades as Under 11, Under 5 to Under 8 as non 

professionals, experiencing differently kinds of exercises and reduction games, 

and use of their functional asymmetry of lower limbs, in this sports practice, 

football. 

 

Keywords: FOOTBALL, ASYMMETRY FUNCTIONAL, NO FOOT 

PREFERRED, TECHNICAL AND MOTOR SKILLS SPECIFIC. 
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1.1Introdução 

 

“Não queiramos que os jovens a quem ensinamos sejam os adultos que hão -

de ser! E já agora, vejamos neles as crianças ou os jovens que já fomos!..”  

 Richard Bach 

Todo o ser humano é um indivíduo único. Esta individualidade 

manifesta-se logo a partir da sua conceção, passando pelo meio ambiente que 

o envolve, assim como a sociedade onde está inserido. Assim sendo, parece 

natural que sinta necessidade de se adaptar, transformar e aprender com o 

meio que o circunda. Cada um de nós já foi criança, uma criança que aprendeu 

a ser e a existir como tal em função da sociedade e do meio ambiente que a 

enforma, construindo assim o que cada um perspetiva para o futuro. De facto, 

cada criança cresce e desenvolve-se de forma categoricamente diferente e fá-

lo tendo em conta a sua história de vida, as suas vivências. É esta diferença 

que faz de nós seres singulares, com especificidades próprias e é talvez por 

isso mesmo que a minha vida, desde sempre, está e estará ligada àquela que 

é já considerada uma ciência: o desporto. O desporto é intrínseco a cada 

indivíduo, é a essência presente em cada um. A esta área que tanto significado 

tem para mim, veio juntar-se uma outra, também importante, ligada às 

crianças. Assim sendo, percebe-se claramente que o meu percurso curricular 

foi e tem sido até ao momento na área do desporto, área onde adquiri 

conceitos, aprendizagens e experiências que me permitiram chegar onde estou 

hoje. Ser treinadora e ou professora de desporto para crianças e jovens é, 

segundo Teotónio Lima (1982,p.30),”mergulhar num torvelinho de marés 

contrárias e de correntes cruzadas. O estatuto de treinador, numa sociedade 

que despreza a cultura do corpo, representa certificado social de desterro 

cultural e passaporte para a estagnação socioprofissional”.  

Ainda que contra ventos e marés, tenho a perfeita convicção de que 

percorrerei o caminho com dedicação e entusiasmo. É como professora e/ou 

treinadora que espero poder ensinar crianças e jovens em pleno 

desenvolvimento, com uma vivência ainda por definir e pouco coesa. Por isso, 

ser professora e ou treinadora afigura-se como sendo um percurso repleto de 
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desafios, vivificante, completo e motivador. Podemos não só contribuir, mas 

edificar e transmitir todos os ensinamentos, desde físicos e psicológicos a 

sociais, de forma a contribuir para o crescimento individual e coletivo de cada 

criança e ser humano. 

Ainda que as crianças estejam em permanente fase de aprendizagem e 

tenham necessidade de aprender o considerado “básico”, são seres ávidos de 

conhecimento, capazes de evoluir para estádios mais complexos. Schon (1987) 

afirma que é da experimentação concreta e ativa, vivenciada em atividades e 

contextos reais, que decorrem a maioria das aprendizagens mais significativas. 

São estas as mais duradoiras e as que mais marcadamente permanecem nas 

nossas práticas futuras. 

Assim, é neste âmbito, e tendo em conta o meu percurso académico e 

pessoal, o estágio profissional (EP) do segundo ano de Mestrado, o segundo 

ciclo em Desporto para Crianças e Jovens da Faculdade de Desporto do Porto, 

que efetuei e redigi o meu relatório de estágio, que teve como protagonistas 

crianças e jovens, dando também ênfase ao contributo do futebol para o 

desenvolvimento e crescimento destes seres tão mágicos. 

O estágio profissional pedagógico orienta-se para uma formação 

profissional, envolvendo as dimensões pedagógicas, organizacionais, 

metodológicas e científicas, com vista à integração do conhecimento prático 

dos estagiários. Visa a integração no exercício da vida profissional de forma 

progressiva e orientada, em contexto real, desenvolvendo as competências 

profissionais, que promovam nos futuros Treinadores/Professores um 

desempenho crítico e reflexivo, capaz de responder aos desafios e exigências 

da profissão. Indo ao encontro do que foi mencionado, a realização deste 

relatório de estágio teve como principal objetivo o desenvolvimento e 

aperfeiçoamento das minhas competências como Treinadora de Futebol, 

contribuindo assim para a evolução e para o crescimento dos jogadores nesta 

modalidade. A chegada a este derradeiro desafio, o estágio profissional, foi 

recebido com algum receio e ansiedade, no entanto terá um impacto 

fundamental para o meu futuro e para o meu crescimento como pessoa. Não 

só adquiri conhecimentos práticos como experienciei realmente várias 
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situações, como por exemplo a comunicação, a liderança, a adaptação, que 

esta modalidade e este estágio proporcionam. 

A escolha do local para a realização deste estágio foi ponderada com algum 

cuidado, uma vez que se pretendia que a formação de atletas e a minha 

aprendizagem estivesse de acordo com os objetivos e princípios do curso de 

mestrado e com os ideais em que me rejo. Por este motivo, o estágio realizou-

se na Associação Desportiva Sanjoanense, na época de 2013/2014, 

assegurando o contexto ideal para o desenvolvimento e aplicação dos objetivos 

delineados para o presente estágio profissional na formação. Paralelamente, e 

conforme decorre do relatório, foi desenvolvido um estudo exploratório, 

relacionado com o tema da assimetria funcional podal em futebol com o 

objetivo de perceber se os jogadores começavam a utilizar com uma maior 

frequência o seu pé não preferido após a realização de um protocolo de treino 

com um conjunto de exercícios técnicos. Por tudo isto, e conforme os objetivos 

propostos, este relatório encontra-se organizado nos seguintes capítulos: 

 

 

 Capítulo I – Introdução; 

 

 Capítulo II – Revisão da Literatura - Neste capítulo abordam-se todos os 

temas pertinentes que serviram de base ao estudo apresentado. 

 

 Capítulo III – Contexto Institucional - Caracterização do clube e os seus 

recursos humanos. 

 

 Capítulo IV – Contexto de Natureza Funcional - Caracterização das 

funções atribuídas ao estagiário. 

 

 Capítulo V e VI – Desenvolvimento da Prática - Conceção, 

implementação das atividades realizadas, justificação do estudo, 

Microciclo e Componentes e realização do estudo. 
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 Capítulo VII – Desenvolvimento Profissional - Reflexão sobre o processo 

vivenciado do seu próprio percurso e desenvolvimento profissional. 

 

 Capítulo VIII – Considerações Finais - Aspetos chave que marcaram o 

estágio e reflexão vivenciada do mesmo. 

 

 Capítulo IX - Referências Bibliográficas 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

 

                                  

 

 

Capítulo 2-Revisão de Literatura 
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2.1 -Macro contexto 

 

2.1.1 No âmbito do desporto 

  

O conhecimento é a ferramenta mais importante que o ser humano pode 

adquirir. Mas o que é o Conhecimento? A definição de conhecimento, segundo 

o Dicionário de Língua Portuguesa, é o ato ou efeito de conhecer, com o intuito 

de adquirir competências ou sabedorias em relação a um assunto ou a um 

facto. No entanto, o conhecimento é limitado, mesmo que este tenha como 

base o que nos ensinam e o espontaneamente adquirido. Podemos então 

acrescentar que o conhecimento, devidamente organizado e estruturado, 

resulta da interpretação assente num determinado contexto. Assim, os 

acontecimentos que vivenciamos e experimentamos estão diretamente 

relacionados com determinado âmbito e é através do conhecimento que 

efetivamente lhes conferimos um sentido concreto (Eysenck & Keane, 1994). 

Portanto, aquilo que sabemos, nem sempre se sabe em profundidade e 

de forma absoluta, uma vez que não possuímos um conhecimento cabal. As 

experiências que atingimos com o conhecimento, a sabedoria que transmitimos 

de geração em geração dão à humanidade uma verdade histórica, nobre e 

justa. 

No âmbito do desporto, entendemos que, como menciona Pires (2000, 

p. 65), “na realidade, o desporto é uno mas não é único, pois pode ser 

desenvolvido através de uma enorme e inesgotável multiplicidade de práticas 

desportivas, de acordo com a vontade, os gostos e os desejos de cada um”. 

Deste modo, refere-se que o desporto é uma atividade que nos seus propósitos 

deve incutir a promoção dos valores humanos, os princípios de solidariedade e 

a cooperação social e cultural entre os seus intervenientes (Neto, 1994). Não 

obstante, quer se fale de crianças e jovens, de adultos, de idosos, e de 

deficientes, de rendimento ou recreação, o desporto é em todos os casos um 

meio de realização de uma ideologia do corpo e da vida, constituindo uma 

esperança para uma vida melhor (Bento 1998). Como afirma Bento (apud 

Gaya,1994, p. 10), “no desporto podemos encontrar e cultivar os valores da 
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corporalidade, da condição física e saúde, do rendimento, do empenhamento, 

da persistência, da ação, da dificuldade e da realização, da tensão, do 

dramatismo e da aventura, é um espaço de expressão e comunicação, de 

estética, de impressões e experimentações, de cooperação e intenção”.  

O desporto assume assim uma grande importância na sociedade, pois 

pode apresentar-se como um valioso campo e instrumento de desenvolvimento 

humano, contribuindo para a expressão livre e democrática dos indivíduos e 

das comunidades nacionais e internacionais que estes representam e 

constituem. O conhecimento sobre o desporto e, mais especificamente, sobre a 

modalidade prática afigura-se como fundamental para que o Desporto exista 

enquanto tal. Para além de que é necessário referir que quando falamos de 

conhecimento, este não deve ser geral, mas intrínseco ao jogo (Roca Balasch, 

1998). O indivíduo que sabe jogar é um indivíduo com conhecimento sobre 

como jogar, não no que diz respeito a conhecimentos teóricos, mas no que se 

refere a conhecimentos práticos, entre os quais ‘saber fazer’ e o ‘saber quando 

fazer’ (Costa et al., 2002).  

Dentro desta linha de pensamento, para que o atleta possa jogar, 

aprender, saber fazer e quando fazer, deve adquirir essas capacidades no 

treino com o treinador. Por esses motivos, o treino deve ser considerado um 

ambiente de aprendizagem (Guilherme, 2004).  

Assim, uma das funções inerentes, como treinadora, foi transmitir 

conhecimentos adquiridos sobre a modalidade futebol, parte integrante do meu 

estágio. É, por isso, que o desporto, os conhecimentos, o futebol e o facto de 

ser treinadora são aspetos extremamente relevantes e estarão presentes ao 

longo da minha carreira. O treinador é então um elemento fundamental da 

atividade desportiva, pois caracteriza-se por ser muito mais do que um simples 

orientador quer dos treinos quer dos jogos (Curado, 1991). Muitas são, 

portanto, as responsabilidades do treinador, o que leva a crer que seja 

considerado como um elemento fulcral no processo do treino desportivo 

(Araujo,1987; Ferreira,1994). 

 



11 
 

O Treinador tem de ser, portanto, um individuo com um vasto reportório 

de conhecimentos e experiências, já que nestas últimas décadas, a formação e 

os saberes em volta da atividade competitiva dos atletas, relacionados com a 

técnica, tática e os fatores que influenciam o rendimento e eficiência dos 

atletas, tem evoluído e criado um sistema muito mais complexo de saberes 

(Pereira, 2003). 

Por isso, é como treinadora, munida de experiências adquiridas ao longo 

da frequência deste estágio e, portanto, mais enriquecida no que diz respeito a 

determinados saberes e conceitos relacionados com o desporto, que me sinto 

mais apta para tomar decisões e resolver problemas Desta forma, depois deste 

capítulo, seguiremos para um tema substancialmente relevante - o 

desenvolvimento teórico e prático deste relatório. 

 

2.1.2- O Desporto em volta das Crianças e Jovens 

 

A inovação, a evolução e a criatividade são peças fundamentais na vida. 

Para crescermos enquanto seres é essencial que tenhamos disponibilidade 

para adquirir conhecimentos, destreza, conceptualização e, fundamentalmente, 

educação. A ciência é isso tudo. A ciência é, de facto, tudo isso, e é ainda o 

conteúdo, as teorias dos princípios e a sua diligência no terreno. A ciência deve 

estar, principalmente, em constante formação e definição do seu objetivo, das 

suas tarefas e das suas responsabilidades. Boa Ventura de Sousa Santos 

(1991, p. 19) afirma mesmo que “todo o conhecimento é auto conhecimento”.  

Como menciona Bento (1999, p. 19), “importa também não esquecer a 

relação entre o geral e o particular. Isto quer dizer que uma disciplina ou área 

científica não tem uma metodologia própria e exclusiva. E quer dizer ainda que 

o cenário científico é marcado por um pluralismo metodológico. Por outras 

palavras, a ciência não existe no singular, tal como não existe apenas um tipo 

de racionalidade”. Esta surge em diversas exterioridades, é feita de 

heterogeneidade, ou seja de diferenças e divergências que, de vez em quando, 

elevam em ativos conflitos (Meinberg,1993). 
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Bento (1999, p. 35), também considera que “à variedade e diversidade 

de ideais de conhecimento correspondem visões pluralistas da realidade como 

objeto da ciência. Convém ter presente que a ciência não apreende a realidade 

objetiva; apenas desenvolve conhecimentos e teorias com os quais 

construímos ou participamos na construção de realidades. Pode assim dizer-se 

que uma disciplina científica é uma forma de interpretação, de criação e 

produção do mundo.” Levando em consideração os aspetos acima citados, o 

Desporto, como ciência, estará sempre em permanente movimento, em 

permanente desenvolvimento e sempre em formação. A evolução dos temas 

em questão, as próprias disciplinas inerentes e em conjunto com a disciplina 

em si, o desporto, necessitam de uma busca iminente de informação e 

atualização para que o aperfeiçoamento seja e esteja sempre entre as linhas 

de partida e de chegada, disponibilizando, assim, a diversidade e o 

desenvolvimento formativo de quem as busca, como forma de conhecimento e 

implementação do mesmo. Como menciona Bento (1999, p. 19), “as ciências e 

os cientistas obrigam-se, pois, a um esforço de atenção permanente à 

evolução da praxis humana, à sua dinâmica e mutabilidade”. O Desporto, os 

professores e os treinadores têm de ter sempre presente, nas suas 

consciências, que um ser da educação precisa de constante formação e 

imensas aprendizagens, para que possa facultar o seu conhecimento, de entre 

as linhas orientadoras corretas e atuais. Segundo Bento (1999, p. 20) “Há que 

reinventar constantemente a educação, o ensino, a aprendizagem, a escola, os 

alunos, e os professores. Há que recriar o desporto, fabricando novas ideias e 

palavras encorajando os homens a servir-se delas”. 

A ciência é o motor essencial para que haja uma tendência de evolução 

na prática desportiva e em tudo o que engloba o desporto. Por isso, os agentes 

inseridos nesta área de desporto e da ciência do desporto têm de ter a 

capacidade de evoluir, de querer estudar, de querer mais e da melhor forma, 

para que, numa fase posterior, crianças e jovens possam desfrutar de todo 

esse manancial. Esta necessidade de evolução tem como objetivo atenuar 

confusões e equívocos presentes em estudos considerados anacrónicos, de 

forma a contribuir para a atualização de propósitos e de conceitos. Quando nos 

referimos ao desporto que implica crianças e jovens, temos consciência de que 
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ele pode servir vários pressupostos. Pode constituir-se como simples ocupação 

de lazer e, neste sentido, proporcionar um maior interesse na prática 

desportiva, mas também pode ser algo que, num futuro próximo, se afigure 

como prática a nível profissional e de elite. Pode ainda funcionar como um 

saudável meio de crescimento, cumprindo-se assim a sua função cultural e 

social (Bento, 1999). 

O conhecimento científico, na linha já apresentada e no que diz respeito 

a crianças e jovens, tem vindo a contribuir para que se transmitam valores 

como os de lealdade e respeito, esbatendo assim comportamentos agressivos 

e violentos, (Marivoet, 1997). 

O desporto para crianças e jovens devia conseguir concretizar quatro 

grandes classes de objetivos: físicos, desportivos, psicológicos e sociais. O 

físicos ajudariam a melhorar a sua condição física dos jovens; os objetivos 

desportivos contribuiriam para haver uma melhoria e aperfeiçoamento das 

habilidades motoras e táticas da própria modalidade; os objetivos psicológicos 

serviriam para um desenvolvimento ao nível das emoções e sentimentos, 

aprendendo assim a competir e estar. Por fim, os objetivos sociais tinham como 

objetivo proporcionar a socialização dentro da própria cultura e fora dela (Cruz, 

2005). A capacidade de transmissão destes aspetos, através do desporto, da 

sua aprendizagem e autonomia perante as situações adversas, tem vindo a 

demonstrar que a sua prática é ou devia ser ainda mais aplicada. A educação 

desportiva é diferente das outras educações, pois consegue proporcionar a 

própria educação, a formação, a socialização e permite experiências a partir do 

próprio corpo e do seu movimento (Bento, 2004) 

No âmbito educativo e cultural, o desporto é um motor de interesse na 

concretização de sentidos manifestados nas práticas desportivas, e a escola 

não consegue transmitir o rendimento e a competição como um dos aspetos da 

ação motora (Garcia, 2006). Portanto, o desporto surge como a soma das 

condições, dos fatores, meios e atividades que servem para a formação 

corporal, para a aquisição de determinados resultados nas modalidades 

desportivas e para ocupação ativa nos tempos livres. O desporto, por constituir 
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parte integrante da cultura corporal e física, é considerado relevante para a 

educação física e para a sociedade (Bento, 1987). 

O desporto de crianças e jovens tem sofrido, nos últimos anos, 

profundas transformações quer no que diz respeito ao próprio desporto e 

sociedade, quer no panorama da juventude e na educação (De Knop, 1998). 

Atualmente, em pleno século XXI, a atividade desportiva e as questões a 

ela associadas têm vindo a crescer de interesse, já que a preocupação com a 

prática de atividade física surge ligada à saúde, e ganha-se uma importância 

de destaque no setor dos estudos e investigações nas Ciências do Desporto 

(Pereira & Soidán, 2008).Apesar da importância de todas as medidas 

realizadas em torno do desporto para as crianças e jovens, ainda existe um 

longo caminho a percorrer. Como afirma Bento (1999, p. 100), “o presente e o 

futuro do desporto de crianças e jovens suscitam, portanto, grandes 

preocupações, que devem desaguar em estudos e medidas tendentes à sua 

melhoria e aperfeiçoamento. O desporto pode servir vários propósitos. Pode se 

uma ocupação plena de sentido para muita gente jovem e proporcionar-lhe 

interesse duradoiro na atividade física como parte importante de uma vida 

saudável e como fonte de prazer e relaxação. Pode também ser a base para 

uma futura elite desportiva e ainda uma via de auto-realização e sucesso para 

jovens com talento. Para outras crianças poderá constituir um envolvimento de 

crescimento salutar, cumprindo uma função de reprodução cultural e social e 

recriando valores significativos na nossa cultura e carreando-os para a próxima 

geração”. 

É com base nestas afirmações que podemos confirmar que, de facto, o 

Desporto é uma disciplina e prática que deve ser incutida nas nossas crianças 

e jovens e que a sua educação e aprendizagem deve ser conseguida através 

desta disciplina, por vezes, tão mal compreendida. Constatamos que a 

sociedade precisa, com alguma urgência, de rever a importância que o 

Desporto assume nos dias de hoje. É talvez, por isso, essencial que se 

discutam temas como a educação e a pedagogia do Desporto, pois só assim 

se pode concluir acerca da sua necessidade no processo ensino-aprendizagem 

e no futuro das nossas crianças e jovens. 
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A educação é e pertence ao homem, ela constrói o homem, forma o 

homem e é uma parte intrínseca do homem. Portanto, a formação faz parte da 

evolução do ser humano, que adquire saberes, contribuindo para a evolução do 

seu ‘eu’ cultural (Severino, 2006) 

 Como diz Bento (1995, p. 79), “realizar no homem a plenitude da 

humanidade que nele existe como um poder-ser. Educar é obviamente mudar. 

Mudar para ser, para ser mais e melhor, para crescer como pessoa em direção 

ao mais alto”.  

O Desporto, sendo considerado um dos pilares da Educação Física (EF), 

constitui-se como importante e com relevância para a ação educativa, dada a 

sua capacidade para transmitir e desenvolver a nível físico, emocional, pessoal 

e social dos alunos (Taggart, 1988). Daí que seja notório que para tudo na vida 

é preciso educação. Um ser humano nasce com toda a aptidão e capacidade 

para receber todo o tipo de estímulos, sensações, sentimentos, emoções, 

aprendizagens e educação, no meio social em que reside.  

 Por isso, a Educação é definida como a ação vinda dos adultos sobre 

as gerações mais novas que ainda não se encontram amadurecidas para a 

vida social. A Educação tem também como objetivo, não só desenvolver nas 

crianças e jovens a sua condição física, intelectual e moral como também 

suscitar a sua busca, quer seja pelo meio em que se encontram inseridas quer 

pelo meio que a sociedade política assim o reclama (Durkheim, 2001). 

 Para o desenvolvimento da criança e jovem, a educação assume um 

papel imprescindível para o seu posicionamento no mundo, pleno de 

transformações. É através da educação e dos seus principais agentes que se 

formam crianças competentes no que diz respeito à autonomia, aos valores, à 

maneira de estar, ser e crescer em todas a sua plenitude. Parece-nos evidente 

que os principais agentes educativos – professores e treinadores – bem como 

todas as questões relacionadas com o seu conhecimento, resultam de um 

ponto de encontro entre influências concetuais, metodológicas, pedagógicas, 

sociológicas e psicológicas. Graça, 2001). 

A educação assume-se, portanto, como uma tentativa de posicionar o 

homem no seu tempo, nos seus problemas e nas suas necessidades, para que 
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adquira uma noção do que é a vida. Desse modo, a educação tende a 

modificar progressivamente o homem face a si e face à realidade em que se 

encontra (Bento, 1999). 

Educar consiste em criar formas e caminhos que permitam ao homem 

poder afirmar-se como pessoa moral, construindo a sua vida sob a primazia de 

princípios e valores (Bento, 1999). Por isso, como refere Bento (1999,p. 25), 

“educar é levar aquele que está num saber mais baixo para um saber mais 

alto”.  

É através da educação e da aprendizagem que modificamos saberes e 

competências, portanto, o Desporto de ser um pilar na construção da 

personalidade de jovens e crianças, formando-os em adultos saudáveis, física, 

psiquicamente e autossuficientes (Bento, 2009) 

Parece evidente assim a importância assumida pela prática da atividade 

desportiva no desenvolvimento e crescimento saudável. Irremediavelmente 

ligado à saúde e ao bem-estar, o desporto e a sua regular prática contribuem 

para o desenvolvimento físico, psíquico e cognitivo dos que o praticam (Sá́, 

2006). Levando em conta o que foi mencionado, o corpo assume, assim, uma 

importância relativa, levando a que os alunos aprendam a lidar com ele e que 

se constitua numa oportunidade de educação e formação (Bento, 2004). Não 

descurando todos os temas e matérias inseridas nas ciências do desporto, já 

que todas assumem uma importância vital para o desenvolvimento do 

indivíduo, o desporto é também um veículo de transmissão no crescimento 

harmonioso, que ultimamente se tem perdido. É um assunto aparentemente 

simples, mas complicado e difícil de ser incutido. Como questiona Bento (2004, 

pp. 27) “poderá perguntar-se, se a educação física e desportiva na escola não 

é peça importante da formação de estilos de vida abrangidos no conceito de 

educação da saúde ou se esta não carece de ser continuada, de ser uma 

tarefa de hoje, amanhã e de sempre?”. 

As perguntas existem e são pertinentes, o problema é que não assentam 

ou não são vistas, para já, como formas para a construção, para a sua 

estruturação e cultivação dos princípios e valores na educação física e no 

Desporto. Ainda assim, o Desporto tem lutado para que os jovens de hoje 
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tenham esses princípios e valores englobados nos seus ideais e se sintam 

capazes de mudar o que não esta certo, melhorando o seu desenvolvimento 

pessoal. Como tentativa de descoberta renovada do sentido da vida e da 

modalidade do nosso comprometimento com ele (Bento, 1999). Como postulou 

Gonçalves (1990, p. 1), “um trabalho, que se centra acima de tudo, no domínio 

dos princípios e dos valores da ética, não é um trabalho fácil. O modo como 

atualmente muita da prática do desporto é vivida e é mediatizada junto dos 

cidadãos aumenta essa dificuldade”. 

A educação e a formação destes “livros de páginas em branco”, 

necessitam de um agente educativo e formativo com capacidades para 

transmitir e desenvolver, não só a nível físico, mas também através dos 

princípios, dos valores da Ética e da instrução e educação para o seu bem-

estar na sociedade e no Mundo. Assim, o ato de educar deve ser visto como 

um desenvolvimento e não uma redução. Deve ser visto como um ato de 

ajudar a crescer em cada um o seu ‘eu’ perante a humanidade, conservando a 

alegria, a ingenuidade, a criatividade e a simplicidade originária da criança, 

(Bento 1999). 

É absolutamente necessário, como refere Nogueira et al. (1990, p. 115) 

“conhecer a criança, os seus interesses, as suas capacidades, as suas 

fraquezas…enfim, a criança tal e qual ela se apresenta, com a sua maneira 

própria de utilizar e perceber o meio em que vive”. Segundo os mesmos 

autores, (Nogueira et al. 1990, p. 115) “a educação do futuro necessita de 

recorrer a métodos ativos, se queremos que ela se venha a afirmar e 

desenvolver na base de uma axiologia de liberdade e responsabilidade, de 

criatividade e espírito crítico, fazendo sempre apelo à atividade da criança”. No 

que diz respeito à educação configura-se, portanto, um desenvolvimento ao 

mais pleno e ao mais perfeito, quer individual quer global, tentando fazer 

desaparecer o gregarismo do nós (Bento, 1999). 

Assim, como menciona Bento (1999, p. 22), “a nossa consciência 

antropológica determina, pois, que coloquemos a exigência de qualidade total à 

totalidade da educação. Que esta assuma a recuperação da consciência da 

dignidade como distintivo essencial da sociedade humana.“ 
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Assim sendo, parece evidente que a pedagogia se afigura como sendo 

realmente importante e deve, por isso, fazer parte da ciência maior que é o 

Desporto. Aliás, a pedagogia aliada à educação, coadjuvada com as disciplinas 

básicas do desporto são essenciais para que se formem crianças e jovens 

atentos e conscientes. O Homem necessita de normas e regras na sua 

formação e a consciência da sua dignidade é fundamental (Bento, 1999). Esta 

é indispensável para a educação das crianças e jovens uma vez que estes 

necessitam de uma constante renovação na educação e nas razões de educar. 

(Bento, 1999). 

O Desporto e a atividade física oferecem variadas sensações e soluções 

que se forem geridas corretamente proporcionam aos mais jovens 

oportunidades de experimentar o desafio, a diversão e o prazer enquanto 

aumentam a sua autoestima e diminuem o seu stresse (Fraser-Thomas, Côte & 

Deakin, 2005). O desporto tem vindo a sofrer uma grande evolução, em virtude 

da importância que assume como fenómeno social. Por ser reconhecida na 

sociedade atual, a exigência sobre os treinadores requer uma formação 

compatível com a responsabilidade exigida que advém da atividade realizada. 

A atividade de treinador, não é ainda socialmente reconhecida como uma 

profissão, levando a ideias pouco corretas de que para se ser treinador basta 

ter sido atleta e ter boa vontade (Mesquita, 2010; Resende, 2009). Para 

Marinho (2007, p. 232) “O desporto assume uma função pedagógica de suma 

relevância na formação do homem hodierno, sendo um veículo transmissor de 

cultura e sabedoria ética e estética, possibilitando um aperfeiçoamento 

permanente e encaminhando o homem para o trilho da verdadeira excelência 

humana” 

Bento (1999, p.31) realça que “é certo que falar da educação significa 

falar de tudo, pelo que a Pedagogia do Desporto tem que falar com todas as 

disciplinas que refletem sobre a educação e formação do homem”.  

Mesquita (2000), afirma que para haver uma rentabilização do processo 

de treino, a pedagogia do desporto, e através de diversos estudos realizados 

no âmbito do ensino da educação física, contribui para essa eficácia e é 

essencial para que o processo de treino seja aperfeiçoado.  
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Além disso, a evolução que tem acontecido no Desporto deu origem a 

estudos, reflexões e investigações em redor da preparação dos atletas e 

daquilo que possa desencadear maiores prestações: o treino e o seu principal 

responsável, o treinador (Pardal, 2002). 

Com efeito, parece irrefutável que as questões didático-metodológicas 

da prática desportiva devem ser discutidas sob premissas pedagógicas, 

colocando num lugar principal os fenómenos da educação, da formação, da 

socialização e da interação (Bento, 1999).  

 Nesta perspetiva, o desporto, sendo uma das práticas sociais que mais 

assentimento reúne transformou-se num dos fenómenos mais abrangentes das 

sociedades contemporâneas (Constantino, 2012). O Deporto é, portanto, um 

património cultural em contínua ascensão e ao alcance de todos, 

possibilitando, assim o seu usufruto, a sua transmissão e a sua transformação, 

dando seguimento ao seu processo contínuo de crescimento na sociedade 

global. (Tani, 2007). 

O desporto, como elemento da civilização, transporta consigo sistemas e 

valores espirituais, promove desenvolvimento físico, motor e biológico do 

homem, conferindo-lhe inequivocamente dignidade e esclarecimento (Bento, 

2010). 

Em virtude do que foi mencionado, a Pedagogia do Desporto tem como 

objetivo ocupar-se do “desporto“ em si, abrangendo toda a sua pluralidade, em 

diversos locais de prática desportiva para que haja uma compreensão, 

acompanhamento e evolução das necessidades e dos interesses que lhe estão 

associados (Bento, 1999). 

 Por isso, nesta conformidade, Bento (1999, p. 31) afirma que “a 

pedagogia do desporto deve, pois, a sua existência ao movimento de 

diferenciação e especialização, quer da pedagogia, quer das ciências do 

desporto”.   

 Além disso, reconhece-se que o desporto é uma escola, onde há o 

aperfeiçoamento, desenvolvimento do moral, do caráter e de muitas outras 

virtudes que são exercidas neste âmbito e são adquiridas e ensinadas. Não só 
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se aprende a dar valor a esses aspetos como também se formam indivíduos 

sãos, preparados para adquirirem vários tipos de experiências e vantagens 

fundamentais (Bento, 1995,2004).  

 Em virtude do que foi mencionado, Schempp et al. (1998) afirmam 

que para se ensinar é preciso saber. Por isso para haver aprendizagem o 

conhecimento pedagógico é fundamental e é o que capacita o treinador a rever 

e a poder adaptar nova informação de acordo com as diferentes características 

que cada atleta apresenta (Shulman,1988).Com isto a influência exercida 

perante os atletas poderá ser positiva ou negativa nas performances 

alcançadas (Rodrigues e Richheimer, 2000; Greenhill, 2001), então, é 

essencial que o treinador faça sempre uma reflexão sobre a qualidade da sua 

instrução, tendo sempre atenção os diferentes meios de instrução e os 

diferentes meios de transmissão do saber.  

 No entanto, a pedagogia do desporto combinou se com a ética numa 

sólida aliança devido ao facto de haver várias formas de atividade desportiva, 

desde a educação física ate ao desporto de alto rendimento, o que levou que a 

pedagogia do desporto sendo uma ciência da educação do desporto abordasse 

a prática desportiva com uma base explícita que é a ética (Bento, 1999). 

 É entendido então que é do interesse da Pedagogia do Desporto a 

problemática dos valores, princípios e propósitos na formação do indivíduo, 

nomeadamente porque o desporto se afigura como um promotor de 

socialização e reprodução cultural. Portanto, poder-se-á dizer que é uma das 

instituições mais importante de recriação, de socialização, de transmissão de 

valores e de aprendizagem física, psicológica e biológica. No entanto, nem 

mesmo no Desporto se consegue fugir à transmissão de valores positivos ou 

negativos. A própria vida é constituída por estes dois polos tão adversos, que 

cabe ao ser humano conseguir ultrapassar, perceber e ensinar o caminho mais 

correto (Bento, 1999). 

 O Desporto apresenta-se então como uma configuração social onde 

interagem indivíduos com diferentes níveis de participação, diferentes práticas 

desportivas, diferentes valores e diferentes níveis de organização (Marivoet, 

1998). Por isso, vivemos numa sociedade orientada por valores jovens, onde a 
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mudança e, consequentemente, a capacidade de adaptação a essas 

transformações, são o princípio orientador desta nossa forma de viver (Garcia, 

1998). 

Os valores enaltecidos na sociedade são também expressos no 

desporto, tais como a honestidade, a lealdade, a sinceridade, a limpidez de 

processos, a correção de atitudes, o respeito mútuo entre quem participa na 

competição desportiva, e o respeito inequívoco pelas regras de conduta cívicas 

e desportivas por parte de quem é responsável pela orientação desportiva. 

Contudo, estas tendem cada vez mais a ser irrelevantes e a estar em 

vias de extinção. A ética desportiva, associada ao que é moralmente correto e 

consequentemente à dignidade do homem, é também vista como uma 

limitação aos esforços de todos aqueles que praticam desporto (Bento,1990). A 

ética do desporto reside, essencialmente, na força das convicções de cada um, 

no carácter educativo e cultural e naquilo em que ele, verdadeiramente, 

acredita (Adelino, 2006). Pode então afirmar-se que a prática desportiva pode 

proporcionar uma correta transmissão de valores, pelo que a sua qualidade 

está dependente das situações que são criadas e sobretudo pelas atitudes e 

ações dos seus intervenientes. 

Segundo Bento (2005), Segundo Bento (2005), o desporto apresenta-se 

como sendo precioso, na medida em que nele se conjugam ideais, princípios e 

valores. São estes valores que experimentamos quando nos entregamos à 

atividade desportiva. É através da interação desportiva que percebemos e 

aprendemos a cooperar, a gerir tensões emocionais e a conviver com a 

diversidade cultural e social (Brás, 2005). Assim, como menciona Salomé 

Marivoet (1998, p. 68), “os valores de cultura física expressos nas sociedades 

são diversificados embora encontrem hegemonias entre eles, de acordo com 

os diferentes momentos históricos e as especificidades das mesmas. Os 

valores de cultura física que enaltecem a obtenção dos melhores níveis de 

performance, veiculados pelo vulgarmente designado desporto de competição, 

surgiram com a própria sociogénese do desporto moderno, num momento 

histórico em que se afirmavam os valores da sociedade industrial da 

modernidade.” Com efeito, subsistem estudos na literatura que comprovam que 



22 
 

o jogo e o desporto são meios para adquirir comportamentos socias relevantes 

e para o adquirir disciplina perante a vida (Sanmartin, 1995). Assim, devem 

incutir-se no desporto direcionado para crianças e jovens princípios, valores e 

ensinamentos que contribuam para o seu desenvolvimento pessoal. Podemos 

então considerar que os valores são intrínsecos à vida humana, havendo 

algumas atividades em que existe critérios, como é o caso da educação ou do 

desporto (Queirós, 2004). 

Com efeito, e segundo Patrício (1993, p. 187) “a propósito da educação, 

o estudo dos valores por parte dos educadores não é apenas necessário, como 

também é indispensável. O mesmo direi a respeito dos agentes intervenientes 

no fenómeno desporto, especialmente daqueles com responsabilidades pela 

condução e orientação do processo, pois a formação do ser humano enquanto 

sujeito de atos intencionais só se realiza na sua plenitude se for feita à luz de 

um referencial axiológico”. Tal como Leal (1990, p. 130) afirma, a ética pode 

ser entendida numa “perspetiva de um código de valores, atitudes e 

comportamentos”.  

Sérgio (2001, p. 188) salienta que “a vida de cada ser humano 

desenvolve sob a influência de uma ordem dominante de valores, ou que em 

diferentes períodos da sua vida ela seja regida por ordens de valores 

diferentes. Esta relação com os valores é uma relação que deriva, portanto, da 

estrutura constitucional do próprio homem, e se todo e qualquer processo de 

formação deve visar o aperfeiçoamento e desenvolvimento pleno do homem, o 

desporto enquanto atividade humana, desenvolvido à luz de princípios e 

referenciado a objetivos, também se vê pautado por um quadro de valores. Em 

todas as ações desportivas podemos encontrar referências constantes a 

valores básicos, que as justificam e as fundam. Daí a dimensão 

fundamentalmente axiológica da prática desportiva.” Por isso, como refere 

Patrício (1993, p. 21) “vivemos, axiologicamente, sobre areias movediças”. 

 

Contudo, como refere Bento (1990, p. 188), esta é “uma situação que se 

realiza, atualmente, na formação de crianças e jovens. No entanto, num 

carácter normativo e prescritivo das atividades, onde existam 

responsabilidades, direitos e deveres, quer se trate do desporto no sector da 



23 
 

educação, da saúde, da recreação, do rendimento, entre outros domínios. 

Fundamentalmente, o desporto deve assumir o seu estatuto cultural e as 

obrigações que esta circunstância lhe impõe, onde incluímos toda a dimensão 

temporal e situacional que o conceito de uma cultura”. 

 

De facto, como menciona Carvalho (1992, p.195), “o que esta aqui em 

causa é o homem enquanto pessoa e portanto, o desporto também deve estar 

subordinado ao primado do desenvolvimento das pessoas, advertindo com 

uma noção revista e a uma conceção renovada do homem de acordo com os 

tempos atuais”. 

São, desta forma, muito importantes os princípios éticos do desporto, 

uma vez que lhes estão subjacentes a igualdade de oportunidades numa 

competição pautada pela confrontação-cooperação, onde se pode observar um 

código de lealdade entre praticantes e o reconhecimento de instâncias 

disciplinares e normativas que regulam os quadros competitivos (Marivoet, 

1998). 

O desporto nas últimas décadas tornou-se uma atração social, pois 

houve um crescimento constante. Este aspeto não se observa nas outras 

práticas sociais, tirando o trabalho. (Bento, 1999).  

É através do desporto que se consegue transmitir os valores 

fundamentais para o desenvolvimento do indivíduo, os princípios de cada 

sociedade. A prática desportiva é, sem dúvida, um motor coeso capaz de 

distribuir e configurar meios de transmissão da socialização. Deste modo, não 

devemos fugir, omitir ou recusar as referências axiológicas que a sociedade em 

que estamos inseridos nos faculta. Devemos antes adaptarmo-nos e criarmos 

soluções para que as referências axiológicas na hierarquização dos valores 

sejam enquadradas na sociedade, no desporto e mundo em que estamos 

incluídos. Não podemos dizer que os valores não existem, pois eles, como foi 

mencionado atrás, são intrínsecos à vida do homem. Podemos é perceber que 

nestas sociedades, onde existe o pluralismo de valores, podemos ser levados a 

condições de alguma insegurança axiológica, principalmente dos que mais 

precisam, as crianças e os jovens. 
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Assim, como refere Queirós (2004, p. 190), “numa época em que 

vivemos sob os signos da mudança e da incerteza e em que reina o pluralismo 

cultural, cada uma das crianças, dos adolescentes e dos jovens, carece 

fundamentalmente de encontrar no desporto (ou na pluralidade dos desporto), 

acompanhamento e sinas claros para a sua própria orientação, mas num 

modelo coexistencial de desporto, onde caiba o respeito pela identidade de 

cada um, pelo diferente e complementar, enfim, pela pessoa de cada um”. 

 Por isso, temos de considerar o desporto como um código cultural 

específico, que se orienta pela variedade de ideias e pelas apetências e 

propensões dos jogadores e dos atletas (Bento, 1999). 

Como enfatiza Bento (1999, p. 196) “daí que, os processos de 

transformação social exijam uma permanente correção e adaptação das 

ementas de objetivos, formas e sentidos do desporto.” 

Deste modo, Queirós (2004, p. 196) conclui que “é crucial que no 

desporto se torne visível o paradigma emergente, que outras áreas já 

reclamam, e que consiste numa visão fundamentalmente holística e sistémica, 

que consiga, através de um esforço de convergência e de coexistência, superar 

o passado (nem o negar ou ignorar) e incorporar toda a pluralidade e 

pluridimensionalidade do desporto dos tempos contemporâneos”. 

Dado o exposto, de uma forma sucinta, subentende-se que o ensino 

competente da prática desportiva, resulta de um desenvolvimento de 

capacidades motoras, da formação do espírito crítico e criativo e das relações 

sociais (Bento, 2003). 

Por isso, e apesar de a aprendizagem ser um processo individual, o 

treinador pode influenciar de forma decisiva o nível das aprendizagens dos 

seus atletas, se estruturar o processo de instrução. É tendo em conta os 

aspetos mencionados que se pode concluir que o treinador é uma via de 

transmissão para o atleta adquirir a capacidade de aprendizagem, autonomia e 

desenvolvimento pedagógico, físico e psicossocial. 
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2.1.3-O treinador e a formação da criança e jovem no desporto. 

Torna – se fundamental, diríamos mesmo decisiva, a confiança no 

trabalho e na capacidade de empreendimento dos técnicos de desporto, esses 

sim, os únicos verdadeiramente capazes de assegurar a continuidade de uma 

politica desportiva, independentemente dos sobressaltos do poder politico e 

desejavelmente independentes, ate a alternância desse poder. 

Vitor Serpa,Editorial do Jornal A 

Bola, 9-12-1993 

A Educação pode ser caracterizada em dois sentidos, o formal e o 

informal (Savater,1997). O sentido formal refere-se à educação que segue um 

plano ou um guia, orientador para desempenhar um papel do qual um indivíduo 

exerce sobre outros indivíduos, de forma consciente e com plena 

responsabilidade (Bento,1995). A educação, em sentido informal, refere-se à 

educação que não é planeada e/ou programada (Bento, 1995).Fazer referência 

ao fenómeno de educação, é dar entender que a educação é uma competência 

que ajuda a formar e a construir a sua própria autonomia. Desta forma, 

concede-se à ação educativa características de organização, 

consciencialização e coerência no objetivo comum entre educador e educando. 

Apesar de ambos serem sujeitos importantes na ação, esta não se pode 

desviar do seu cerne – o aluno (Bento,1995).  

Em suma, a educação é um ato de superiorização, de elevação, de um 

saber inferior para um saber de nível superior.  

No seguimento deste pensamento, para haver prática desportiva tem de, 

fundamentalmente, haver educação. Sem a educação, o percurso desde a 

formação até à especialização será incoerente. Por isso, a prática necessita da 

educação do indivíduo e tem um papel significativo na sua formação enquanto 

atleta e pessoa. Assim, a educação é como um motor, que a nossa perceção 

precisa para se colocar em movimento (Ortega Y Gasset, 2000). 

Neste sentido, e para haver então este processo, é necessário que haja 

um agente capaz de transmitir, ensinar e educar na prática desportiva e/ou 

capaz de colaborar para o futuro das crianças e jovens. Como afirma Mesquita 
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(2000, p. 7), “será plausível considerar que o desenvolvimento do processo de 

treino de qualquer modalidade desportiva, reclama o conhecimento das 

evidencias empíricas constatadas no terreno pelo treinador mas também, e 

cada vez mais, do suporte teórico proveniente da investigação nos diferentes 

domínios das ciências do desporto”. Por isso, ser treinador significa ter 

responsabilidades, direitos e deveres na transformação do contexto social 

(Araújo, 2009). 

De acordo com a notória evolução sofrida ao nível do treino desportivo 

nas últimas décadas, parece ser evidente que para se realizarem funções de 

treinador não basta ter sido no passado jogador e realizar o que se 

experienciou (Mesquita, 2000). Essa experiência como atleta é importante, mas 

para ser treinador, para além da lógica do jogo e dos seus elementos, torna-se 

fundamental dominar a lógica pedagógica do ensino. Neste sentido, Mesquita 

(2000, p.21) menciona que, “o domínio das técnicas específicas do jogo não 

garante, por si só, conhecimentos nem competências para se poder ser um 

treinador eficaz.” 

Por isso, ser treinador exige conhecimentos, requer experiências que 

ultrapassem os conhecimentos de uma carreira de atleta. Assim, para além de 

os treinadores terem de ser responsáveis por um processo de treino, terão de 

conhecer tudo o que a modalidade comporta, desde conhecer os vários 

campos da ciência, a sua especificidade e conseguir transmitir esses saberes 

as crianças e jovens praticantes (Mesquita, 2000). 

 É da função do treinador assumir um papel de sócio - desportivo, com 

um triplo compromisso, a formação integral dos jogadores, a sua atualização 

permanente e ter um papel ativo no desenvolvimento da sua modalidade e do 

desporto em geral (Araújo, 2009). Portanto, pretende-se que o treinador 

cumpra as suas funções de acordo com as tomadas de decisão necessárias e 

que siga e obedeça a um conjunto de critérios, ou seja, organização do treino, 

os dirigentes, os árbitros, a liderança, opções estratégicas e táticas, 

consequentes da análise e da observação do jogo, da gestão das pressões na 

competição, das emoções e capacidade de concentração (Araújo, 2009). 

Assim, acresce ao já mencionado, o facto de o treinador controlar um misto de 
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funções de uma alargada equipa de trabalho. O treinador que através da 

formação deve conseguir orientar e relacionar todo o saber teórico e prático da 

modalidade e ganhar experiência, para que a gestão de todos os agentes que 

estão envolvidos neste meio consiga promover as motivações e necessidades 

dos envolvidos dentro do processo de treino (Araújo, 2009). No entanto,  para 

além dos conhecimentos táticos e técnicos, e das capacidades de demonstrar 

e fazer corretamente as habilidades técnicas, o treinador deverá ter um 

conhecimento multidisciplinar e desenvolver um conjunto de habilidades 

próprias no âmbito das competências de ensino. Tal como afirma Bento (1993, 

p. 93), “não precisamos de treinadores formados nem como teóricos ou 

generalistas complexados, nem com idiotas especializados ou primatas da 

prática. Precisamos sim de treinadores capazes de enraizarem a sua 

especialidade e profissional idade em horizontes amplos, capazes de se 

entenderem como formadores fiéis ao sentido de formar, aperfeiçoar o homem, 

melhorá-lo, aumentá-lo em humanidade”. 

Como afirma Araújo (2009, p. 98), “a formação do treinador implica 

preocupações relativas à aquisição de conhecimentos (saber), domínio das 

técnicas (saber fazer) e à transformação positiva e continuada das atitudes 

(saber estar). Pretende se um Saber Aberto, capaz de enriquecer na aplicação 

prática, um Saber Fazer criativo, um Saber Estar personalizado e treinadores 

responsáveis e participantes, de modo a constituírem polos essenciais do 

desenvolvimento das respetivas modalidades e do desporto em geral”. 

O mesmo autor (Araujo,2009, p. 99) menciona ainda que “tanto na inicial 

como na permanente, a formação deve proporcionar condições para uma 

participação responsável dos formandos, incentivando-os para a auto 

formação.” Frisa-se que para que haja reação na interação por parte dos 

atletas e dirigentes é necessário que o treinador consiga a importante função 

de estimular, porque havendo estímulos e para que estes produzam o efeito 

necessário, é fundamental que também sejam diversificados (Araújo, 2009). 

Ainda assim, o treinador não se pode limitar a ser um simples orientador de 

treinos e competições. Para este autor, o treinador tem de ser o líder de toda a 

atividade desportiva na medida em que a sua ação educa e forma todos 

aqueles que o rodeiam (Curado, 1991). 
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Em virtude dos factos mencionados, Araújo (2009, p.44) refere que 

“assim, a profissão de treinador tem de ser exercida de modo estimulante, para 

que a autonomia futura dos atletas sob a sua responsabilidade acreditem nas 

suas capacidades de modo a que o seu grupo de trabalho lhes desenvolva 

verdadeiras competências”. O treinador em situações de treino e competição 

não utiliza quaisquer competências técnicas ou táticas, mas sim competências 

da sua formação requeridas para o desempenho das suas funções. Deste 

modo, é essa formação que lhe permite adquirir saberes e conhecimentos 

sociais, culturais, pedagógicos (percetivos, construtivos, didáticos, expressivos, 

comunicativos, organizativos) e metodológicos, fazendo com que consiga face 

aos sujeitos intervenientes, desempenhar o seu papel profissional de treinador 

competente (Araújo, 2009). Ser treinador comporta, por isso, um constante 

interesse pela inovação científica, pedagógica e cultural e uma recusa 

constante de imitar ou seguir o que os outros fazem e dizem. Ser treinador 

requer intervenções críticas com o objetivo de desenvolver o desporto, 

necessitando, para isso, de adquirir uma cultura geral e específica (Araújo, 

2009). 

Por estes motivos, Teotónio Lima (1982, in Araújo, 2009, p.30) afirma 

que “ser treinador significa mergulhar num torvelinho de marés contrárias e de 

correntes cruzadas.” 

A preparação dos jogadores assume-se como a principal função do 

treinador, exigindo-lhe o domínio de um leque alargado de experiência que 

permita resolver os problemas que este processo despoleta bem como adquirir 

as capacidades e competências para perceber o problema em si (Pacheco, 

2005). Do mesmo modo, Araújo (2009, p. 75) também nos diz que “a 

preparação desportiva dos jovens é hoje considerada uma das principais 

razões de futuros êxitos ou abandonos extemporâneos da prática desportiva, 

consoante os responsáveis pela intervenção nessas áreas de prática 

fomentem, ou não, uma especialização precoce”. 

Neste contexto, a preparação desportiva das crianças e jovens e a sua 

proteção a exigências elevadas representam um momento decisivo na ciência, 

como forma de investigar e compreender o que é perigoso ou não e o que traz 
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e não traz benefício para a criança e jovem na sua prática desportiva. A 

formação desportiva deve, assim, realizar-se de forma lenta, dando passos e 

não correndo, possibilitando assim construir-se coesamente (Ramos, 

2006).Não se devem queimar etapas e/ou antecipar alguns conteúdos devido 

ao facto de que se estaria a prejudicar a evolução do atleta, impedindo-o de 

manter uma margem de progressão ao longo dos anos (Raposo, 2006). Nesta 

mesma linha de pensamento, a preparação desportiva dos jovens consiste num 

momento decisivo, não só pela formação mental e motora e a respetiva 

aquisição de hábitos de saúde e higiene, mas também pela sua importância na 

via para a alta competição. Neste caso, se houver uma iniciação desportiva 

completa e multilateral, esta irá permitir um avanço com eficácia no treino de 

rendimento (Araújo, 2009). 

Cumpre entretanto aos adultos (dirigentes, treinadores, árbitros, pais, 

jornalistas, etc.) enquadrarem a preparação dos jovens para o seu futuro como 

cidadãos e atletas, reeducando-os, fazendo-os ver que a prática deve de ser 

afirmada e direcionada primeiro aos praticantes e aos dirigentes, pais, árbitros, 

jornalistas e treinadores (Araújo, 2009). 

Na opinião de Curado, (1982) a atividade do treinador revela-se 

particularmente complexa e é dificilmente imaginável vê-la ser desempenhada 

por homens ou mulheres com formação incompleta. Segundo este autor, a 

formação e preparação dos treinadores terá de ser encaminhada num 

sucessivo e lógico encadeamento de forma a que um novo conhecimento seja 

facilmente encaixado no que já anteriormente se adquiriu. Isto Porquê? 

Segundo Araújo, (2009, p. 37) “a ação que exercem os treinadores no campo 

desportivo e num processo de competição, justifica-se pelo planeamento, 

preparação e execução que tem de fazer para que os objetivos sejam 

atingidos”.  

Assim, uma atividade desportiva para ser implementada ou para que 

seja executada para as crianças e jovens, tem de ser planeada e bem 

organizada, de forma a que lhes possa oferecer uma boa prática, uma boa 

integração social, um bem-estar psicológico, ou seja, um desenvolvimento 

saudável. Tal como nos diz Bento (1995, p. 269) “o Desporto está em todo 
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lado, marcando os comportamentos, a linguagem, os interesses e estilos de 

vida de muitas pessoas de todas as idades e estratos sociais e culturais”. Dado 

o exposto, confirma-se a ideia de que é necessário que o treinador acompanhe 

a evolução dos conhecimentos científicos aplicados ao contexto da 

modalidade, no entanto o conhecimento específico da modalidade não é, por si 

só, suficiente. (Balbino,2005). 

Ser treinador implica ter direitos, mas também ser responsável por um 

processo de transformação (Afonso, 2001). Ao treinador cabe a transmissão de 

valores, a promoção da autoestima, incutindo noções de liderança (Penney, 

2006). É ao treinador que cabe a constante necessidade de tomar decisões, 

sendo que a estas subjaz a boa formação profissional e pessoal para que a 

influência exercida sobre os jogadores e os restantes intervenientes no 

contexto desportivo seja francamente positiva (Costa, 2009). Neste sentido, 

deve o treinador dominar um conjunto de competências técnicas e psicológicas 

no desempenho das funções que exerce (Whitmore, 1994).  

Assim sendo, abordaremos no próximo capítulo, ainda que brevemente, 

o clube e as instalações onde exerci o meu estágio como treinadora, 

implementando e refletindo, de forma criteriosa, os temas e aspetos 

considerados relevantes e inclusos nesta pequena revisão de literatura. 

 

 



 
  



 
  

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3-Contexto Institucional 
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3.1 Uma breve incursão pela História 

 

O meu Estágio teve início na Associação Desportiva Sanjoanense (ADS) 

na modalidade futebol. Este clube (Fig. 1) foi oficialmente fundado em 1924. 

Esta associação encontra-se localizada na cidade de São João da Madeira, 

onde se realizou uma reunião de aficionados de futebol com o objetivo de tratar 

da formação definitiva da ADS e da aquisição de campos de jogos.  

Em março, a associação adquiriu o seu próprio campo de jogos e no dia 

13 do mesmo mês, após uma reunião, decidiram-se as cores dos 

equipamentos. No dia 20 de julho foi inaugurado o campo, propriedade da 

ADS. Em 1925 pode observar-se que os primeiros desafios disputados pela 

ADS refletem a inexperiência de alguns dos seus jogadores. No entanto, pouco 

a pouco, o seu crescimento e a sua afirmação como grupo vai dando frutos, 

devido aos conhecimentos que lhes vão sendo transmitidos pelo seu 

orientador. 

Apesar de ter sido forçada a abandonar o campeonato distrital, a ADS 

manifestou o seu protesto no que diz respeito às atitudes da Associação de 

Futebol de Aveiro, tendo, posteriormente, regressado aos campeonatos nos 

anos de 1929 e 1930 e pela primeira vez ao campeonato nacional. 

Desde a conquista do prémio La Salett, o número de adeptos deste 

desporto não para de crescer. Na época de 1932/1933, a ADS conseguiu, 

finalmente, quebrar a hegemonia do Sporting de Espinho, vencedor crónico dos 

campeonatos distritais de reserva. 

 

 

 

 

Fig.1 – Associação Desportiva Sanjoanense Fundada em 25 de 

Fevereiro de 1924. 
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Assim, a ascensão de vitórias prolonga-se, ganhando o título de 

campeões do distrito nas categorias de honra e reservas na época de 

1936/1937.  

Nas épocas de 1940/1941, a ADS sagrou -se campeã distrital, e em 

1943 chegou, pela primeira vez, à final do Campeonato Nacional da II Divisão.  

Em 1947, a ADS conseguiu alcançar a I Divisão com pleno direito, 

tornando-se um orgulho para a sua cidade. Em 1948, ressurgiu o Basquetebol 

e surgiu o Hóquei em Patins, que, juntos, revelaram ser uma excelente fonte de 

receita para a ADS. 

A ADS teve os seus momentos bons e maus como qualquer clube 

desportivo, no entanto, e com o seu crescimento, foi criando e inserindo mais 

modalidades no seu seio desportivo, como forma de promover o desporto na 

cidade, garantindo o acesso dos cidadãos a variadas modalidades desportivas. 

O campo de jogos Conde Dias Garcia recebeu, em 1963, relva, sendo assim, o 

primeiro campo de jogos do distrito a beneficiar de importante melhoramento. 

Deste modo, a Câmara Municipal encarregou-se da preparação do campo de 

treinos e a ADS ficou incumbida das obras de drenagem do campo de jogos 

principal, operação indispensável para o seu arrelvamento. No ano de 1964, 

deu-se a inauguração oficial e festiva do relvado e outros melhoramentos 

introduzidos no campo de jogos Conde Dias Garcia. Este dia, e esta aquisição, 

marca um acontecimento de relevo para S. João da Madeira e é o resultado de 

um esforço gigantesco que exigiu inúmeros sacrifícios. Em 1987, a ADS viveu 

um dos momentos mais tristes da sua história, já que o futebol sénior 

apresenta um declínio de rendimento elevado. O Basquetebol feminino e o 

Andebol sénior masculino não conseguem manter-se nos escalões máximos.   

A primeira equipa feminina de Hóquei em Patins surgiu em 1997 e o 

Basquetebol feminino regressou à competição em 1996. 

Nos últimos anos, a ADS foi, por mais do que uma ocasião, distinguida 

pelos poderes Central e Local. Em 1991, pelo 67.º aniversário do clube, o 

Ministro da Educação, Roberto Carneiro, atribuiu-lhe uma Medalha de Bons 

Serviços Desportivos e a autarquia, a Medalha de Mérito Municipal. Em 1999, 
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quando a ADS festejou as 75 velas, o Secretário de Estado, João Carlos Silva, 

natural da terra, atribuiu ao clube a Medalha de Mérito Desportivo. 

Na modalidade de Futebol, a ADS apresenta um conjunto de técnicos, 

dirigentes, coordenadores que fazem questão de que a formação dos atletas se 

inicie na idade escolar básica, assegurando, desta forma, um desenvolvimento 

crescente das suas capacidades psicológicas e físicas. Atualmente, e 

festejando os 90 anos, a ADS, com a sua história e dimensão, não é um clube 

para se acomodar à típica competição social. A sua preocupação principal 

prende-se com o facto de fazer questão de promover a boa formação de todos 

os atletas para que, quer na sua modalidade, quer no dia-a-dia e futuramente, 

se transformem em seres competentes e bem formados. 

A ADS tem o intuito de aproximar a cidade do clube, atrair e angariar 

mais adeptos, sócios, simpatizantes, tudo para além e dentro do Futebol e das 

respetivas modalidades que engloba. A procura constante de querer formar e 

ajudar a formar melhores seres humanos através da prática desportiva do 

futebol foi e será um papel, um objetivo bem fixo que a ADS implementa na sua 

história. 

 

3.2 Recursos Humanos 

 

             3.2.1-Quadro Técnico 

 

Como todos os clubes e instituições, é necessário ter uma equipa de 

agentes técnicos, que realizam as suas funções de acordo com o cargo que 

ocupam. Por isso, é necessário que haja o mínimo de agentes em cada 

escalão etário. 

Os escalões de formação estão divididos em dois grupos: atletas federados 

e não federados. Os federados são os que vão dos Sub 7 (Traquinas B) até 

aos Sub 19. Os não federados vão dos Sub 4 (Pinguins e Bambis) até aos Sub 

6 (Pandas). Cada escalão tem um Treinador e um Adjunto, e um 
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delegado/diretor que faz o acompanhamento dos atletas e é responsável pelo 

seu bem-estar, pelo acompanhamento em treinos e competições e pela 

promoção da disciplina e da segurança. Também é importante no que diz 

respeito à logística dos jogos, no preenchimento de fichas, formulários, etc.  

Para além dos treinadores e diretores de cada escalão, neste centro de 

formação da ADS existe um técnico de equipamentos que faz a gestão e 

organização do material para cada escalão, fornecendo o básico e o 

necessário em questões de material de treino. 

Infelizmente, a ADS não integra na sua equipa um psicólogo, que seria 

importante nos momentos em que os atletas precisam de ultrapassar algumas 

dificuldades e os treinadores gerir de outra forma certos momentos que 

poderão ser cruciais na vida da equipa. 

Nos treinos, nos jogos oficiais e nos eventos criados pela própria 

sanjoanense estará sempre presente um fisioterapeuta, permanentemente 

atento a qualquer problema súbito. 

 

3.2.2 Instalações 

 

A ADS, mais concretamente no centro de formação (Fig. 2) onde 

maioritariamente se realizam os treinos, as competições e os eventos, tem um 

conjunto de recursos essenciais mínimos, mas bons para a prática segura dos 

atletas. Nomeadamente, contém 8 balneários dos quais um é para uso dos 

treinadores e para os árbitros em dias de jogos e são novos, apresentando-se 

em perfeitas condições, permitindo uma utilização segura e higiénica para os 

atletas. Também contém um balneário com uma banheira de hidromassagens 

e uma sauna. Para além destas instalações, o centro de formação oferece um 

posto médico funcional, competente, disposto e operacional para todo o tipo de 

situações, sejam elas urgentes ou não urgentes na prática desportiva. E 

também tem um mini armazém onde se localizam os materiais essenciais e 

específicos para o treino. Para além destas instalações, a ADS tem uma 

secretária conjuntamente com loja onde se podem adquirir equipamentos 
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variados, tratar de assuntos da logística dos treinadores, tratar da logística dos 

atletas e dos jogos. 

A ADS apresenta departamentos de logística entre os quais o departamento 

de prospeção de futebol e o departamento de organização de eventos onde 

estão agentes que se coadjuvam, organizam, e desempenham funções em prol 

da maior coesão no crescimento do clube. Por ser um clube coeso, as várias 

pessoas que dele fazem parte e que a ele se dedicam, têm vindo a crescer e a 

criar as suas raízes de forma a proporcionar não só aos atletas, mas também 

aos funcionários e equipas técnicas, um ambiente harmonioso e pleno em prol 

do desporto. 

 

 

 

 

 

 

                                 Fig.2- Centro de Formação de Futebol ADS 

 

3.2.3 Materiais e locais de treino 

 

O centro de formação é aproveitado, quer para os treinos, quer para as 

competições, sendo constituído por um campo de futebol sintético com as 

medidas de campo de futebol de 11, podendo ser realizado também futebol de 

7, visto que está delineado com as medidas necessárias para tal efeito. Existe 

também um campo sintético de futebol de 7 e um campo de futebol de 5.Todos 

os campos (Fig. 3) aqui mencionados têm as medidas necessárias para a 

prática desportiva de futebol requeridas pela Associação de Futebol de Aveiro.  

Existe também um armazém, já acima referido, onde há 

organizadamente, o material necessário e fundamental para a prática de 
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futebol, como por exemplo, as bolas, os coletes, os cones, os sinalizadores, as 

cordas, as balizas pequenas, as balizas de futebol 7, entre outros materiais. 

Para cada escalão é estipulado um conjunto de materiais próprios, ou seja, um 

número específico de bolas, coletes e sinalizadores. Todo o material está 

disposto no armazém e etiquetado, onde existe um técnico responsável, 

sempre disponível, para ajudar na organização e tratamento do mesmo, 

bastando a requisição correta. 

     

 

  

 

 

 

 

 

                   Fig. 3-Campos de Futebol do Centro de Formação ADS 

 

 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4 – Contexto de Natureza Funcional 
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Contexto de Natureza Funcional 

Os princípios que me orientaram no Estágio Profissionalizante, na ADS e na 

modalidade de Futebol, conducente ao grau de Mestre, após ter concluído o 

meu primeiro ano no 2.º ciclo de estudos em Desporto para Crianças e Jovens 

da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, incidiram nas disciplinas 

relacionadas com a formação científica e a preparação para a aplicação de 

saberes no contexto da prática do treino e da competição de crianças e jovens. 

O meu percurso no clube teve como principal objetivo a função de Treinadora 

Estagiária, na competição federada, inserida no escalão dos Sub-11, bem 

como na competição não federada, nos escalões de Sub 5 a Sub 8. As tarefas, 

enquanto Estagiária, iniciaram-se na primeira semana de Setembro de 2013 e 

terminaram em meados de junho de 2014. Ambas as funções foram realizadas 

com o principal propósito de adquirir competências, saberes, experiência em 

campo e desenvolver as funções a que me propunha com um único objetivo: 

formar jogadores e fazê-los crescer como seres humanos. 

Para que o seu desenvolvimento se fizesse de uma forma organizada e 

sistemática, possibilitando aos jogadores várias vivências de situações de 

aprendizagem, e devidamente estruturadas, a minha atuação, enquanto 

treinadora/professora/estagiária no ensino – aprendizagem, baseou-se num 

Plano Semanal, que se encontra em anexo 1, que se afigurou como o principal 

organizador do tempo de trabalho, evitando falhas. No entanto, para que a 

época decorresse de forma organizada a nível das metodologias do futebol, foi 

elaborado o Plano Anual, que se encontra no anexo 2. Este serviu, 

principalmente, como apoio e guia para a época. Apesar de o plano Anual ter a 

sua importância, o Plano Semanal, como dito atrás, foi o principal e o mais 

importante no decorrer da época. 

Portanto, para que seja compreendida a importância de planear uma época 

para um treinador, Mesquita (2000, p. 37-38), explica que “planear consiste em 

delinear antecipadamente aquilo que tem de ser realizado, como deve ser feito 

e quando é que se deve efetuar. O Planeamento deve obviamente ser efetuado 

com base na análise da situação, ou seja, efetuando-se o diagnóstico. Para 

que o planeamento seja eficaz, o treinador devera dar, sequencialmente, 
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cumprimento a três tarefas: determinar o que quer fazer (com base na analise 

daquilo que tem, perspetivar onde pretende chegar); escolher como o vai fazer 

(estabelecer a metodologia e os meios a utilizar no processo; comtemplar a 

possibilidade de ter que efetuar ajustamentos); realizar o plano (sistematização 

por escrito)”. Ou seja, inicialmente e como Treinadora de Sub 5 a Sub 8 e 

Treinadora adjunta nos Sub 11 tive de esquematizar a fixação dos objetivos e a 

seleção dos conteúdos de treino. 

 Segundo Carravetta (2001), o planeamento do treino em Futebol (PTF) 

para obtenção do máximo rendimento competitivo dos jogadores, deve ser 

fundamentado em princípios científicos. Como complemento, Minãno Espín 

(2002) considera que na planificação devemos ordenar os objetivos e 

respetivas tarefas para os alcançar.  

Lambertin (2000) considera que o PTF favorece a realização dos objetivos 

predeterminados, na medida em que permite regular a quantidade e a 

qualidade da carga de treino caso seja necessário. Segundo Bangsbo e 

Peitersen (2003), o treinador de Futebol, partindo da sua conceção de jogo e 

do conhecimento prévio das características dos jogadores postos à sua 

disposição, antes de começar a época desportiva, deve refletir sobre os 

objetivos a atingir. Afinal, cada criança/ jovem tem as suas capacidades e as 

suas necessidades para cada momento de formação e, por isso, para que se 

pratique um desporto coeso é necessário fornecer as ferramentas necessárias 

e adequadas a cada momento e de acordo com o desenvolvimento de cada um 

aquando da formação. É fundamental que a qualidade de intervenção e 

transmissão vinda dos treinadores e/ou outros adultos seja feita com um 

acompanhamento eficaz e pleno (Coelho, 2004). 

 Neste contexto, para os Sub 11, na primeira semana, o objetivo foi de 

caráter avaliativo, ou seja, foram avaliadas as características, habilidades e 

dificuldades de cada um. Segundo Garganta (1985, p. 2), “o professor não 

poderá abdicar da observação de todos os alunos, de forma a detetar em que 

fase ou nível se encontram e, a partir daqui, constituir grupos, mais ou menos 

homogéneos, com o objetivo de os motivar para as tarefas a realizar 

posteriormente”. 
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Com base neste pressuposto, foi utilizada uma bateria de exercícios com 

objetivos específicos, para que a avaliação fosse esclarecedora nos aspetos de 

cada atleta. Foi utilizado, igualmente, o instrumento denominado “Sistema de 

avaliação da assimetria funcional dos membros inferiores em Futebol – 

SAFALL-FOOT” (Guilherme et al., 2013), com o objetivo de analisar a diferença 

de utilização entre o “pé preferido” e o “pé não preferido” dos jogadores em 

situação de jogo 5x5. Os resultados desta avaliação são suscetíveis de 

constituírem um indicador de referência individual que permite conferir e 

perceber as possíveis diferenças de utilização entre os dois membros inferiores 

em distintos momentos (Guilherme et al., 2012) 

Desta forma, e para que sejam analisadas e observadas as diferenças 

nos diferentes momentos deste percurso, é desejável, como refere Mesquita 

(2000, p. 27), que “para que o desenvolvimento do atleta seja otimizado é 

necessário organizar o processo de treino de uma forma sistemática, no 

sentido de possibilitar ao atleta a vivência de situações de aprendizagem, 

devidamente estruturadas, concorrentes para a sua formação”.  

De facto, Mesquita (2000, p. 36) afirma que “para que o desenvolvimento 

desportivo do atleta seja otimizado é necessário organizar o processo de 

ensino-aprendizagem de forma cuidada e refletida, no sentido de proporcionar 

situações de aprendizagem válidas, consistentes e duradoiras”. 

Por isso, a primeira tarefa, quer nos Sub 11, quer a posterior nos sub 5 a 

Sub 8, foi avaliar e analisar as suas capacidades e aptidões físicas para a 

prática desportiva, criando assim objetivos claros e concisos. Apesar de ter 

ajudado nos Sub 8, a minha disponibilidade foi decrescendo, tendo-me focado 

mais nos Sub 11 e Sub 5, sendo estes os dois principais escalões onde 

desenvolvo diferentes competências como Treinadora Estagiária. É, portanto, 

crucial a existência de um guia para que a época possa decorrer em 

conformidade e de acordo com os objetivos inicialmente traçados. Considero, 

por isso, que a execução dos planos de treino para cada escalão foi uma tarefa 

de máxima importância.  

Um Plano de Treino bem elaborado deve ser flexível e poderá sofrer 

ajustes ao longo da época desportiva, mas deve ter como objetivo a evolução 



45 
 

metodológica, (Ruiz Caballero e Garcia Manso, 1999) em função das 

necessidades que vão surgindo, tentando manter regularmente a sua essência 

fundamental em busca dos objetivos (Garganta, 1991). 

Desta forma, o desempenho do jogador/equipa em competição e o 

respetivo progresso em todos os fatores de treino, tendo em conta também o 

calendário das competições, são fatores importantes e primordiais para que o 

planeamento do treino consiga ser simples, flexível e estimulante e tendo 

sempre em mente o modelo de jogo criado (Bompa, 2002). Salienta-se que na 

programação do treino devemos questionar o que é necessário realizar para 

solucionar uma tarefa (Gomes, 2002). A análise e entendimento das diferentes 

formas estruturais do processo de preparação e competição do jogador/equipa 

permitem que idealizemos sobre perspetivas futuras e estruturar o treino como 

uma das formas para a obtenção de resultados, em especial no futebol 

(Forteza de La Rosa, 2001). Contudo, para se realizar um trabalho estruturado 

e coerente, temos realizar um processo de planeamento (Ruiz Caballero e 

Garcia Manso, 1999), que resulta num guia para o treinador conseguir preparar 

a época desportiva (Garganta, 1993; Oliveira, 1998). Neste entender, o 

processo de treino no Futebol impõe ao treinador vários problemas para 

orientar, conduzir e controlar a sua equipa, o que exige a utilização do saber e 

intuição, em função dos objetivos a atingir (Garganta,1993). Também constitui 

um desafio a alteração constante do trabalho estruturado pelos treinadores o 

que leva a que a sua capacidade de planificar e sistematizar num documento 

de organização seja variada e criativa nos momentos de preparação e de 

competição (Forteza de La Rosa, 2001).  

Assim, o PTF não deve ser um mero procedimento técnico que ocorre 

no início da época, do qual se tem uma perspetiva muito básica e se realiza ao 

acaso e de improviso. Não serve os caprichos diários do treinador, nem a 

influência de diretores, nem a vontade dos adeptos (Monge da Silva, 1998 & 

Barbanti, 1997). Por outro lado, a abordagem aleatória e sem objetivo usada 

em alguns desportos (Bompa, 2002) e a improvisação (Garganta, 1993) não se 

consentem com uma perspetiva evolutiva do Futebol.  
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Neste sentido, considera-se que os objetivos principais do PTF 

consistem em procurar sobrepor-se aos incidentes que tendem a eliminar a sua 

cuidadosa organização e direcionar os caminhos que se pretendem seguir, 

descobrindo as melhores vias e possibilidades para obter os melhores 

resultados possíveis com a equipa (Frisselli e Mantovani, 1999). Por isso, ao 

longo da época, foram realizados vários tipos de avaliação, observações, 

planeamentos, de acordo com as necessidades dos jogadores e para que o 

seu desenvolvimento nesta prática tivesse resultados positivos, bem como a 

nível dos objetivos planeados. 

  Tendo em conta os aspetos e temas aqui abordados, e tendo em 

consideração a intenção de tornar este relatório o mais percetível possível, 

serão expostos, no capítulo subsequente, os procedimentos, as práticas, as 

teorias e um conjunto de fatores e circunstâncias que aludem à conceção, à 

implementação e aos resultados do trabalho desenvolvido.  



 
  



 
  

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5-Desenvolvimento da Prática 
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5.1 Conceção 

 

“A formação de um jogador é uma história interminável”. 

     Louis Van Gaal (1996: 19) 

 

Para Araújo (1994), Ser treinador implica necessariamente um 

conhecimento multidisciplinar, sendo, por isso, fundamentais os conhecimentos 

intrínsecos à tática, à técnica e a preparação do jogo, não esquecendo o 

domínio pedagógico e metodológico de ensino, bem como a necessidade óbvia 

de ser um profissional capaz de provocar interesse e motivação naqueles que 

consigo aprendem e treinam. Assim, como o jogador passa por um processo 

interminável de aprendizagem e saber, também um treinador tem um percurso 

interminável de evolução teórica e prática. A profissão de treinador está sempre 

em evolução. 

Tendo como base estes princípios, iniciei o meu estágio na ADS, em S. 

João da Madeira, durante a época de 2013-2014. Através deste estágio e com 

a orientação do Professor Silva, as minhas capacidades no que diz respeito ao 

planeamento e ao treino, baseadas na pedagogia e no processo de ensino e 

aprendizagem, foram-se tornando cada vez mais coerentes. Este aspeto fez 

com que o meu percurso fosse sendo pautado pelo rigor, contribuindo assim 

para o meu processo evolutivo. Em suma, a realização do relatório de estágio 

profissional permitiu a perceção das exigências, dificuldades e desafios que os 

exercícios da profissão nos destinam, bem como das limitações e 

potencialidades do próprio formando (Schön, 2000).  

Portanto, antes de começar a falar da modalidade de futebol, e de tudo o 

que o engloba e foi realizado neste estágio, iremos, inicial e brevemente, 

debruçar-nos sobre o tema conceção. Este tema é importante, pelo simples 

facto de ser umas das capacidades principais que um treinador/professor terá 

de possuir. A capacidade concetual é essencial para o treinador, pois é através 

desta capacidade que ele analisa o programa desportivo, conseguindo assim a 

capacidade de interligar todos os fatores que intervêm no processo de 
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preparação desportiva do atleta. Esta capacidade concetual exige o domínio de 

conhecimentos no geral, do foro das ciências do desporto, e de acordo com a 

modalidade em que ensina, em particular (Mesquita, 2000). 

Assim, deve organizar-se o processo de treino de forma concisa para 

que possa proporcionar vários tipos de experiências e vivências de 

aprendizagem, devidamente estruturadas para a formação contribuindo para o 

desenvolvimento desportivo do atleta (Mesquita, 2000). 

Dado o exposto, o futebol foi a modalidade escolhida para a realização 

deste estágio. O futebol ocupa um lugar importante no contexto desportivo 

contemporâneo, dado que, não é apenas um espetáculo desportivo, mas 

também um meio de educação física e desportiva, e um campo de aplicação da 

ciência (Garganta, 2002). Esta modalidade consiste numa mistura de 

diversificada de sensações, emoções e situações momentâneas do jogo e do 

treino que representam uma constante sucessão de acontecimentos 

imprevisíveis. Não faz parte do ensino-aprendizagem do futebol privar o natural 

desenvolvimento físico, psíquico e social das crianças e jovens. Interessa que o 

planeamento-treino tenha efeito na atitude como jogador competidor, como 

também na formação de um ser humano civilizado quer como elemento de 

equipa quer como indivíduo. Sendo o futebol é uma modalidade cujo contexto 

competitivo se desenvolve num ambiente em constante alteração 

informacional, criado pela interação dos diferentes jogadores, colegas e 

adversários. Esse ambiente aleatório exige dos jogadores elevados níveis de 

adaptação que aparecem da interação de constrangimentos de natureza 

cognitiva, percetiva, decisional e motora (Bate, 1996; Reilly et al., 2000; 

Tavares et al., 2006; Williams, 2000).  

Além de o futebol ser um jogo com estes momentos de variabilidade, 

intermitência e vários graus de esforço, exige também uma preparação 

individual e coletiva dos atletas através da elaboração de um plano de treinos, 

não só a nível técnico e tático mas também psicológico, fisiológico, biológico e 

evolucional do ser humano. Por isso, as capacidades motoras, coordenativas, 

cognitivas e percetivas estão todas associadas, interligadas e bem presentes 

nesta modalidade aberta e complexa. A capacidade cognitiva está definida 
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como a capacidade que os jogadores demonstram perante o entendimento que 

o jogo tem (Williams, 2000; Williams, Davids, & Williams, 1999). A capacidade 

percetiva está relacionada com a competência para apanhar informação, 

antecipar os acontecimentos e saber o que fazer perante essa informação e a 

sua interpretação dos diferentes sinais e estímulos que o meio envolvente 

transmite (Tavares, Greco, & Garganta, 2006; Williams, 2000). A capacidade 

motora está associada à execução de todas as habilidades quer técnicas quer 

táticas específicas, bem como as suas capacidades fisiológicas que as regulam 

e são reguladas por elas (Reilly, Williams, Nevill, & Franks, 2000). Em virtude 

dos factos mencionados, reconhece-se a importância que as habilidades 

motoras específicas assumem no decurso do jogo, nomeadamente no que 

respeita à relação com as opções táticas (Tani, 2008). 

 Tendo em consideração os pressupostos enunciados, depreende-se 

que as habilidades motoras gerais e específicas da modalidade são 

importantes para o indivíduo conseguir ter sucesso na prática. Ao longo do jogo 

de futebol, os fatores de natureza técnica revestem-se de grande relevância, 

pois são eles que permitem ao jogador responder aos problemas táticos 

consequentes do próprio jogo. No momento de concretizar uma determinada 

ação de jogo, o futebolista utiliza uma quantidade vasta de recursos motores 

específicos, dos quais designados por técnica (Garganta & Pinto, 2004). Antes 

de tomar uma decisão para executar uma ação tática-técnica correta, o jogador 

terá de ter em conta alguns elementos, nomeadamente, a força a ser utilizada 

sobre a bola, a velocidade ideal na bola, a observação dos adversários para 

conseguir antecipar as suas ações e ter em conta a sua ação perante os 

companheiros de equipa. Desta forma, o futebol como um Jogo Desportivo 

Coletivo (JDC) caracteriza-se por um elevado nível de coordenação motora, 

constituído por um conjunto variado de situações que necessitam de uma 

precisão e rapidez por um conjunto variado de condições e por uma precisão e 

rapidez de movimentos, levando a uma utilização constante ou similar dos dois 

lados do corpo (Starosta, 1988, 1990), de forma a dar resposta ao jogo 

decorrente. 

No que diz respeito ao Futebol, existem diversos estudos que se 

debruçam sobre a importância da utilização de ambos os membros inferiores, 
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preferido e não preferido, na capacidade dos desempenhos dos jogadores em 

competição (Barfield (1995), Capranica L., Cama G., Fanton E., Tessitore A., 

Figura F. (1992), Carey D.P., Smith G., Smith D.T., Shepherd J.W., Skriver J., 

Ord L., Rutland A. (2001), Grouios G., Kollias N., Koidou I., Poderi A. (2002), 

Oliveira F., Beltrão F., Silva V. (2003), Starosta W. (1988), (1990), Starosta W., 

Bergier J. (1993)). Apesar de várias pesquisas confirmarem a existência de 

uma assimetria funcional dos membros inferiores (Carey D.P., Smith G., Smith 

D.T., Shepherd J.W., Skriver J., Ord L., Rutland A. (2001), McLean B.D., 

Tumilty M.P.E. (1993)), constatou-se também que os jogadores de nível de 

proficiência elevado, em circunstâncias em que utilizam o pé preferido 

obtiveram índices de sucesso idênticos ao do pé preferido (Carey D.P., Smith 

G., Smith D.T., Shepherd J.W., Skriver J., Ord L., Rutland A.,2001). Dos 

trabalhos apresentados constatam-se duas ideias: a primeira consiste na 

consensualidade de que a proficiência de utilização de ambos os pés, preferido 

e não preferido, leva a um aumento da qualidade do jogador no seu 

desempenho. A segunda dá conta de que o aumento de proficiência do pé não 

preferido resulta de uma exercitação direcionada para esse efeito. Com o 

objetivo de analisar estes processos, vários trabalhos foram realizados 

(Andrade J. (2012), Cobalchini R., Silva E.R. (2008), Teixeira L.A. (2001), 

Teixeira L.A., Silva M., Carvalho M. 2003), no sentido de verificar se um 

programa de treino direcionado para determinadas habilidades motoras 

específicas do Futebol sobre o pé não preferido induzia a melhoria dos 

respetivos desempenhos. A unanimidade dos resultados encontrados permite 

afirmar que o treino do pé não preferido aumenta a respetiva proficiência e, 

consequentemente promove uma redução das assimetrias funcionais. 

 Algo destacável entre todas as capacidades do jogador excelente é a 

capacidade de realizar no jogo de futebol ações com ambos os pés. Nesse 

sentido, o estudo da lateralidade e das assimetrias funcionais, revela-se 

importante e uma mais-valia para os profissionais que estão envolvidos no 

desenvolvimento dos jogadores de forma a tentar evitar uma prática mal 

direcionada durante o processo de formação (Teixeira, 2006; Machado, 2007; 

Gobbi et al, 2001). Por isso, a lateralidade é necessária para os atletas 

conseguirem dar respostas aos diferentes estímulos e a situações que sejam 
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sujeitos, quer tática, quer tecnicamente. Tal particularidade exige dos jogadores 

competências que terão que ser ajustadas às necessidades requeridas, tendo 

em conta novos estímulos e novas situações. Como exemplo, a inconstância 

resultante das diferentes fases do envolvimento situacional do jogo vai também 

exigir dos jogadores alguma maleabilidade em termos organizacionais 

(Garganta, 2004). 

A técnica é vista como um ponto de partida na aquisição de habilidades 

na medida em que proporciona uma solução para determinado problema motor 

e como um ponto de chegada na medida que resulta numa habilidade realizada 

conforme as especificações de determinada ação (Tani et al., 2006). É através 

da técnica que o jogador expressa toda a sua qualidade e capacidade, dando 

dinâmica e naturalidade ao jogo. Possui importância individual e também 

coletiva pois é capaz de fornecer a capacidade de realização de diversas ações 

do jogo, bem como proporcionar e contribuir para os aspetos táticos da equipa 

(Moya, 1996). O futebol exige dos jogadores execuções de habilidades 

técnicas feitas com perfeição, mesmo diante da imprevisibilidade. Nesse 

sentido, a técnica é o produto final, ou seja, é o ponto alto em que a resposta é 

eficiente perante o objetivo. Dado o exposto, é necessário considerar e definir 

esta premissa da lateralidade de forma a compreender e aprofundar as 

questões que lhe estão inerentes. Nessa perspetiva, Teixeira (2006) diz que a 

lateralidade é um conceito abrangente que envolve os diferentes aspetos dos 

seres vivos relativamente ao hemisfério direito e ao hemisfério esquerdo do 

corpo humano. Ou ainda, como afirma Machado (2007), a lateralidade é um 

termo vulgarmente usado para descrever comportamentos assimétricos, dos 

quais há o uso do lado direito ou do esquerdo do corpo, para a execução da 

maioria das tarefas quando relacionado com a proficiência entre os lados do 

corpo. Gusman et al. (2003) afirmam que ao longo do desenvolvimento da 

criança e de suas experiências vividas a lateralidade resulta do predomínio 

motor nos segmentos do corpo e da atividade desigual em cada um desses 

lados. 

Observa-se, na maioria das crianças, a partir dos primeiros meses de 

vida, alguma preferência lateral que passa a estabilizar-se por volta dos 3 anos. 

Nessa idade, apesar de existirem incertezas até aos 5 ou 6 anos, a criança 

pode vir a ser classificada como sinistromana (preferência lateral esquerda) ou 
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como destrímana (preferência lateral direita) devido a sua preferência manual 

(Rodrigues et al., 2010). Gonçalves (2009) destaca também que a lateralidade 

faz parte de todos os níveis de desenvolvimento da criança durante o decorrer 

da sua maturação psicomotora. 

Entendemos então que se iniciarmos nos escalões mais novos o 

incentivo e o trabalho na utilização de ambos os membros inferiores para as 

diversas situações que o jogo proporciona e desencadeia, proporcionamos-lhes 

uma evolução no processo técnico e tático mais abrangente. Neste sentido, a 

assimetria de execução quando relacionada com a prática desportiva, indica 

que se houver uma prática específica com cada membro, vai determinar o 

membro preferido (Gobbi et al., 2001;Teixeira et al., 2003). No caso do 

desporto em geral e no futebol em particular, a proficiente utilização de ambos 

os membros parece estar associada a uma vantagem na performance dos 

jogadores, sendo que os ambidestros são mais eficientes (Starosta, 1988,1990; 

Starosta & Bergier, 1993; Grouios, Kollias, Koidou & Poderi, 2002; Oliveira, 

Beltrao & Silva, 2003). Na mesma linha de pensamento, Carey e colaboradores 

(2001) referem que os jogadores que utilizam os dois pés com elevada 

proficiência adquirem uma maior habilidade, contrariamente àqueles que só 

utilizam com proficiência o pé preferido. Segundo Barfield (1995), o sucesso 

total no futebol só ocorrerá se durante os treinos for incutido o uso de ambos os 

pés em diferentes situações de jogo. Cobalchini e Silva (2008) investigaram a 

treinabilidade do membro inferior não preferido em crianças de 13 anos, 

praticantes de futebol, num estudo efetuado com 27 jogadores. Os sujeitos 

foram distribuídos aleatoriamente em dois grupos: um grupo experimental 

(n=12) que realizou um trabalho específico com duração de 30 minutos 

previamente ao treino geral da equipa; e um grupo controlo (n=15) que realizou 

somente o treino geral. O período de intervenção foi de oito semanas. Os 

jogadores foram avaliados quanto à precisão do passe e do remate do membro 

inferior não preferido prévia e imediatamente após a intervenção específica. No 

grupo que participou no treino específico, os resultados dos testes do passe e 

do remate apresentaram uma melhoria estatisticamente significativa, o que 

indica que o treino possibilitou uma melhoria na precisão do membro não 

preferido. O mesmo não foi observado no grupo de controlo provavelmente 

pela ausência de treino específico. Observa-se assim a possibilidade da 
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melhoria da técnica e a coordenação dos movimentos do membro não 

preferido através do treino. 

Assim, se o jogador não dispuser de capacidades para executar as 

diferentes habilidades com o “pé não preferido”, significa que haverá uma forte 

probabilidade de não ser uma solução a considerar (French, Nevett, et al., 

1996). Desse modo, a eficácia quanto à criação de contextos de prática em que 

a densidade de exercitação de determinada habilidade seja elevada, está 

condicionada pela maior ou menor semelhança que apresenta com 

determinados cenários de jogo.  

As assimetrias funcionais são uma particularidade dos seres humanos e 

têm como características a preferência de utilização e a proficiência de uma 

parte do corpo sobre a outra, em determinadas tarefas (Teixeira & Paroli, 

2000). 

O ensino da utilização do pé não preferido melhora as habilidades 

específicas do futebol, aumentando também a capacidade de atenção, 

melhorando a organização cerebral e o controlo e aprendizagem motoras 

(Carey et al. 2001,Haaland e Hoff, 2003). Parece assim consensual que a 

proficiente utilização de ambos os membros revela uma vantagem na 

performance dos jogadores (Starosta, 1988, 1990; Capranica, Gama, Fanton, 

Tessitore & Figura, 1992; Starosta & Bergier, 1993; Grouios, Kollias, Koidou & 

Poderi, 2002; Oliveira, Beltrão & Silva, 2003). 

De acordo com o exposto, o meu estágio centrou-se na formação da 

equipa dos Sub 11. Assim, o treino para os atletas deste escalão teve como 

principais objetivos a observação e análise da evolução do treino técnico sobre 

a lateralidade do pé não preferido e pé preferido, e a sua utilização no jogo, 

com as suas imprevisibilidades próprias e a sua tomada de decisão rápida e 

eficaz, para o seu desenvolvimento como atleta completo. Exerci também 

funções como treinadora e adjunta nos escalões Sub 5 a Sub 8 (plano anual 

em anexo 4), onde os principais objetivos na formação destes pequenos 

pupilos é a coordenação, lateralidade, divertimento e um conjunto de 

habilidades, capacidades e aptidões físicas que contribuam para o bem-estar 

destes atletas. 

Para que pudesse pôr em prática e atingir todos os objetivos, contei com 

o apoio científico do meu Orientador em encontros formais e informais; com o 
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apoio técnico e prático realizado com o com o treinador principal, o treinador 

cooperante e coordenador das escolinhas. Todos foram ajudas preciosas para 

a concretização do meu estágio de uma forma totalmente abrangente (física, 

psíquica, emocional e prática). Assim sendo, a conceção do ensino e treino, a 

articulação dos princípios pedagógicos, metodológicos e didáticos, as relações 

com a ADS e o relacionamento com os pais das crianças foram os parâmetros 

principais para a minha formação como treinadora e professora reflexiva.  

A preparação para o início da época 2013/2014 teve uma fase de 

conhecimento das crianças e jovens através das fichas de caracterização 

individuais (anexo 5), preenchidas com o auxílio dos pais, assim como aspetos 

de relacionamento e rendimento escolar e integração no meio social em que 

vivem. Os primeiros treinos também serviram como elemento de base 

avaliativa e tiveram como principal objetivo a apreciação das capacidades 

inerentes a esta modalidade. Estes treinos tiveram como principal objetivo 

avaliar as capacidades inerentes a esta modalidade. Assim, com o conjunto de 

informações adquiridas por estas avaliações, foi construído o planeamento de 

treino para a época, com as necessárias adaptações advindas da evolução de 

cada criança. 

A corroborar a importância do planeamento de treino e a necessidade 

das diferentes adaptações em função de cada criança como ser individual, 

atentemos em Pacheco (2001),que refere que o que mais influencia a evolução 

e o rendimento do jogador é a intervenção que o treinador faz a partir não só 

da sua atitude perante o treino, mas também na condução do processo de 

treino e na sua organização. O autor refere ainda que o tipo de estratégias de 

intervenção que o treinador utiliza, bem como as condições de prática que 

proporciona, têm uma influência decisiva no progresso dos jogadores. 

 Para que tal aconteça, Mesquita (2000, p.36) afirma que, “o treinador 

deverá organizar o processo ensino-aprendizagem, para que este assente, 

fundamentalmente, no cumprimento das seguintes tarefas: 

- planear, realizar e avaliar o processo de ensino aprendizagem 

- estruturar e organizar o processo de instrução.” 
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Assim, foi como estagiária, e depois da construção e do 

desenvolvimento dos planeamentos para a equipa, que desenvolvi as minhas 

competências em torno da avaliação resultante da assimetria funcional dos 

membros inferiores em futebol – SAFALL-FOOT- evidenciado pelo Professor 

Orientador da faculdade. Também importante foi a realização dos exercícios e 

planeamentos para o trabalho da lateralidade nos atletas, e o desenvolvimento 

de outras capacidades e necessidades observadas e analisadas nos mesmos. 

O SAFALL-FOOT foi criado com o objetivo de analisar a assimetria funcional, 

exposta na diferença de utilização entre o “pé preferido” e o “pé não preferido” 

dos praticantes de Futebol em situação de jogo. A importância atribuída ao 

instrumento advém de entre a demarcação de dois fatores que se inter-

relacionam: o primeiro prende-se com a dificuldade de avaliar, de forma válida, 

o desempenho técnico de um praticante (Ali, 2011; French, Werner, Rink, et al., 

1996); o segundo reside no facto de, com este instrumento, se pretender 

apenas avaliar a frequência de utilização do membro “preferido” e “não 

preferido” em situação de jogo, bem como a respetiva relação entre acertos e 

desacertos. A conceção do referido instrumento alicerçou-se na análise das 

habilidades motoras específicas do jogo de Futebol, nomeadamente, na 

interceção e no desarme, na receção, no passe, na condução e proteção da 

bola, no drible/finta e no remate. Embora se reconheça que o jogo de Futebol 

assenta em tomadas de decisão e por isso é essencialmente tático (Garganta, 

2006; Williams & Hodges, 2005), constata-se que as respostas às dificuldades 

impostas pelo contexto de jogo são resolvidas através das habilidades motoras 

específicas. Daí a importância que assumem, sabendo que a capacidade para 

realizar uma habilidade motora influencia a tomada de decisão na situação de 

jogo, condicionando também o plano tático-estratégico (French, Werner, Rink, 

Taylor, & Hussey, 1996b). 

A meio da época foram sujeitos a avaliação intermédia que foi mais 

voltada para o contexto do jogo, a coordenação e a finalização. A estrutura 

funcional escolhida para fazer a respetiva avaliação foi o jogo 5x5 (Gr+4 vs 

4+Gr) em forma de losango, sendo este gravado em vídeo para análise. O jogo 

5x5 em losango permite aos jogadores cumprirem, de forma mais eficiente, um 

conjunto de pressupostos que se julgam relevantes para a respetiva avaliação, 

a saber: (i) apresenta os jogadores posicionados por três sectores: defensivo, 
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intermédio e atacante, tal como acontece no jogo formal; (ii) disponibiliza três 

corredores: um central e dois laterais, como também podem ser observados no 

jogo formal; (iii) possibilita que os jogadores estejam distribuídos no espaço de 

jogo de uma forma racional e equilibrada; (iv) em consequência dos 

pressupostos anteriores, os jogadores podem distribuir-se por posições 

análogas às do jogo formal e desempenhar funções inerentes aos distintos 

posicionamentos; (v) e, por fim, trata-se de uma estrutura funcional que permite 

considerar todos os princípios específicos do jogo de Futebol, tanto a um nível 

elementar como em patamares mais evoluídos.  

Dessa forma, os resultados da avaliação dos atletas através deste 

sistema proporcionam indicadores de referência individuais, permitindo 

compreender as diferenças de utilização entre os dois membros inferiores em 

diferentes situações ou momentos.  

O facto de o futebol requerer habilidades motoras para que seja bem 

executado taticamente pressupõe que o planeamento dos treinos assente em 

exercícios técnicos específicos e exercícios táticos em situação de jogo. É por 

isso que, através do jogo e das várias situações de jogo, se pode observar a 

relevância que têm as habilidades motoras em conjunto com a tática e a 

relevância e operacionalidade que tem o pé preferido e o uso do pé não 

preferido nas diferentes situações. O sistema SAFALL-FOOT foi utilizado como 

apoio para a análise e compreensão das necessidades e dificuldades que os 

atletas dos Sub 11 apresentavam.   

A equipa de Sub 11 referida é constituída por trinta elementos. Destes, 

doze foram analisados no que diz respeito às suas elevadas capacidades 

motoras, enquanto os dezoito restantes necessitavam de desenvolver outro 

tipo de necessidades para que tivessem oportunidade de integrar na equipa 

principal. Apesar de as capacidades e habilidades entre os atletas serem 

heterogéneas, as grandes dificuldades eram a nível da sua coordenação, da 

sua posição tática, necessitando de trabalho técnico e lateralidade, devido às 

dificuldades de resposta em certas situações do jogo.  

A assimetria funcional é uma característica do ser humano que se 

manifesta pela preferência de utilização e pela maior qualidade de 

desempenho de uma das partes simétricas do corpo sobre a outra. Todavia, 
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essa característica evidencia um comportamento dinâmico. Ou seja, os níveis 

de assimetria não são invariáveis, podendo evoluir ou involuir consoante a 

quantidade e a qualidade de exercitação a que cada membro, preferido ou não 

preferido, é exposto ao longo do tempo. A proficiência com que um jogador de 

Futebol utiliza ambos os membros inferiores, preferido e não preferido, tem 

implicações importantes no seu rendimento desportivo. Tal remete para a 

pertinência do treino das habilidades motoras específicas também do pé não 

preferido, de modo a ampliar e a refinar a gama de recursos de que o 

praticante pode dispor para resolver eficazmente as situações de jogo.  

Neste sentido, torna-se claro que as habilidades motoras específicas do 

futebol devem ser aplicadas em contextos de prática no treino, mas que sejam 

parecidas com as aplicadas no jogo. Não obstante, importa tomar em 

consideração o nível de proficiência dos jogadores. Torna-se, assim, 

imprescindível que os contextos de prática proporcionem ao jogador, em níveis 

elementares, uma variabilidade dos diferentes padrões de movimento e 

diferentes variantes das habilidades motoras. Igualmente faz sentido que esta 

configuração seja modelada de acordo com os conceitos didáticos de 

progressão visto que deste modo, o desenvolvimento das habilidades evoluirá 

de forma progressiva até que seja atingido o pretendido (Guilherme, 2014). 

Assim, todos os atletas tiveram uma avaliação inicial constituída por 

exercícios técnicos analíticos, exercícios de cariz cognitivo, exercícios para a 

aptidão física e capacidades motoras.  

Em cada avaliação foi atribuída uma nota de 0 a 10 como forma de 

parâmetro para análise da evolução. No entanto, e para além deste método de 

caracterização, do sistema de avaliação da assimetria funcional dos membros 

inferiores em futebol, o SAFALL-FOOT permite a análise da utilização do pé 

não preferido e as suas implicações no aumento do seu índice de utilização 

durante o jogo. No final da Época, a avaliação final baseou-se na assimetria 

funcional dos membros inferiores em futebol, SAFALL-FOOT, usando a mesma 

estrutura funcional já mencionada, proporcionando a observação das 

evoluções adquiridas e a maturação formada dos atletas em vários tipos de 

situações bem como as tomadas de decisão escolhidas. Mediante estes 

métodos e instrumentos utilizados, a compreensão ao longo da época das 
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necessidades, desenvolvimentos e correção, foram uma mais-valia para o 

planeamento e organização coesa do treino, bem como para o 

desenvolvimento, aprendizagem, crescimento e maturação dos atletas perante 

a modalidade do futebol. Em síntese, o treino persistente do pé não preferido 

dos futebolistas parece instituir uma exigência essencial, dado que, para além 

de facilitar na tomada de decisão, ajuda também na sua utilização a nível de 

jogo (Guilherme, 2014). 

Por isso, Gomes (2002) salienta que na realização da programação do 

treino, deveremos sempre questionar sobre o que é necessário realizar, em 

termos práticos e o como podemos solucionar as tarefas.  

Assim, descrever-se-á, e tendo em conta o acima referido, 

esquematicamente a planificação e realização das atividades inerentes à 

prática de treinadora, no âmbito dos procedimentos, estratégias e metodologias 

escolhidas. 

 

5.2. Implementação das atividades e realização 

 

Em virtude do que foi mencionado, o Futebol enquadra-se assim num 

desporto coletivo, no qual os intervenientes se encontram agrupados em duas 

equipas numa competição desportiva, onde, respeitando as leis de jogo, os 

jogadores procuram a conquista da posse da bola, com objetivo de marcar 

golos na baliza adversaria, o maior número de vezes e evitando que suceda o 

mesmo na sua própria baliza, tendo em vista a vitória (Castelo, 1992).  

Com efeito, o Futebol apresenta um conjunto de indivíduos em interação 

com relações e interpelações coerentes e consequentes, com objetivos 

acordados e funções específicas definidas. Salientam-se como principais 

características deste desporto a existência de um objeto de jogo (bola), a 

disputa complexa (individual/coletiva), as regras, a duração do jogo (tempo), as 

dimensões do terreno (campo/s), bem como as técnicas e táticas específicas 

(Guia et al., 2004). Para além disso, a crescente complexidade da estrutura do 

jogo exige, tendo em vista a procura de maior qualidade e consistência, a 

existência de jogadores com elevadas capacidades de determinação, 
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concentração, disciplina, rigor, inteligência e um alto potencial físico, tático-

técnico e psíquico (Garganta, 1992). Com efeito, devem assim delinear os 

diferentes contextos de jogo, para que os jogadores tenham a oportunidade de 

apreender um vasto leque de experiências, que permitirão o reconhecimento 

de determinadas situações de jogo estruturalmente parecidas e, por 

conseguinte, atribuindo uma resposta adequada.  

 Assim, o objetivo inicial, aquando da implementação de atividades, foi 

conhecer os atletas e as características de cada um para que o seu 

entendimento, como jogadores, fosse mais simples e permitisse o seu 

enquadramento na equipa. Este processo designa-se por avaliação diagnóstica 

e, globalmente consiste num conjunto de procedimentos que servem de guia 

para que a época futebolística seja pedagogicamente correta e organizada. Tal 

como afirma Mesquita (2000), para que a aprendizagem do jogador no seu 

desenvolvimento desportivo seja otimizada, é necessário que o processo de 

treino aprendizagem seja organizado e refletido de forma a poder ser sólido e 

duradoiro. Não perdendo de vista este conceito, a avaliação diagnóstica foi 

delineada da seguinte forma: em primeiro lugar foi realizada uma avaliação a 

que se seguiu a planificação e a periodização da época desportiva. Num 

terceiro momento houve lugar para a realização e, finalmente a avaliação final. 

Assim, começou-se por uma avaliação diagnóstica, que consistiu em 

exercícios de cariz técnico e posteriormente de cariz tático (situações de jogo). 

Estes exercícios foram escolhidos para se poder observar e avaliar uma 

diversidade de situações dentro e fora de jogo. Também se utilizou o SAFALL-

FOOT com o objetivo de se tentar perceber onde e de que forma se 

enquadrariam de maneira mais profícua os jogadores no nosso modelo de 

jogo. 

Os exercícios realizados na avaliação inicial revelaram as condições e 

preparação do atleta perante as dificuldades técnicas, táticas e físicas que 

cada um tem de melhorar. Para além destes aspetos, também se observou a 

relação entre os atletas e as características da personalidade de cada um. Foi 

um passo importante, na medida em que nos fez perceber que tipo de atletas 

continha a equipa e do que seriam capazes de fazer. Para além de que ajudou 
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na forma de interagir, conhecer, ensinar e dirigir o treino em função das 

apetências e desenvolvimentos de cada um. 

Através da avaliação dos 30 jogadores e com o preenchimento das 

fichas individuais de cada atleta (Anexo 5), chegámos a conclusão que, após a 

observação e pontuação em cada aspeto importante delineado, o ideal seria a 

formação de grupos, uma vez que os jogadores em questão são, em questões 

físicas, psicológicas e em relação à prática do jogo, muito diferentes entre si. 

Por isso, houve uma distribuição de jogadores em duas equipas distintas, 

sendo que a transição dos mesmos ficaria dependente do desenvolvimento 

individual. Esta gestão foi realizada para que todos pudessem vivenciar vários 

tipos de situações, e que pudessem também, entender o que é o trabalho de 

equipa e a sua evolução individual e de grupo. 

No entanto, e apesar de termos optado pela formação de duas equipas, 

o objetivo seria criar o mesmo modelo de jogo, em ambas, e manter a nossa 

ideologia de clube e de treinadores, quer numa equipa quer em outra, mas em 

níveis diferentes de ensino, proporcionando assim a competição e o 

desenvolvimento suposto para cada grupo. 

Apesar da avaliação inicial ser de importância óbvia para a construção, 

para o conhecimento e para o desenvolvimento da equipa, bem como, para a 

formação de um caminho a seguir, pretende-se numa fase inicial que a 

organização e a preparação para a competição seja executada conforme as 

metodologias e as pedagogias fundamentais para consecução dos objetivos 

escolhidos. Por isso, o método a seguir, conforme o escalão, será inicialmente 

e antes das avaliações iniciais, a construção de uma planificação como meio 

de orientação para a época. Por conseguinte, a planificação é definida como 

um processo de análise e sistematização das diferentes situações a realizar 

para o desenvolvimento de uma equipa. Esta tem a função de organizar os 

objetivos e as finalidades, escolhendo previamente as metodologias, decisões 

e previsões das quais resultará eficácia e funcionalidade para a equipa 

(Castelo, 1996). 

Desta forma, os objetivos da planificação consistem em fornecer um guia 

de estruturação e organização da ação. No entanto, o futebol sendo um 

desporto que se desenvolve num meio competitivo e que contém um ritmo de 
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mudança elevado e um teor de complexidade acrescida, leva a que o objetivo 

da planificação perante estas circunstâncias consista em analisar, definir e 

sistematizar as diferentes operações e ações inerentes à construção e 

desenvolvimento de uma equipa de futebol, fornecendo um conjunto de meios 

de base específicos de orientação e coordenação da equipa de acordo com o 

percurso dos jogos e das dificuldades da própria (Castelo, 1996). 

Tendo em conta o referido, conclui-se que uma planificação é 

extremamente importante, já que para haver eficácia da organização da equipa 

é necessário uma planificação clara, consciente e coerente de finalidades e 

objetivos que estabelecem diferentes operações inerentes à construção e 

desenvolvimento da equipa (Castelo, 1996). A planificação é o elo de ligação e 

é uma atividade prospetiva e diretamente empenhada na realização dos 

objetivos a concretizar. 

Assim, a sistematização da planificação necessita de um plano 

estruturado. Planear pressupõe a elaboração de um documento escrito onde se 

determinam as operações de intervenção de análise e de avaliação no 

processo de desenvolvimento dos alunos, praticantes ou competidores 

(Figueiredo, 2009). 

 Apresentando assim os objetivos e as vias da sua realização, 

comportando as decisões, e determinando os meios e operações 

metodológicas correspondentes aos aspetos anteriores, o plano visa a 

modificação de acordo com as circunstâncias decorridas, sendo assim sempre 

um instrumento de ação. É evidente que é algo que deve ser tratado de um 

modo maleável, e com conhecimentos atuais e variados (Kunze 1990). 

O plano possibilita assim o controlo e avaliação do treino, facilitando 

assim conclusões, modificações de acordo com o observado e experienciado 

(Kunze, 1990). No sentido de clarificar o tema e o conceito que se está a 

abordar, Garganta (1991) refere que planear ou planificar, tem como função a 

descrição e organização antecipada das condições de treino mais os objetivos 

a atingir juntando os meios e os métodos aplicar sobre as fases que 

teoricamente serão as mais importantes e mais exigentes. Campos Granell & 

Ramon Cervera (2001) completam e acrescentam que a planificação do treino 

permite orientar a preparação do desportista, com finalidade de conseguir o 

maior desenvolvimento possível da forma desportiva. Além disso, na 
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planificação do treino, devem de ser levadas em consideração as 

características e particularidades do atleta, a sua formação física, psicológica e 

técnica, a sua base anterior, as suas qualidades de vontade e motivação 

(Barbanti, 1997).Face aos argumentos apresentados, a planificação será, 

portanto, uma antevisão do que se pretende realizar, não descurando que 

haverá possíveis contratempos, isto quer dizer que, se o planeamento for bem 

elaborado deverá possibilitar facilmente a alteração de determinados aspetos 

conforme as necessidades observadas que vão surgindo para que se possa 

proceder aos ajustamentos necessários sem atrapalhar o resto do planeamento 

(Garganta, 1991).  

O permanente reajuste das planificações advém do facto de todas as 

equipas e jogadores serem diferentes. Portanto, para que os atletas/equipa 

tenham um rendimento o mais elevado possível, o treinador e os agentes 

inseridos, deverão recolher o máximo de dados possíveis, do geral ao 

específico, para que lhes possibilitem a modificação do trabalho de acordo com 

as condições humanas e materiais existentes, e simultaneamente, para que 

possam solucionar as necessidades dos atletas e definir objetivos precisos 

(Garganta, 1991). Para que haja sucesso nas tarefas, os jogos desportivos já 

não dependem só dos atletas e das suas capacidades e talento, mas também 

da capacidade do treinador em liderar, planear e orientar uma equipa para esse 

fundamento (Garganta, 1993). 

Percebe-se então, que a planificação, por parte do treinador e no futebol, 

é uma ação essencial não só para que se desenvolva a nível prático mas 

também para o seu desenvolvimento de competências relacionadas com a 

assimilação de regras de ação e princípios de jogo. Por isso, essas 

competências e a sua concretização em volta do futebol só serão conseguidas 

através de uma planificação, de uma estratégia e conceção ao logo da época 

por parte do treinador (Garganta & Grehaigne, 1999) 

Conclui-se portanto, que a planificação por parte do treinador terá de ser 

vista como uma antevisão do que se pretende para a época e para a equipa 

em que se está inserido. Por isso, deverá constituir um passo importante para o 

treinador, antes de começar os treinos ou sequer conhecer os jogadores. 
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Percebe-se então que uma planificação pressupõe organização não só a nível 

teórico, mas também prático 

 Também importa referir as variáveis de uma planificação, pela 

importância que assumem, uma vez que qualquer processo de planeamento 

requer a presença de um conjunto de questões (O quê? (objeto); Como? 

(método, estratégia); Quando? (tempo); Onde? (lugar); Por quem? 

(executores); Com quem? (envolvidos); Para quem? (destinatários); e Para 

quê? (objetivo), que conduzam a uma conclusão ou solução no que concerne 

aos vários momentos da própria (Pires,2005).  

Além disso, a planificação fundamenta-se em diversos aspetos, entre os 

quais (Garganta, 1991):  

(a) as informações gerais sobre os praticantes (historial clínico, 

desportivo e dados pessoais); 

(b) as informações gerais sobre as condições do treino (horários, 

espaço, material); 

(c) as informações específicas sobre a equipa e os jogadores (as suas 

diferenças a nível de desenvolvimento, a nível tático e técnico); 

(d) as informações sobre o calendário desportivo;  

(e) a esquematização do modelo de jogo e conceção de jogo que se 

pretende implementar (princípios de jogo). 

Entende-se então, que a planificação engloba um conjunto de tarefas, e 

para que seja eficaz, é necessário saber dividi-la e estruturá-la, questioná-la 

em períodos ou ciclos de treino que terão como características os objetivos 

gerais e específicos (Garganta, 1991). A esta organização da época em 

períodos, de acordo com o calendário de competitivo e pelas leis e princípios 

do treino desportivo, chama-se Periodização (Garganta, 1991). A periodização, 

parte integrante da planificação (Bompa, 1949), pressupõe a definição de 

limitação temporal e coerente, que permitam aos treinadores criar e estruturar o 

treino de forma objetiva, tendo em conta cada momento da preparação 

desportiva (Marques, 1993). Assim, a periodização é um aspeto particular da 

planificação e da programação do treino, pois diz respeito aos aspetos de 

organização a nível dos objetivos práticos, teóricos e dinâmica de treino, tendo 

sempre em conta a evolução e as características da equipa (Garganta,1993). 
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Neste sentido, o ponto de partida para um desenvolvimento e evolução 

do conteúdo desportivo e do processo desportivo é necessário que haja uma 

base de orientação que tenha como finalidade a eficácia, a sistematização, as 

exigências, as decisões, as modificações, e as soluções dos problemas 

normais de uma época desportiva de longo período. Esquematizar, organizar e 

construir um plano de treino não se afigura como sendo um processo fácil, 

principalmente quando se pretende que seja perfeito. De qualquer forma, é um 

meio muito importante e necessário para a evolução e o desenvolvimento 

pessoal do treinador, bem como da sua da sua aprendizagem através dos 

atletas. 

Assim, e depois da fase da planificação, periodização e ajustamentos 

iniciais, antes do começo da época, o passo seguinte é o desenvolvimento do 

modelo de jogo. O modelo de jogo consiste numa organização de um conjunto 

de referências, precisas, para se poder separar os processos ofensivos dos 

processos defensivos da equipa, respeitando os princípios, os métodos e os 

sistemas de jogo, escolhidos (Queiroz, 1986; Castelo,1994; Leal & Quinta, 

2001; Pinto & Garganta, 1989; Bompa,1990). Por isso, na criação de um 

modelo de jogo para esta equipa, foi importante ter em consideração certos 

aspetos, tais como, a conceção de jogo do treinador (Guilherme, 2004; 

Garganta, 1997; Castelo,1998; Leal &Quinta, 2001), as capacidades e as 

características do jogador, os princípios de jogo, as organizações estruturais e 

a organização funcional (Guilherme, 2003). 

Entende-se então que, o modelo de jogo deve de conter um conjunto de 

reflexões, conceções acerca de como se quer que o jogo seja praticado 

(Oliveira & Graça, 1994), definindo com clareza e coesão as tarefas e os 

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

No que concerne ao futebol, para haver uma interpretação dos 

conteúdos do jogo e necessário a utilização de modelos que possibilitem essa 

compreensão, de acordo com que se acha mais importante e melhor perante a 

equipa (Garganta, 1997). Por isso, o sentido do jogo é construído e depende de 

um modelo de jogo como guia (Garganta, 1997). No entanto, o modelo de jogo 

está principalmente relacionado com a ideologia do treinador, ainda assim, o 

treinador tem de ter em conta o tipo de jogadores que tem, o clube em que está 

inserido e a sua própria cultura (Castelo,1996; Guilherme, 2003). 
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Assim, o modelo de jogo, no futebol, assume um papel importantíssimo 

e fundamental na construção e orientação de uma equipa. Foi tendo em conta 

o que aqui se disse sobre o modelo de jogo, que se fez a sua implementação 

na equipa A da ADS, respeitando a ideologia do clube, bem como a conceção 

do treinador e as características da equipa. Considerando o número de 

jogadores inseridos na equipa, com três dias de treino e os dias de competição 

e as observações retiradas das avaliações, o modelo de jogo teria de ter em 

atenção os seguintes parâmetros: as capacidades e características dos 

jogadores; os princípios de jogo; a organização estrutural (disposições inicias 

dos jogadores em campo) e a organização funcional (Forma de manifestação 

do modelo de jogo).Desta forma, a nossa organização ao longo da época seria 

prática e mais fácil de gerir, tendo estes parâmetros sempre em conta. Através 

destes e das avaliações iniciais feitas à equipa, observamos determinadas 

situações e atitudes comportamentais, bem como as suas capacidades 

consoante as dificuldades criadas. A nossa intervenção perante essas 

situações comportamentais foram geridas da melhor forma, visto que a 

principal intenção é, não só a transmissão de valores e princípios para os 

jogadores, como também o seu desenvolvimento e sucesso na prática do 

futebol. Desta forma, optámos por um sistema de jogo 1-2-3-1, que permitirá, 

ao longo dos treinos, a observação e análise dos jogadores, para que esse 

sistema se pudesse ir enraizando na sua formação. 

A nossa escolha recaiu neste sistema porque a equipa A dos benjamins, 

é constituída por jogadores com capacidades para fazer coberturas, para 

serem rápidos, para terem iniciativa de ataque, para serem fortes no jogo aéreo 

e bons no desarme. A organização do jogo foi feita com qualidade, ainda que o 

posicionamento precise de melhorar, mas no que concerne à posse de bola, 

mostraram ter competências, perdendo um pouco a sua individualidade e 

ganhando a capacidade de entreajuda. Por isso, escolhemos este sistema já 

que se adequava às características dos jogadores. Não obstante, muito ainda 

há a melhorar no que diz respeito à sua implementação. A equipa B seguiu o 

mesmo sistema, no entanto, com mais dificuldades e mostrando precisar de 

esclarecimentos básicos. 
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Foram necessárias, ao longo desta época, da competição e dos treinos, 

várias alterações. Estas surgiram na sequência da permanente observação e 

organização dos diferentes momentos e treinos e registaram-se ao nível de 

alguns exercícios e na insistência no programa de treino para a assimetria dos 

membros inferiores.  

 

5.3- Justificação do Estudo  

 

A essência do presente estudo recai sobre a assimetria funcional dos 

membros inferiores no futebol, no escalão Sub 11, utilizando o sistema de 

avaliação SAFALL-FOOT.  

O Futebol, como desporto coletivo, comporta um número muito elevado 

de exigências dos mais variados tipos: físicos, técnicos, táticos, psicológicos, 

etc. Todos estes fatores são relevantes para o desempenho, mas durante uma 

partida de futebol, os fatores técnicos e táticos comprovam ser de extrema 

importância, sendo mesmo decisivos não só na consecução das decisões 

tomadas pelos atletas mas também pelo resultado das ações levadas a cabo 

(Castelo, 1994). 

Como já mencionado na conceção, há uma vantagem na utilização de 

ambos os membros inferiores na performance dos jogadores (Starosta, 

1988,1990; Starosta & Bergier, 1993; Grouios, Kollias, Koidou & Poderi, 2002; 

Oliveira,Beltrao & Silva,2003). Nesta mesma linha de pensamento, os 

jogadores que utilizam os dois pés com elevada frequência adquirem uma 

maior capacidade de habilidade motora do que aqueles que utilizam 

unicamente o pé preferido (Carey et al.2001). Esta conjetura é suportada por 

estudos que salientam que a melhoria da proficiência do “pé não-preferido” e, 

consequentemente, a redução da respetiva assimetria funcional acontece 

devido ao facto de serem incutidos processos de treino específicos para esse 

efeito (Haaland & Hoff, 2003; Starosta, 1988; Teixeira, 2001). 

Teixeira; Silva e Carvalho (2003) realizaram um estudo sobre a 

influência do trabalho bilateral no desenvolvimento das habilidades motoras em 

atletas entre os 12 e 14 anos, cujo objetivo foi evidenciar o desenvolvimento 

das diversas habilidades no pé preferido e não preferido, durante quatro 
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meses, cinco vezes por semana e duas horas por dia. Os autores chegaram à 

conclusão que esses mesmos atletas tiveram uma melhoria no que diz respeito 

aos seus desempenhos, pondo assim em questão todo o trabalho unilateral 

como restringente do processo de superação das performances. 

Verifica-se então que a assimetria funcional dos membros inferiores na 

modalidade do futebol é um aspeto importante a ser incutido nos jogadores, 

começando logo de início, nos escalões de formação. No entanto, a maior 

parte dos estudos encontrados, sobre assimetria funcional dos membros 

inferiores no Futebol, carece de um sistema de avaliação em situações de jogo. 

A ausência deste pressuposto em sistemas de avaliação tática e técnica tem 

sido uma das limitações mais detetadas na literatura (Ali, 2011; Currell & 

Jeukendrup, 2008). Embora seja possível localizar diversos estudos com 

focagem em sistemas de avaliação das habilidades técnicas (Ali et al., 2008; Ali 

et al., 2007; Haaland & Hoff, 2003; Hoare & Warr, 2000; McGregor et al., 1999; 

McMorris et al., 1994; Northcott et al., 1999; Reilly & Holmes, 1983; Rosch et 

al., 2000; Rostgaard et al., 2008; Vanderford et al., 2004; Zelenka et al., 1967), 

não foi encontrado nenhum que as analisasse em situação de jogo, já que 

todos se baseiam em exercícios critério.  

Portanto, foi escolhido um sistema de avaliação de assimetria funcional 

dos membros inferiores no futebol em que fosse possível uma avaliação em 

situações de jogo, visto que é no jogo que as situações e as decisões ocorrem 

com grande frequência. Se não proporcionarmos situações de jogo, situações 

reais de decisão, que vulgarmente acontecem nos jogos, a evolução e a 

capacidade de deliberação e solução dos jogadores será diminuta. 

Assim, foi escolhido o sistema SAFALL-FOOT e aplicado no escalão 

Sub 11 para incrementar o uso dos membros inferiores de igual modo e para 

analisar o desenvolvimento dos jogadores, bem como a sua evolução. No 

capítulo que se segue, explicar-se-á o estudo, como se realizou e que 

resultados se obtiveram. 
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5.4 -Introdução do Desenvolvimento da Prática  

 

Além dos aspetos incluídos nas atividades como treinadora 

mencionados no capítulo anterior, das teorias sobre a organização da época e 

dos seus procedimentos, a prática desta equipa iniciou-se, como já 

mencionado, com uma avaliação inicial que foi um elemento fundamental neste 

estágio como treinadora. 

No futebol é fundamental conhecer os jogadores que constituem a 

equipa e as suas características nas mais variadas vertentes para desta forma 

conseguimos inferir sobre as necessidades, traçando o caminho que queremos 

trilhar e corrigir a direção desse mesmo caminho para podermos chegar ao 

destino inicialmente traçado. É evidente portanto que, ao longo da época, 

devem ser realizadas várias avaliações, sendo que estas podem ser em maior 

ou menor número, dependendo do treinador e da própria equipa. Por isso, na 

equipa de benjamins A, foram realizadas duas avaliações, que foram 

complementadas com exercícios específicos ao longo dos treinos, com o intuito 

não só de observar as necessidades e de as corrigir, mas também de perceber 

a evolução do atleta quer em situação de jogo, quer na realização de exercícios 

que permitissem aferir sobre a utilização do pé preferido e não preferido. Esta 

avaliação afigura-se como sendo importante porque um dos aspetos deste 

estágio e da ideologia do clube é a transmissão aos nossos jogadores da ideia 

de que é essencial a utilização dos dois membros inferiores nas diferentes 

situações para onde são solicitados. É importante no futebol a utilização de 

ambos os membros inferiores, porque no jogo de futebol são criadas situações, 

momentos e alturas em que um jogador tem de tomar uma decisão. Decisão 

essa que terá uma importância para o desenrolar do jogo e para a equipa.  

Neste sentido, é fulcral que nos treinos se sujeitem os jogadores a 

diversas situações e que estas sejam semelhantes às que podem surgir num 

jogo oficial, como por exemplo, a sua capacidade de resolução a nível da 

técnica, ou seja, a sua habilidade de decisão perante o uso de um pé preferido 

ou pé não preferido, numa situação critica e/ou de golo. 
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É desta capacidade do jogador em situação real de jogo que depende o 

sucesso da equipa, portanto é importante que esta habilidade seja incutida 

desde a mais tenra idade. Neste escalão de benjamins A, esta consciência é 

uma mais-valia, já que a transição de futebol de 7 para o futebol de 11 é uma 

realidade. 

Assim, os exercícios executados ao longo dos treinos e da época 

obedeceram a um plano específico e direcionado especialmente para a 

assimetria dos membros inferiores. Só desta forma foi possível treinar a técnica 

e a tática inerente à utilização do pé preferido e do pé não preferido. 

 

5.5 – Padrão Semanal 

 

O nosso plano semanal, foi constituído por três unidades de treino, 

dispostas durante a semana, e o jogo no fim-de-semana. Este foi devidamente 

estruturado, com uma duração desde o jogo anterior ao jogo seguinte, ou seja, 

uma semana. O seu conteúdo dividiu-se em unidades de treino com 

preparação específica, comportando nesta preparação os objetivos da equipa, 

que é chegar a fase dos primeiros. O conteúdo dos padrões semanais 

abrangeu tarefas e objetivos para cada unidade de treino, com volume e 

intensidade diferentes. Os exercícios foram escolhidos de forma a proporcionar 

o geral e o específico, técnica e taticamente, sendo que cada um deles 

apresenta um volume e uma intensidade diferente que varia de acordo com a 

observação que se vai fazendo ao longo do exercício. A constante adaptação e 

modificação destes dois fatores ao longo dos treinos foram de extrema 

utilidade, uma vez que estamos a trabalhar com um escalão de benjamins que, 

apesar das inúmeras qualidades, têm características que precisam de ser 

limadas e corrigidas. 

Portanto, ao longo dos planos semanais foi essencial a modificação de 

alguns aspetos, de forma a proporcionar o melhoramento quer tático quer 

técnico da sua formação. 

Assim, a distribuição de um exemplo de padrão semanal, por norma, 

seria realizado da seguinte forma: 



73 
 

 

 

Quadro 1 – Padrão Semanal 

2ª Feira 3ª 

Feira 

4ª Feira 5ª 

Feira 

6ª Feira Sábado Domingo 

-Diálogo 

-Relação com 

Bola; 

-Coordenação; 

-Situação de 

jogo reduzido. 

F 

O 

L 

G 

A 

-Situação 

de jogo 

reduzido; 

-

Organizaçã

o 

Defensiva 

e Ofensiva; 

-Princípios 

do Jogo; 

-Jogo 7x7. 

F 

O 

L 

G 

A 

-

Organização 

Defensiva e 

Ofensiva; 

-

Coordenaçã

o; 

-Finalização. 

-

Competiçã

o 

F 

O 

L 

G 

A 

 

Como podemos observar no quadro 1, na primeira unidade de treino, 

para além dos momentos técnicos e táticos, enfatiza-se a importância dada ao 

diálogo sobre o jogo anterior, para que se possa concluir o que esteve menos 

bem e precisa de ser modificado. Também se deu a oportunidade aos 

jogadores de manifestarem a sua opinião no que se refere à sua performance e 

atitude durante o jogo para que desta forma, possam refletir sobre os 

comportamentos e reações que tiveram. O treino, tal como se pode observar 

no quadro 1, prosseguiu, após diálogo com os atletas, com um programa de 

exercícios de assimetria dos membros inferiores. Estes exercícios tiveram lugar 

nos primeiros 15 minutos de treino, incidindo também na realização “relação 

com bola”, coordenação e variadas “situações de jogo reduzido”, com 

variantes, mas sempre em concordância com o observado no jogo anterior. 

Partindo dessa observação, faziam-se as adaptações necessárias no que diz 

respeito ao observado e tendo em conta as suas necessidades. Como 

estávamos no início da semana, os exercícios foram realizados com uma 

intensidade baixa/moderada. O resto da semana, na quarta-feira e na sexta-
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feira, o treino realizou-se com objetivos e exercícios mais específicos e com 

uma intensidade e volume moderados, não esquecendo o valor da equipa, a 

coletividade e a entreajuda. A realização dos planos semanais (padrões 

semanais sub 11 em anexo 3) inicialmente não foi tarefa fácil, devido à 

quantidade de atletas que a equipa tinha bem como às suas dificuldades e 

mudanças ao longo da época. A distribuição dos exercícios e a escolha dos 

mesmos foi realizada em reuniões semanais, que permitiram a exposição de 

todas as análises efetuadas, opiniões e observações efetuadas no decorrer dos 

treinos e da competição. Ainda que por vezes se tenham manifestado algumas 

opiniões contrárias a certos exercícios, procurou-se sempre um consenso de 

forma a não perder de vista o principal objetivo que é o desenvolvimento e a 

formação do atleta e ainda alcançar as metas delineadas para a equipa. Por 

tudo isto, iremos de seguida apresentar um padrão semanal que achamos 

importante durante a época desportiva. 

 

5.5.1 Plano Semanal nº 22 e a sua fundamentação.  

 

Tendo em conta que a semana correu conforme planeado no que diz 

respeito aos mais variadíssimos aspetos, foi escolhido o Plano Semanal nº 22 

(quadro 2). Após sermos vencedores do campeonato (anexo 8), conseguindo, 

assim, chegar à fase dos primeiros e concretizar o nosso objetivo classificativo, 

iniciamos e disputámos o segundo jogo da Série Premium (anexo 9). A 

exigência, neste patamar, é elevada. Nesta semana, de 3 a 8 de fevereiro, os 

treinos foram realizados conforme estipulado porque apesar de termos vindo 

derrotados de um jogo, a semana começou com um enfoque especial para que 

de forma rápida e eficaz pudéssemos corrigir os nossos erros e preparar o jogo 

seguinte. Esta semana permitiu-nos melhorar aspetos táticos que se 

evidenciaram neste nível de exigência, como também nos uniu como equipa. O 

facto de termos experienciado um nível de jogo diferente e mais complexo, 

deu-nos força para conseguir vingar nesta Série Premium. 
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Quadro 2- Plano Semanal nº 22 

 

                           Época 2013/ 2014 

Escalão: Benjamins A (Sub. 11) 

Mês: fevereiro 

Clube: ADS 

Microciclo  Semana Dia Unidade de 
treino 

Objetivos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nº22 

2ª Feira 
 

3 Treino nº64 
1 H 15 de 
treino 

 Aquecimento: 
exercícios 
descontextualizados 
técnicos: passe, 
condução, receção 
e drible, com 
variantes. Parte 
fundamental: 
exercício posse de 
bola com 
inferioridade, 
superioridade e 
igualdade. 

3ª Feira 
 

                                             Folga 

4ª Feira 
 

5 Treino nº 65 
1 h 15 de 
treino 

Aquecimento: 
Exercício de dois 
losangos, com 
variantes diferentes 
Parte fundamental: 
Jogo 7x7 mais 
jogos reduzidos. 

5ª Feira 
 

                                             Folga 

6ª Feira 
 

7 Treino nº 66 
1 h 15 de 
treino 

Aquecimento: 
Circuito de 
coordenação, força 
e resistência. 
 Parte fundamental: 
Organização 
defensiva e 
ofensiva; Jogo 7x7. 
Finalização. 

Sábado 
 

8 2ª Jornada 
Vaguense vs 
ADS 

2ª Fase - Serie 
Premium 

Domingo 
 

                                        Folga 
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Este Plano Semanal consistiu numa semana trabalhosa a nível da 

organização ofensiva e defensiva, considerada importante para a evolução da 

equipa no que diz respeito às atitudes perante a perda de bola, perante um 

golo sofrido, perante a rapidez na passagem de organização defensiva para 

ofensiva e perante a posse de bola. De seguida iremos apresentar as unidades 

de treino e a sua reflexão. 

 

5.5.2- Unidade de treino do Plano Semanal nº 22 

 

Após a apresentação do Plano Semanal nº22, da semana do dia 3 a 8 

de fevereiro, e da sua fundamentação, optámos por apresentar as unidades de 

treino referentes a este Plano Semanal, devido ao facto de termos passado 

para a Série Premium e porque também tivemos na nossa primeira jornada 

uma derrota contra o Anadia. Desde que começou a época, não tínhamos 

perdido um único jogo, fazendo com que esta primeira derrota fosse não só 

levada muito a sério como também uma lição para a equipa em questões de 

atitude perante o adversário, os colegas de equipa e concluímos que a união e 

entreajuda deviam ter sido mais intensas no jogo contra o Anadia. No entanto, 

apesar de sermos uma equipa a crescer nesses aspetos, a nível de 

jogabilidade, cometemos erros táticos, técnicos e subestimámos um pouco o 

adversário. Só houve um golo, por parte do Anadia, mas tivemos momentos em 

que podíamos ter sido mais eficazes. Assim sendo, com esta derrota, o espírito 

de equipa e a noção dos atletas perante os erros técnicos, os erros táticos, e a 

sua atitude no jogo, fez com que ficássemos com os pés assentes no chão e 

prontos para trabalhar mais e melhor. Por essa razão, este Plano Semanal 

nº22, com as unidades de treino construídas e com o experienciado, fez-nos 

não só compreender a importância que esta semana teve, como também o seu 

peso na competição. 

Assim sendo, apresentaremos detalhadamente as unidades de treino 

referentes ao Plano Semanal nº 22 e a sua reflexão. 
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Quadro 3 

                                                               Unidade de treino nº 64 
Data: 03/02/2014 
Duração: 1h 15 
Local: Complexo Desportivo Sanjoanense 

Parte Inicial Objetivos Material Duraçã
o 

 

Exercícios de 
relação com a bola, 
uso do pé não 
dominante  
-Passe 
-Receção 
-Domínio da bola 
-Fintas 
-Condução 
 

Sinalizadore
s de bolas 
suficientes 
para cada 
dois. 

15 min. 

Parte Fundamental Objetivos Material Duraçã
o 

 

1-Exercício de 
posse de bola  
(2x1;3x2;4x3;5x4.) 
2-Exercício de 
posse de bola com 
apoio (2x2 + 2; 
3x3+2;4x4+2;5x5+4
). Neste exercício 
dentro da área 
marcada terão de 
fazer posse de bola 
2x2,3x3,4x4 e 5x5, 
mas com apoio 
lateral. 

Bolas, 
sinalizadore
s. 

40 min. 
(5 min. 
x 8) 

Parte Final Objetivos Material Duraçã
o 

 

Alongamentos: 
-Gémeos 
-Adutores 
-Isquiotibiais 
-Glúteos 
 

 5 min. 
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Reflexão do treino nº 64, referente ao dia 03 de fevereiro de 2014. 

 

Esta semana desenrolou-se como demonstra na Unidade de treino nº 

64, pelo facto de termos vindo de um fim-de-semana com um jogo onde 

perdemos. Este jogo, o primeiro da Série Premium foi muito importante para 

nós, pelo peso que assume. Numa fase inicial do treino começámos por 

realizar um pequeno diálogo com os atletas, dando a entender as nossas 

opiniões e do que mais ou menos gostámos. Depois deste diálogo, 

prosseguimos então para o campo, onde começámos, num primeiro momento, 

com exercícios de relação com a bola, trabalhando o uso do pé não preferido, 

principalmente, e pé preferido. 

Na segunda parte do treino, a parte fundamental, realizaram-se, em 

primeiro lugar, exercícios de posse de bola com superioridade, Ou seja, 

trabalhou-se o grupo de dois na sua posse de bola e trabalhou-se o atleta que 

está sozinho na defesa e ganho de bola. Na segunda parte da parte 

fundamental, realizaram-se exercícios de posse de bola com igualdade, mas 

com dois a quatro apoios laterais, isto é, trabalhou-se a posse de bola contra 

igualdade, mas podendo usar as laterais como auxiliares da posse de bola. 

Este exercício é de grande importância porque faz com que se usem as 

laterais, e faz com que se levante a cabeça à procura dos colegas. Para além 

disso, estes exercícios Obrigam os atletas a conseguir manter a posse de bola 

na equipa e a criar, numa fase posterior, situações de ataque com os laterais. A 

parte final foi dedicada aos alongamentos e ao relaxamento. Neste treino, os 

nossos objetivos como treinadores foram transmitidos, de forma a melhorar a 

capacidade de cada jogador na equipa. Para além disso, conseguimos que os 

jogadores entendessem que chegando à Série Premium, o seu trabalho e 

empenho teria de ser maior para alcançar a vitória nos jogos e tentarmos ser 

os melhores em todos os sentidos. O treino correu também num bom ambiente, 

o que gerou uma motivação positiva nos jogadores. A nossa insistência na 

relação com a bola, nas situações de jogo reduzido e no uso do pé não 

preferido, são ideais e opiniões defendidas pelo clube e com as quais 

concordamos. Consideramos também que estas são de extrema importância 

para o desenvolvimento dos atletas dos diversos escalões. 
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Quadro 4 

                                                               Unidade de treino nº 65 
Data: 05/02/2014 
Duração: 1h 15 
Local: Complexo Desportivo Sanjoanense 

Parte Inicial Objetivos Material Duraç
ão 

 

Exercício de 
dois losangos, 
com diferentes 
variantes: pé 
não 
dominante; 
Dois toques; 
Um toque; 
tabelas 
 

Sinalizad
ores, 
cones e 
bolas 

20 
min. 

Parte Fundamental Objetivos Material Duraç
ão 

 

 1-Jogo 7x7  
 
2-Jogos 
reduzidos 
(2x2,3x3). 

Bolas 40 
min. 

Parte Final Objetivos Material Duraç
ão 

 

Alongamentos:  
-Gémeos 
-Adutores 
-Isquiotibiais 
-Glúteos 
 

 5 min. 
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Reflexão do treino nº 65 referente ao dia 5 de fevereiro de 2014 

 

Depois de um dia de folga, o treino de quarta-feira, dia 5 de Fevereiro de 

2014, começou em força e com dedicação por parte dos atletas, que chegaram 

cheios de motivação. Assim sendo, começámos, inicialmente, com um 

exercício de losango. Fizemos duas vezes o mecanismo do exercício para se 

perceber e para eles poderem interiorizar a sua realização, para depois então 

começar com uma intensidade moderada e com a aplicação de várias 

variantes, tais como: o uso do pé não preferido, dois toques; só um toque e 

tabelas. 

Terminada esta parte, com uma duração de 20 minutos, utilizados 

também para fazer alongamentos dinâmicos, partimos para a parte 

fundamental, que consistiu num jogo de 7x7, sendo, por norma, contra o 

escalão de Infantis B. Para além disto, os atletas que sobravam, trabalhavam 

ao lado do campo, jogos reduzidos com a utilização do pé não preferido. Esta 

parte do treino era orientada por mim e tinha a duração de 40 minutos, 

havendo troca de atletas para o jogo principal e chegada de atletas para beber 

água e entrarem nas situações de jogo reduzido. 

Para finalizar o treino, fizemos uma sessão de alongamentos e 

relaxamento, Ao mesmo tempo que íamos dialogando com os atletas sobre as 

situações que ocorreram no jogo contra os infantis B, motivando-os de forma 

positiva para o que foi trabalhado. 

Achámos extremamente importante que ao longo da semana de treinos, 

houvesse, no mínimo, um treino que se convertesse em jogo, pois só assim se 

poderia implementar e trabalhar o modelo adotado, bem como dar indicações 

importantes aos jogadores. Este jogo teve como principal finalidade permitir o 

treino com um escalão superior, para, desta forma, se poderem sentir em 

situação real as dificuldades inerentes. 
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                                                         Quadro 5 

                                                               Unidade de treino nº 66 
Data: 07/02/2014 
Duração: 1h 15 
Local: Complexo Desportivo Sanjoanense 

Parte Inicial Objetivos Material Duração 

 

Circuito de 
coordenação, força e 
resistência. 
Uso do pé não 
dominante e 
dominante. 

Sinalizad
ores, 
cones, 
barreiras, 
arcos. 

20 min. 

Parte Fundamental Objetivos Material Duração 

 

1-Organização 
defensiva e ofensiva, 
sem pressão e a 
posterior com pressão; 
correção de posturas, 
orientação dos apoios, 
posse de bola e 
posicionamento dentro 
de campo conforme o 
jogo. 
Realização de cantos 
e livres. 
2-Jogo 7x7  

Bolas 40 min. 

Parte Final Objetivos Material Duração 

 

 
 

 

Finalização: 
Os atletas devem 
competir entre si, sem 
bola, numa primeira 
fase. Depois de 
passarem pelos 
exercícios, é agora 
necessário que 
disputem a bola, que 
será colocada “à 
sorte”, promovendo a 
contenda da mesma, 
1x1, sendo que o 
objetivo último se 
prende com a 
marcação de golo. 
 
No final Alongamentos: 
-Gémeos 
-Adutores 
-Isquiotibiais 
-Glúteos 
 

Bolas 
 

10 min. 
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Reflexão do treino nº 66 referente ao dia 7 de Fevereiro de 2014 

 

Aproxima-se o último treino da semana e com ele algum nervosismo, 

situação que se afigura como sendo normal, uma vez que a competição de fim-

de-semana está premente.  

No entanto, começámos o treino, trabalhando em circuito, a resistência, 

a força e a coordenação. Os exercícios que foram realizados tiveram um grau 

de intensidade baixa-moderada e os atletas foram sendo acompanhados para 

que os executassem de forma correta, evitando assim lesões desnecessárias. 

Fundamentalmente, num primeiro momento, foram trabalhadas as 

organizações defensivas e ofensivas, sem qualquer tipo de pressão por parte 

da outra equipa e, num segundo momento, induziu-se o fator pressão, para que 

se pudesse observar se ambas as equipas tinham assimilado o pretendido. 

Os principais objetivos foram a correção de posições, de acordo com o 

local da bola; a posição da outra equipa e a correção de postura e 

posicionamento dos pés, conforme a situação de jogo. 

Foram ainda trabalhados cantos e livres para que os jogadores 

tomassem consciência do que havia corrido menos bem no último jogo 

corrigindo assim posições táticas. 

Na segunda parte do treino, os atletas puderam fazer um jogo de 7x7, 

sem grandes indicações ou pressões, podendo, desta forma, descontrair e 

aliviar a ansiedade acumulada, tendo-lhes sido pedido apenas para que 

tivessem algum cuidado a fim de evitar lesões e que tentassem aplicar e 

trabalhar no jogo o que lhes tinha sido transmitido durante a semana. 

Na parte final do treino, realizámos um exercício de finalização com um 

1x1, fazendo com que trabalhassem não só a coordenação, mas também a 

disputa de bola perante o colega, e o ataque/defesa de acordo com a situação. 

Terminámos com exercícios de alongamentos e um grito bem alto de 

força, coragem e dedicação para o jogo que viria no fim-de-semana. 
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5.5.3- Jogo 8 de Fevereiro de 2014-Vaguense Vs ADS 

 

Este jogo, da segunda jornada da série Premium realizou -se na casa do 

Vaguense. Apesar do nervosismo, assim que entrámos no balneário a nossa 

atitude perante um jogo importante mudou. O nervosismo manteve-se, mas a 

nossa garra, a nossa raça, a nossa vontade começou a dar sinais. 

Assim, entrámos dentro do campo com motivação, com empenho e com 

atitude perante o adversário que iríamos defrontar. Subestimar estava fora de 

questão e assim a nossa união e prestação foi extremamente positiva. 

O jogo iniciou-se às 14h15 horas, com uma duração de 50 minutos, tendo sido 

convocados os jogadores necessários (anexo 6), cujo posicionamento 

obedeceu à estrutura 1-2-3-1. 

A estrutura escolhida proporcionou-nos uma certa estabilidade a nível 

ofensivo e defensivo, uma vez que faz parte do modelo de jogo adotado e 

treinado. Para além disso, ajustou-se este modelo de jogo em função das 

necessidades dos atletas, facilitando assim o trabalho no que diz respeito à 

organização e princípios de jogo. 

Deu-se início ao jogo. Começámos por nos posicionar tendo em conta o 

delineado em termos de organização ofensiva, dando primazia ao nosso 

central, que geriu o jogo com a equipa para que a bola circulasse em nossa 

posse. Aproveitámos todas as oportunidades de ganho de bola para partir para 

uma transição ofensiva, tendo sido capaz de realizar diferentes tipos de 

situações, como diversos remates à baliza, três de longa distância que não 

provocaram dificuldades a equipa adversária. Além dos remates, conseguimos 

que os nossos laterais pudessem avançar, com ou sem bola, sem medo de 

perder a bola e realizando o 1x1 e 2x1 muito facilmente. Ainda que a equipa do 

Vaguense tenha mostrado uma boa barreira defensiva, a sua capacidade de 

transição defesa-ataque era controlada por nós que dificultámos sempre o seu 

ataque e a consequente jogada. Por esta razão, que dificultámos sempre o seu 

ataque e a consequente jogada. Com a nossa insistência em querer marcar, 

em querer entrar na barreira defensiva do vaguense, criámos vários momentos 

de jogadas com posse de bola, desmarcações, fintas individuais e cruzamentos 

suficientes para acertarmos e conseguirmos marcar o nosso primeiro golo.  
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Após o primeiro golo, na saída de bola no meio campo por parte do 

vaguense, recuperámos imediatamente a bola, protegendo a e iniciando novo 

ataque sobre a equipa adversária. Realizámos um ataque forte e rápido, 

protagonizado pelos laterais que saíram em transição, sobre a equipa 

adversária, que recuando e passando a bola para o nosso central, a fez mudar 

de direção, permitindo a marcação de um golo, conseguido com um remate 

fora da pequena área. 

Na segunda parte, o jogo iniciou-se com muita pressão por parte da equipa 

adversária, que conseguiu chegar à nossa baliza através de quatro transições 

ofensivas que não conseguimos evitar. Tivemos disputas de bola, nesses 

momentos de transição ofensiva realizados pela equipa adversária o que fez 

com que a nossa defesa tivesse de resolver, colocando bolas para fora e ou 

fazendo passes para a transição ofensiva que era neutralizada muito 

rapidamente. O vaguense entrou em força nesta segunda parte, o que fez com 

que fez com que fizéssemos substituições de forma a controlar o jogo. Apesar 

dessas substituições, o vaguense numa transição ofensiva, e por negligência 

nossa, conseguiu chegar ao golo. Após dois golos por parte da equipa 

adversária, mudámos radicalmente a nossa atitude e conseguimos recuperar a 

posse de bola de novo, criando mais dois golos. Sofremos nesta parte mais 

dois amarelos, apesar de um ter sido mostrado numa situação pouco clara ou 

dúbia. No entanto, recuperámos a bola sete vezes o que demonstra que na 

primeira parte tivemos um controlo muito maior sobre o jogo. Fomos criativos e 

fizemos lançamentos bem-feitos. O acompanhamento dos colegas e do rolar 

da bola foi feito já com alguma segurança, apesar de, às vezes, nos 

distrairmos, aspeto que impossibilita/dificulta a leitura da jogada. Estes 

comportamentos foram registados de forma a poder mencioná-los no treino a 

seguir. Depois de ganhármos mais ou menos o controlo do jogo, pois o 

vaguense insistia em atacar de forma desenfreada, fazendo com que 

perdessem a bola, conseguimos de forma coesa e numa transição ofensiva 

marcar mais três golos, um por uma bola parada, outro por um canto e outro 

numa jogada de transição ofensiva em que o central conseguiu isolar o 

avançado, podendo este então finalizar com um golo bem colocado e sem 

hipótese para o guarda-redes do vaguense. Apesar de termos tido mais 
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dificuldades nesta parte do jogo, é importante referir que resolvemos a maior 

parte das situações e contabilizamos num total de doze faltas e cinco amarelos. 

A maior parte das recuperações de bola sucederam no meio campo e pelo 

defesa central, apesar de algumas terem sido recuperadas pelos laterais, os 

cortes foram maioritariamente feitos pelo médio central e pelos defesas. Esta 

situação deveu-se ao facto de o vaguense ter centrado o jogo muito no meio e 

pouco nas linhas, mas quando optavam pelas linhas nós tínhamos algumas 

dificuldades em ganhar a bola por parte dos laterais. 

Apesar disso, entregámo-nos de corpo e alma, com o objetivo da vitória 

e da união de equipa. Ainda assim, convenhamos que a equipa colocou em 

prática muito do que aprendeu durante os treinos, desde cantos a bolas 

paradas e a posse de bola e transições defensivas e ofensivas, incluindo 

também a utilização do pé não preferido em situações necessárias e a 

importância da entreajuda, formando um todo coeso e unido. 

Neste jogo o que se realçou mais na equipa foi a sua entrega, a sua 

capacidade de colocar em prática muitos dos ensinamentos transmitidos no 

treino e a sua entre ajuda e união coletiva realizada neste jogo. 

 

5.6- Estudo referente à Assimetria Funcional dos membros inferiores no 

futebol 

 

5.6.1- Introdução 

 

A razão da escolha da temática para o meu relatório foi facilitada pelo 

facto de o trabalho de assimetria funcional no futebol ser um dos principais 

interesses do clube ADS. Assim sendo, durante esta época, foi elaborado um 

estudo que teve como principal objetivo analisar a frequência do pé não 

preferido aquando do desenrolar do jogo e nos treinos. Se tivermos em conta 

que o futebol é uma modalidade desportiva em permanente e contínua 

evolução, percebemos que a exigência no que à performance dos jogadores 

diz respeito é uma realidade, bem como a sua capacidade de resposta perante 
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as diversas situações proporcionadas pelo jogo em si. Por isso, o futebol sendo 

uma modalidade intensa e sempre inconstante nas decisões a tomar, necessita 

de que, perante essas situações, o atleta esteja preparado para a utilização de 

qualquer parte do corpo. 

O estudo da assimetria funcional dos membros inferiores é um aspeto 

importante a ter em conta porque proporciona uma avaliação e uma análise em 

termos evolutivos e de desenvolvimento em situação concreta de jogo. Depois 

de uma leitura e análise dos estudos disponíveis, constata-se que o SAFALL-

FOOT é o que parece mais adequado ao tipo de estudo que se pretende 

realizar. Esta escolha tem como fundamento o facto de os restantes estudos 

revistos sobre a importância da utilização de ambos os membros na 

proficiência do desempenho dos jogadores de futebol (Grouios, Kollias, Koidou 

e Poderi, 2002; Oliveira, Beltrão e Silva, 2003; Barfield, 1995), não 

apresentarem instrumentos de avaliação adequados para o efeito, sendo 

também notório que os sistemas de avaliação das habilidades motoras 

específicas no futebol (Ali, Foskett, & Gant, 2008; Ali et al., 2007; Haaland & 

Hoff, 2003; Hoare & Warr, 2000; McGregor, W., Lakomy, & Williams, 1999; 

McMorris, Gibbs, Palmer, Payne, & Torpey, 1994;Northcott, Kenward, Purnell, 

& McMorris, 1999; Reilly & Holmes, 1983; Rosch et al., 2000; Rostgaard, Iaia, 

Simonsen, & Bangsbo, 2008; Vanderford, Meyers, Skelly, Stewart, & Hamilton, 

2004), não têm a preocupação de avaliar essas habilidades em contexto de 

jogo, dirigindo-se apenas a situações desprovidas de jogo. O SAFALL-FOOT 

permite que se façam as avaliações num contexto de jogo, em detrimento da 

situação de exercícios analíticos e é esse aspeto que o distingue dos restantes 

estudos, na medida em que avalia as habilidades em situação de jogo, sendo 

esse o cerne do futebol. Assim, iremos abordar, num primeiro momento, a 

assimetria podal constituidora de uma das formas de manifestação de 

assimetria funcional, para depois podermos, num segundo momento, fazer 

referência ao protocolo do estudo. 

Para a definição da preferência podal, encontrou-se uma variedade de 

conceitos e terminologias diferenciadas. No entanto, far-se-á, inicialmente, uma 

apresentação breve, mas explicativa do conceito de lateralidade para depois se 

poder abordar a definição de preferência podal. 



87 
 

Lateralidade encontra a sua etimologia na língua latina e significa “lado”. 

Segundo Galaburda et al. (1978), lateralidade consiste no processamento que 

um dos hemisférios realiza para uma determinada informação, controlando o 

comportamento das respostas baseadas nessa mesma informação. Para Le 

Boulch,1983 (citado por Bueno Moral et al) é definida como a predominância 

motora de um dos lados do corpo (direito ou esquerdo). Recentemente, Neto 

(2002), refere-se à lateralidade como a preferência de utilização de uma das 

partes simétricas do corpo, seja ela mão, o pé, o olho ou o ouvido. Assim 

sendo, existem quatro índices de preferência a serem considerados: manual, 

podal, visual e auditivo. 

Tendo em conta o referido, para o estudo da assimetria funcional dos 

membros inferiores, temos de nos focar num só índice de preferência, ou seja, 

o índice de preferência podal. 

A preferência podal aplica-se na utilização de um pé em relação ao 

outro, ou seja, é representada pelo lado que é mais frequentemente utilizado, 

podendo ser determinado pela escolha de um dos pés para a realização de 

tarefas como chutar uma bola, saltar com um pé só ou subir para um plano 

superior (Porac & Coren, 1981). 

Esta preferência inicia-se na infância e estabelece-se mais tarde com a 

idade (Greenwood et al., 2007). A nível funcional e motor, os membros 

inferiores são utilizados para manter a postura, originar a locomoção e 

conseguir estar em pé, por isso a sua lateralização e assimetria é reduzida 

(Maupas et al., 2002; Zverev & Mipando, 2007; Corey et al., 2007) 

Portanto, a preferência podal refere-se à utilização do pé mais recrutado 

para realizar as tarefas podais. A preferência podal pode, no entanto, ser 

subdividida. Navarra et al. (2000) subdivide-a em dois tipos: preferência podal 

dinâmica, que diz respeito ao pé que realiza os movimentos e a preferência 

estática que consiste na escolha do pé para manter o equilíbrio. Assim, 

segundo Peters (1988), considera-se que a preferência podal é caracterizada 

pela mobilização e pela estabilização dos membros, sendo que o membro 

preferencial se mobiliza, enquanto o outro mantém o equilíbrio do movimento 

que está a ser efetuado.  
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Esta noção da preferência podal assume grande importância na medida 

em que fisicamente ajuda a que os atletas tenham uma postura e uma forma 

de movimentação equilíbrio correta para a prática desportiva. Sendo o futebol 

um desporto coletivo, intenso e de uso constante dos membros inferiores,  

conclui-se que a utilização de ambos os pés no futebol está associada a uma 

vantagem na performance dos jogadores, demonstrando assim, que com a 

utilização dos dois membros inferiores nas diversas situações a que são 

solicitados, técnica e taticamente, será uma vantagem perante o adversário e 

dentro do jogo (Starosta, 1988; Starosta & Bergier, 1993; Grouios e tal., 2002). 

Por conseguinte, a implementação e a utilização do estudo efetuado 

sobre a assimetria funcional dos membros inferiores, bem como o 

entendimento da sua importância, provaram ser fatores determinantes na 

atividade futebolística e na sua evolução. 

 

5.6.2 Material e Métodos 

 

5.6.2.1 Amostra 

 

A amostra é composta por 20 jogadores de futebol do sexo masculino 

com idades entre os 10 e 11 anos, tendo sido estes divididos aleatoriamente 

em dois grupos: grupo experimental (GE), com 10 jogadores, o grupo controle 

(GC), também constituído por 10 jogadores. O número de sessões de treino 

por semana para Sub 11 foram três, tendo sido os treinos organizados 

metodologicamente de forma a proporcionar exercícios que fossem ao 

encontro dos objetivos preconizados pelo estudo pretendido. 

 

5.6.2.2 Instrumento 

 

Após a gravação dos jogos 5x5, protagonizados pelos jogadores, o 

instrumento da avaliação do SAFALL-FOOT realiza-se em dois momentos. O 
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primeiro momento consiste na análise e registo da totalidade de ações 

realizadas com bola, pelos diferentes jogadores, durante o jogo 5x5. Com 

efeito, esses registos foram agrupados em seis categorias e nas trinta e duas 

subcategorias que constituem o SAFALL-FOOT, que classificávamos como 

positivas ou negativas (anexo 7). Consideram-se como ações positivas tudo o 

que permita que a equipa mantenha a posse de bola, após a realização de uma 

interceção/desarme, uma receção, uma condução ou proteção da bola, um 

passe ou uma finta. Em relação ao remate, a ação será considerada positiva a 

partir do momento que a bola ultrapassa a linha de baliza entre postes, embate 

num dos postes ou na barra ou no guarda-redes ou num colega de equipa que 

a impede de entrar na baliza. Em todos os outros casos não referidos, as ações 

são consideradas negativas (Guilherme e tal., 2012). 

As categorias escolhidas/evidenciadas resultaram das já existentes de 

um leque de habilidades motoras específicas para o jogo de futebol, bem como 

das ações e intervenções que os jogadores têm durante o jogo (Castelo, 

1994,1996; Queiroz,1983). O segundo momento do instrumento de avaliação 

do SAFALL-FOOT teve como objetivo o cálculo do índice de utilização do “pé 

preferido” e do “pé não preferido” durante as situações de jogo. Para esse 

cálculo foi necessário haver pontuações para as diferentes ações inerentes às 

subcategorias (quadro 6). 
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Quadro 6- Valorização das categorias e subcategorias 

 

Categorias Subcategorias Valorização 

Interceção/Desarme -Interceção/Desarme pé direito positivo 

-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 

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 
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Finta /Drible -Finta/Drible pé direito 

positivo 

-Finta/Drible pé direito 

esquerdo 

-Finta/Drible pé esquerdo 

positivo 

-Finta/Drible pé esquerdo 

negativo 

-Finta/Drible dominância 

pé direito positivo 

 Pé direito 

 Pé esquerdo 

-Finta/Drible dominância 

pé direito negativo 

 Pé direito 

 Pé esquerdo 

-Finta/Drible dominância 

pé esquerdo positivo 

 Pé direito 

 Pé esquerdo 

-Finta/Drible 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 

 

Os valores aqui apresentados foram considerados relevantes para 

valorizar a utilização das habilidades na sua globalidade, independentemente 

de serem positivas ou negativas, uma vez que o objetivo pretendido é avaliar 

as assimetrias de utilização e não apenas a eficácia dessa utilização. 
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Assim, com estes valores e com os resultados obtidos pelos registos de 

todas as ações realizadas pelos jogadores, o passo necessário a seguir será o 

cálculo da taxa de utilização de ambos os membros (Guilherme et al., 2012). 

Para isso foram aplicadas duas equações para o cálculo de ambas assimetrias: 

 

Pé Preferido  

 

 

 

 

Pé não Preferido 

  

 

 

 

Os valores encontrados situam-se entre 0 e 10. A utilização do pé 

preferido ou não preferido manifesta-se mais reduzida à medida que os valores 

se aproximam de zero e mais elevada à medida que se aproximam de dez. A 

diferença entre os valores de ambos os pés representa a assimetria funcional 

dos membros inferiores dos jogadores (Guilherme et al., 2012). As equações 

apresentadas já se encontram introduzidas no ficheiro Excel da folha de 

registo. Portanto, para obtermos o cálculo e os resultados necessários, bastava 

introduzir os dados e observar a relação da utilização de ambos os membros.  

  

5.6.2.3 Projeto Experimental 

 

O protocolo da avaliação do estudo da assimetria funcional dos 

membros inferiores foi realizado com 10 jogadores da equipa Sub 11 da ADS, 

como grupo controle, mais 10 jogadores como grupo experimental, e consistiu 

em três fases. A primeira fase teve como principal objetivo a análise registo das 

ações com a bola através da utilização, ou não, de ambos os membros 

inferiores, durante o jogo de 5x5 (Avaliação inicial), através do SAFALL-FOOT. 

A segunda fase consistiu na aplicação de um grupo de exercícios técnicos 

Pontuação das subcategorias positivas do pé preferido + 
pontuação das subcategorias negativas do pé preferido / ∑ das 
ações realizadas. 

Pontuação das subcategorias positivas do pé não preferido 
+ Pontuação das subcategorias negativas do pé não preferido / 
∑ das ações realizadas. 
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voltados para o pé não preferido. Esses exercícios foram utilizados nos 

primeiros 15 minutos de cada unidade de treino, durante 6 meses 

consecutivos, aprimorando o momento de aprendizagem. 

Na última fase, aplicou-se o SAFALL-FOOT, analisando e registando os 

índices de utilização dos membros inferiores durante o jogo de 5x5, verificando 

desta forma se, se registaram melhorias no uso do pé não preferido. 

 

5.6.3 Procedimentos estatísticos 

 

No que aos procedimentos estatísticos diz respeito, foi utilizada a 

estatística descritiva (média e desvio-padrão) para caracterizar as diferentes 

distribuições de valores para os dois grupos. Para perceber a eficácia do 

programa de treino técnico, recorreu-se à análise de variância de medidas 

repetidas (ANOVA) para se verificar se existiam diferenças no  1.º momento e 

após 6 meses no 2.º momento. O nível de significância foi estabelecido em 

0.05. As análises estatísticas foram realizadas utilizando o programa SPSS 

versão 21.0. 

 

5.6.4 Resultados  

 

Através deste estudo, iniciámos a análise dos dados recolhidos pela 

estatística descritiva com o intuito de poder obter as médias, os desvios 

padrões, e também o Test Within e o Test Between. Através desta análise, 

conseguimos adquirir os resultados das diferentes distribuições de valores para 

o Grupo Experimental e para o Grupo Controlo em relação à utilização das 

habilidades técnicas em situação de jogo. Obtivemos em 4 habilidades técnicas 

- a Interseção/Desarme, a Condução, a Finta e o Remate, a conclusão de que 

houve melhorias na sua utilização quer com o pé não preferido, quer com o pé 

preferido, durante o jogo, mas sem serem significativas do ponto de vista 

estatístico. No entanto, obtivemos dois resultados, dos quais as habilidades 

técnicas Passe e Receção, no Grupo Experimental, estatisticamente foram 
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significativas durante o jogo, na utilização do pé não preferido. A Tabela 2 

mostra-nos a média e o desvio padrão destas duas habilidades motoras 

específicas, passe e receção, desde o momento 0 ao momento 1, do seu 

respetivo grupo, enquanto as figuras 3 e 4 nos mostram apenas os valores 

médios de ambos os grupos, representando assim os diferentes 

comportamentos evidenciados em cada momento. 

Tabela 1-Valores Médios e desvio padrão de ambos os grupos nas duas 

variáveis significativas e nos dois diferentes momentos. 

 

      Grupo Experimental               Grupo Controle 

                    ×̅ ± σ                     ×̅ ± σ 

              Variável M0 M1 M0 M1 

Passe Esquerdo 

Positivo 

1.2±2.6998 2.5±3.0641 1.100±2.5144 0.300±0.9487 

Receção Esquerda 

Positiva 

2.2±4.7329 4.4±4.8351 1.100±2.8460 0.400±1.2649 
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Figura 4-Valores Médios da categoria de Passe na utilização do Pé não 

preferido nos diferentes grupos e Momentos. 

 

 

Figura 5- Valores Médios da categoria de Receção, na utilização do Pé não 

preferido nos diferentes grupos e Momentos. 
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Podemos observar assim que nas Figuras 3 e 4, para cada uma das 

categorias de habilidades técnicas desde o M0 até ao M1, houve um 

comportamento positivo no grupo experimental diferente em relação ao grupo 

controlo. Significa este facto que nestas duas categorias de habilidade motora 

especifica ocorreu uma visível melhoria, em situação de jogo, da utilização do 

pé não preferido, no grupo experimental. Facilmente podemos concluir que 

através do treino do pé não preferido, é possível melhorar a sua assimetria 

funcional. A partir daqui, realizou-se o Test Within, Test Between e o Test 

Pairwise dos quais se apresentam nas seguintes tabelas. 

Tabela 2-Test Within e Test Between 

 Test Within Test  Between 

    Treino Treino 

XGrupo 

                     Grupo 

F. Sig. F. Sig. F. Sig. 

M0 Receção 

Esquerda 

Positiva 

1.72 0.206 6.431 0.021 2.657 0.12 

M1 

M0 Passe Esquerdo 

Positivo 

0.54 0.472 9.518 0.006 1.225 0.283 

M1 

 Tabela 3- Test Pairwise 

  

 

 

Pairwise Comparation Pairwise Comparation 

                  GE e GC GE GC 

M0 Receção 

Esquerda 

Positiva 

                    0.537 Sig 0.014 Sig 0.398 Sig 

M1                        0.021 Sig 

M0 Passe 

Esquerdo 

Positivo 

                    0.933 Sig 0.015 Sig 0.114 Sig 

M1                     0.044 Sig 
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Através destes três testes em conjunto com a análise do comportamento 

da média, conseguimos perceber que só nestas duas habilidades técnicas 

houve melhorias e comportamentos significativos do ponto de vista estatístico. 

O test Pairwise Comparation, em relação aos dois grupos, mostra que no M0, o 

grupo experimental e o grupo controlo, se encontram próximos um do outro em 

relação à sua utilização em jogo das habilidades motoras específicas (Sig = 

0.537; Sig 0.933), mas no M1, com o plano de treino e os exercícios em volta 

da utilização do pé não preferido, durante a época, houve uma melhoria na sua 

utilização nos dois grupos (receção esquerda positiva no M1, Sig=0.021; passe 

esquerdo positivo no M1, Sig = 0.044). No entanto, separadamente o Grupo 

Experimental em situação de jogo e devido à aplicação dos exercícios e do 

plano de treino, demonstrou que foi significativo do ponto de vista estatístico 

quer para a receção quer para o passe (sig = 0.014/sig=0.015). Já o Grupo 

Controlo, que não foi submetido ao plano de treino, não obteve resultados 

significativos. Assim, podemos perceber que, conjuntamente ao observarmos o 

comportamento da média através do Test Within, podemos concluir que a 

aplicação do Treino técnico direcionado para o pé não preferido ao Grupo 

Experimental, resultou do ponto de vista estatístico uma melhoria significativa 

(sig =0.021/sig=0.006) perante estas duas habilidades na utilização do pé não 

preferido. Assim, o programa de treino a que o grupo experimental foi 

submetido resultou, no que diz respeito a estas duas habilidades motoras 

especificas de passe e receção, numa melhoria significativa quer do ponto de 

vista estatístico quer na sua assimetria funcional durante o jogo e o treino. 

 

5.6.5 Discussão 

 

Os resultados mostram que o protocolo de intervenção utilizado para o 

GE teve um impacto eficaz nas habilidades motoras específicas de passe e 

receção durante o jogo, e que estatisticamente foram significativas em relação 

ao GC. No entanto, o mesmo não acontece em relação às outras habilidades 

motoras específicas quer no GE quer no GC, uma vez que apesar das 

melhorias na utilização do pé não preferido durante o jogo e treino, não foram 
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significativas do ponto de vista estatístico. Com este estudo, podemos 

reconhecer então dois aspetos, o primeiro evidencia que a aplicação do 

protocolo utilizado e o treino sobre o pé não preferido no GE influenciou a sua 

utilização durante as situações de jogo, tendo um impacto eficaz em 

comparação com o GC a que não foi submetido. Constata-se desta forma que 

a necessidade de intervir sobre a assimetria funcional dos atletas e do uso do 

pé não preferido em jogo comporta uma facilidade perante as adversidades e 

dificuldades inerentes ao jogo de futebol e às suas diferentes situações. O 

segundo aspeto evidenciado consiste na importância e na dinâmica que 

caracteriza a lateralidade (Teixeira e Paroli, 2000; Vasconcelos, 2004). 

Devido ao facto de que no futebol a execução das ações são variadas, 

nomeadamente o uso do pé não preferido de que por norma não se faz uso 

leva a que haja uma necessidade de desenvolver novos padrões de ação. Este 

recurso é visto por vários autores que destacam a característica 

multidimensional e dinâmica do motor de comportamento como fator importante 

na formação dos atletas (Martin & Porac, 2007; Teixeira & Okazaki, 2007; 

Zverev, 2006). 

De acordo com vários estudos de vários autores (Andrade, 2012; 

Cobalchini & Silva, 2008; Haaland & Hoff, 2003; Teixeira, 2001; Teixeira et al., 

2003), e com o apoio dos resultados apresentados, chega-se à conclusão que 

a assimetria funcional dos membros inferiores tende a reduzir quando há um 

aumento na incidência sistemática do uso do pé não preferido. A partir do 

momento em que, desde cedo, há o estímulo, leva a que, o corpo crie e 

descubra uma nova ação que transforma em parte ativa no contexto em que é 

estimulada (Gibson,1979). 

Esta Informação é de grande importância para a formação do futebol, 

pois através da utilização do pé não preferido, há um aumento na taxa de 

utilização do pé preferido. Esses resultados são considerados normais, uma 

vez que são consequência de uma prática de assimetria persistente (Barbieri & 

Gobbi, 2009).Vários autores sugerem, tendo a natureza dinâmica da 

lateralidade em conta, a prática de treino similar para ambos os lados, em 

continuidade (Barbieri & Gobbi, 2009; Haaland & Hoff, 2003; Starosta & 
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Bergier, 1993; Teixeira, 2006). Nesta mesma linha de pensamento, percebe-se 

então que os jogadores que utilizam os dois pés com elevada proficiência têm 

uma maior habilidade do que apenas aqueles que utilizam o pé preferido 

(Carey et al.2001). Além disso, a utilização do pé não preferido em jogo 

melhora as habilidades específicas do futebol, aumentando também a atenção 

e melhorando o controlo e aprendizagem motora. Carey et al.2001, Haaland e 

Hoff, 2003). Parece consensual que na formação das crianças e jovens, no 

futebol, e para o sucesso, a utilização de ambos os membros está associada a 

uma vantagem na performance e a um desenvolvimento e aprendizagem global 

(Starosta, 1988, 1990; Capranica, Gama, Fanton; Tessitore & Figura, 1992; 

Starosta & Bergier, 1993; Grouios, Kollias, Koidou & Poderi, 2002; Oliveira, 

Beltrao & Silva, 2003). 

Com este estudo e com os resultados provenientes de outros estudos 

(Guilherme, 2014; Andrade, 2012) sugerem que a formação técnica no futebol 

direcionado para o pé não preferido promove a redução da assimetria funcional 

entre os membros inferiores em situações de jogo. Para além de que 

proporciona uma maior facilidade e resolução das diferentes situações de jogo 

que necessitam de uma capacidade suficiente do pé não preferido na ação. 

 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

Capitulo 6 -Desenvolvimento Profissional 
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Desenvolvimento profissional 

O meu percurso no âmbito da atividade física e do desporto começou 

desde o momento em que comecei a dar os primeiros passos. Fundamento 

esta asserção com os testemunhos e relatos da minha família, mas 

principalmente da minha mãe, que comprovam o facto de eu ser uma criança 

extremamente ativa e irrequieta, estando sempre disponível para entrar em 

qualquer tipo de jogo. Esta disponibilidade encontrava expressão nas 

brincadeiras com os rapazes, pois era com eles que jogava à bola. A minha 

tendência para a atividade física vem exatamente desses tempos em que se 

começou a formar, tendo-se prolongado efetivamente até à idade adulta. 

Foi com a natação que iniciei o meu percurso no desporto. Apesar de 

gostar e de me sentir bem dentro de água, a minha fisionomia não se 

adequava aos requisitos exigidos a quem quer enveredar pela competição. 

Diante desta realidade, optei por abandonar a competição em natação. Foi 

complicado na altura, porque por mais modalidades que experimentasse, não 

havia nenhuma que me satisfizesse.  

Assim que entrei para a escola, tudo mudou. Havia espaço para praticar 

quase todo o tipo de jogos, o que tornava tudo muito mais interessante. As 

modalidades praticadas eram diversificadas, mas desde logo soube que aquela 

que mais me cativava era o futebol e foi, de facto, o futebol que começou a 

ocupar a maior parte dos meus tempos livres. Jogava futebol na rua, na escola, 

em casa, enfim, onde houvesse espaço e bola. 

Foi portanto o futebol a modalidade que mais completa me fez sentir 

enquanto atleta. Com doze anos, comecei a jogar em equipas federadas de 

futebol feminino e o meu percurso desportivo não se afastou mais desta 

atividade. Depois de concluída a escolaridade obrigatória, ingressei na 

Faculdade, em Educação Física e Desporto e, apesar de não ter deixado de 

jogar futebol, apercebi-me que o meu futuro não passaria por ser jogadora, 

mas treinadora. Foi para mim uma descoberta perceber que a minha vocação 

estava direcionada para as crianças e jovens, para o ensino e para a formação 

de futuros atletas. Foi esta descoberta que me impulsionou a tirar o Mestrado e 

a iniciar desta forma a minha especialização. 
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Tirei a Licenciatura em Educação Física e Desporto e continuei a 

praticar futebol feminino federado. No entanto a minha carreira, os meus 

objetivos e os meus sonhos no futebol feminino, foram aos poucos e poucos, 

consciencializados de que o meu futuro não seria a jogar, mas sim a treinar. 

Por isso, através da minha licenciatura, das minhas aprendizagens e da 

minha experiência como jogadora, resolvi tirar o Mestrado que iria ser o 

começo da minha especialização. 

Foi a consciência de que seria treinadora que me levou numa primeira 

fase a treinar crianças e jovens. Estando eu ligada ao clube como jogadora, e 

como treinadora de Benjamins A, futebol 7, que apresentavam imensas 

dificuldades e poucos atletas, foi uma etapa difícil para mim, pois ainda tinha 

pouca experiência. Não é fácil conciliar o estudo, o jogo e o treino. Foi do 

cansaço que resultou a minha segunda lesão em treze anos de prática 

futebolística.  

Foi esta lesão que me fez perspetivar de forma diferente o meu futuro. 

Considerei que seria mais profícuo dedicar-me à formação, como treinadora, 

das camadas mais jovens. 

Depois de tomada a decisão, decidi procurar um clube que me 

proporcionasse condições que aquele em que me encontrava não podia e foi 

através de um colega que soube que precisavam de um treinador licenciado na 

ADS.  

É, portanto, na ADS que estou a treinar as camadas mais jovens, com 

uma satisfação enorme. É sempre reconfortante trabalhar para um clube onde 

não só se ensina a formar atletas, mas também se tem a oportunidade de 

evoluir profissionalmente. Acresce a esta aprendizagem mais prática, uma 

outra mais teórica que é o Mestrado. Foi iniciado em 2013/2014, na Faculdade 

de Desporto da Universidade do Porto. O primeiro ano foi constituído, 

essencialmente, por disciplinas teórico-práticas, de onde emanaram saberes, 

valores, experiências e aprendizagens fundamentais, que se revelaram 

extremamente importantes a nível pessoal e profissional. Este primeiro ano foi, 

de facto, muito enriquecedor no que diz respeito não só aos conhecimentos 
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científicos, mas também àquilo que com eles podemos fazer enquanto seres 

humanos. Foi com este Mestrado que se abriram portas até aqui fechadas, 

para o conhecimento e para o enriquecimento académico e científico. Portanto, 

acredito e afirmo que o meu primeiro ano de mestrado me proporcionou 

informações que não tinha conhecimento e com as quais me identifiquei. Não 

foram apenas acerca do desporto em si, mas também o que está em volta do 

desporto, ou seja, o peso que o desporto tem na transmissão de valores, de 

ética, de princípios, a capacidade que o desporto tem de desenvolver um ser 

humano, a capacidade que o desporto tem para a transmissão de emoções, 

sentimentos, partilha, grupo, sociedade. Foi esta visão que me fez identificar 

quase de imediato a forma como o desporto devia ser gerido: com honestidade, 

justeza e profissionalismo.  

Como já referi, faço parte da equipa técnica da ADS, onde comecei a dar 

os primeiros passos como treinadora efetiva. Foi com algum esforço que me 

ambientei e se, inicialmente senti algumas dificuldades em comunicar com os 

atletas, com o passar do tempo, fui superando a minha insegurança. Outro 

obstáculo com que me deparei foi a planificação dos treinos, já que não sabia o 

que fazer, como fazer e se ia resultar melhor de uma forma ou de outra. 

Foram estas dúvidas que me assaltaram no decorrer de cada treino, 

mas que foram sendo atenuadas com dedicação e persistência. Também 

importante foi a permanente observação de professores e treinadores, tendo 

atenção à forma como falavam e reagiam perante as situações formais de 

treino. Foi deste contacto e observação que comecei a criar a minha identidade 

como treinadora, adequando o discurso e as aprendizagens aos diferentes 

escalões etários. Desta interação resultou uma relação de respeito mútuo, que 

considero essencial para que se possam colher frutos a médio/longo prazo em 

termos de resultados. Para além disso, pude sempre contar com todos aqueles 

que me rodeavam, que me auxiliaram e me deram conselhos. Tentei sempre 

modelar a minha atuação em função do escalão etário que estava a ensinar, 

mantendo, no entanto, sempre a minha postura em termos de transmissão 

rigorosa de ensinamentos, bem como a minha postura pedagógica. 
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As experiências vivenciadas foram muitas, aprendi e cresci imenso como 

pessoa e como treinadora. Assisti a episódios que me marcaram, porque me 

envolveram diretamente, mas também percebi que a diferença que existe em 

cada um é uma mais-valia para o entendimento de todos. Neste campo, o 

futebol, como modalidade coletiva por excelência, afigura-se extremamente 

importante, assim como é importante a premissa que lhe está subjacente, a de 

ensinar os atletas que, como equipa, devem ser unidos e leais, estando fora de 

questão a rivalidade entre pares. 

O treinador desempenha, por isso, um papel imprescindível na liderança 

da equipa, preenchendo igualmente o papel de pai, professor, juíz e, acima de 

tudo, de alguém que é um bom exemplo tanto no âmbito desportivo como no 

cívico. Assumir o papel de treinadora, tendo em conta tudo o que ele comporta, 

é, de facto, uma grande responsabilidade e não se consegue de ânimo leve, é 

preciso analisar, perceber, experienciar, dialogar para tentar solucionar. É esta 

tarefa quase hercúlea que tenho vindo a abraçar sem a presunção de que será 

fácil, por isso o estágio na ADS foi crucial desde o primeiro momento, porque 

me permitiu evoluir e amadurecer como pessoa e treinadora. É aqui que todos 

os dias vou adquirindo competências, desenvolvendo estratégias e crescendo. 

A minha capacidade de analisar, perceber, intervir, solucionar e dialogar 

com os atletas foi melhorando com o passar do tempo. Por isso, com este 

estágio na ADS, casa que me acolheu e proporcionou a minha formação, não 

só evoluí, mas também amadureci, cresci e refleti, quer como pessoa, quer 

como treinadora, adquirindo competências que ainda estavam “verdes”. Esta 

época será sempre uma época recordada como sendo especial, exatamente 

por isso e por causa de todos os que me acolheram e receberam, por todos 

aqueles que me proporcionaram momentos de alegria, mas principalmente de 

aprendizagem. 

Ainda que a época passada seja já isso mesmo, passado, acredito que 

foi profícua em ensinamentos e é deles que irei fazer uso para treinar a minha 

equipa de Petizes A (6 e 7 anos) e B (5 e 6 anos). Trabalhar com estas 

crianças tem sido uma experiência enriquecedora e acredito que conseguirei 
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levá-las a bom porto. É esta a convicção que me move, o gosto e o prazer que 

me dá treinar futebol e ensinar futebol a crianças e jovens. 

Através destas vivências o meu futuro irá ser um pouco mais rico, no 

que diz respeito ao meu desenvolvimento profissional. A minha próxima época 

será ainda na ADS, onde irei treinar duas equipas de formação, mas sem 

competição. No entanto, tenho plena noção que será uma mais-valia para mim, 

pois poderei não só trabalhar com crianças e jovens como também irei 

melhorar, desenvolver novas competências. 
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Considerações finais 

Em virtude do que foi apresentado e realizado, este trabalho assume-se 

como sendo o fim de um ciclo de estudos. Tendo consciência de que não foi 

tarefa fácil aliar a prática do trabalho à teoria científica abordada, este relatório 

de estágio teve como objetivo mostrar a forma como se trabalha no clube e 

também como é necessário implementar o trabalho que aqui explico já que há 

uma constante preocupação na promoção do desenvolvimento dos jogadores, 

tanto a nível futebolístico como a nível social. Durante esta época, foi realizada 

uma aprendizagem gradual, de acordo com as necessidades dos jogadores e 

da própria equipa, tentando sempre prestar atenção às metodologias e formas 

de ensino, para que estas estivessem em pleno acordo com o estipulado para 

a prática desportiva de crianças e jovens. Acreditámos que as abordagens 

feitas nesta época e as aprendizagens feitas dessas abordagens nos 

permitiram ser melhores profissionais, conseguindo desenvolver o necessário 

para a prática do futebol e para a conquista de objetivos.  

Os diferentes constrangimentos e os momentos de maior tensão foram 

atenuados e cada vez menos frequentes ao longo da época, tendo-se 

verificado uma evolução e desenvolvimento futebolístico dentro do seio da 

equipa. Contudo, acredito que tudo o que ocorreu nesta época foi muito 

importante para a aprendizagem enquanto treinadora, desenvolvendo e 

fazendo com que pessoalmente fosse capaz de improvisar, de adaptar, de 

criar, de contribuir, de relacionar e de decidir tudo o que tinha sido elaborado e 

objetivado. 

No âmbito do estudo exploratório realizado ao longo da época, percebe-

se que não foi 100 % eficaz, mas resultou numa melhoria significativa do ponto 

de vista estatístico, em duas habilidades motoras específicas, durante o jogo. 

Foi explicado aos atletas a importância do estudo, verificando um empenho nas 

tarefas realizadas para o pé não preferido. Através destes exercícios e tarefas 

incumbidos no início do treino, verificou-se numa fase posterior, uma utilização 

mais regular do pé não preferido em situações necessárias o que leva a crer 

que a estimulação do pé não preferido é um aspeto importante não só para o 
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futebol mas também para as capacidades dos atletas nomeadamente na 

lateralidade.  

Ao longo desta época desportiva, uma das tarefas que propus foi a 

reflexão do aquirimento das minhas maiores valências. Por isso, verifiquei uma 

contínua aprendizagem e evolução relativamente ao meu comportamento com 

treinadora, na transmissão de saberes, na transmissão do exercício e na 

comunicação dos feedbacks aos jogadores. Acreditei sempre na necessidade 

de fazer uma reflexão no que devia transmitir durante os treinos e após 

observação dos jogos. Para que pudesse corresponder perante as dificuldades 

de cada atleta, desenvolvendo e melhorando as competências de cada um. 

Através do estudo realizado, pude elaborar exercícios de acordo com as 

dificuldades da equipa, colocando sempre situações adversas para que a 

decisão dos jogadores fosse a melhor. Globalmente correu tudo como previsto 

para esta época desportiva. É evidente que depois de uma análise mais 

atenta/profunda, concluímos que muitas coisas podiam ter sido feitas de 

maneira diferente, mas ser treinador implica tomar decisões de forma rápida e 

perspicaz, o que torna a possibilidade de errar uma realidade permanente. 

Mais importante do que errar, é aprender a superar os erros e valorizá-los no 

sentido de que são eles que nos ajudam a crescer e a evoluir enquanto 

pessoas e profissionais. Assim, saliento que o meu percurso nesta época foi 

repleto de aprendizagens constantes, melhoramentos de competências e 

evolução a nível de planificações, observações e análises de jogos, reflexões e 

operacionalização de treinos. 

Resta só acrescentar que a realização deste relatório de estágio não 

correu como inicialmente planificado, tendo havido a necessidade de prolongar 

a data de realização e entrega. Apesar dos contratempos e das dificuldades 

que foram surgindo, foi realizado com empenho, dedicação, paciência e 

persistência e eis que se encontra agora concluído. 
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Anexo 1- Plano Semanal de treinos 

 

(Nota: No segundo período, houve mudanças no plano, pelo facto de a equipa 

dos Sub 6 ser maior, havendo um número acrescido de atletas. Facto esse que 

criou a necessidade, de formar duas equipas de sub 6.Devido a isso, os 

horários sofreram alterações, em relação ao segundo período, no que toca aos 

treinos dos Sub 11. O acompanhamento já não foi tão permanente como 

inicialmente.) 

 

 Segunda-

feira 

Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado 

Período •Das 17h45 
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A no campo 
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2008 
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Anexo 2- Plano Anual de Treinos Sub 11 

Mês Set. Out. Nov. Dez. Jan. Fev. Mar. Abril Maio Junho 

Periodizaç

ão 

Preparatória                                                                                         Competição Transição 

Macrociclo                                                                                                                           1  

Mesociclo 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 

Microciclo 12 14 13 11 13 12 13 13 13 10 

Tempo 1 h 15 

de 

treino 

1 h 15 de 

treino 

1 h 15 de 

treino 

1 h 15 de 

treino 

1 h 15 de 

treino 

1 h 15 de 

treino 

1 h 15 de 

treino 

1 h 15 de 

treino 

1 h 15 de 

treino 

1 h 15 de 

treino 

Objetivos Avaliaç

ão 

Inicial 

em 

duas 

semana

s. 

 

Exercícios 

Tático -

Técnicos. 

Situações 

de jogo e 

Princípios 

Fundament

ais do Jogo. 

Exercícios 

Tático -

Técnicos. 

Coordenaçã

o, 

Situações 

de jogo e 

Princípios 

Fundament

ais do Jogo. 

Exercícios 

Tático -

Técnicos. 

Coordenaçã

o, 

Situações 

de jogo e 

Princípios 

Fundament

ais do Jogo. 

Exercícios 

Tático -

Técnicos. 

Coordenaçã

o, 

Finalização 

Situações 

de jogo e 

Princípios 

Fundament

ais do Jogo. 

Exercícios 

Tático -

Técnicos. 

Coordenaçã

o, 

Situações 

de jogo e 

Princípios 

Fundament

ais do Jogo 

e 

Finalização. 

Exercícios 

Tático -

Técnicos. 

Coordenaçã

o, 

Situações 

de jogo e 

Princípios 

Fundament

ais do Jogo 

e 

Finalização. 

Exercícios 

Tático -

Técnicos. 

Coordenaçã

o, 

Situações 

de jogo e 

Princípios 

Fundament

ais do Jogo 

e 

Finalização. 

Exercícios 

Tático -

Técnicos. 

Coordenaçã

o, 

Situações 

de jogo e 

Princípios 

Fundament

ais do Jogo 

e 

Finalização. 

Exercícios 

Tático -

Técnicos. 

Coordenaçã

o, 

Situações 

de jogo e 

Princípios 

Fundament

ais do Jogo 

e 

Finalização. 
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Anexo 3- Microciclos Sub 11 

                                              Época 2013/ 2014 

 Escalão: Benjamins A (Sub. 11) 

 Mês: Setembro 

Clube: ADS 

 

Microciclo  Semana Dia Unidade de 

treino 

Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº 1 

2ª Feira 

 

2 Treino nº 1 

1 h 15 de 

treino 

Avaliação 

Inicial. 

Exercícios de 

relação com a 

bola. 

Situações de 

jogo  

3ª Feira 

 

                                             Folga 

4ª Feira 

 

4 Treino nº 2  

1 h 15 de 

treino 

Avaliação 

Inicial. 

Exercícios de 

relação com a 

bola. 

Situações de 

jogo. 

Coordenação 

5ª Feira 

 

                                             Folga 

6ª Feira 

 

6 Treino nº 3  

1 h 15 de 

Avaliação 

Inicial. 
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treino Exercícios de 

relação com a 

bola. 

Situações de 

jogo. 

Flexibilidade 

 

Sábado 

 

   

Domingo 

 

   

 

 

 

 

Microciclo  Semana Dia Unidade de 

treino 

Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ª Feira 

 

9 Treino nº4 

1 h 15 de 

treino 

 Avaliação 

inicial: 

Aquecimento 

e relação com 

a bola, 

Gravação 

5x5,Parte 

Final com 

bola 

3ª Feira 

 

                                             Folga 

4ª Feira 

 

11 Treino nº 5 

1 h 15 de 

treino 

Avaliação 

Inicial: 

Aquecimento 
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Nº 2 e relação com 

a bola, 

 Parte 

fundamental 

Exercícios 

analíticos e 

Parte final 

com situação 

de jogo 

5ª Feira 

 

                                             Folga 

6ª Feira 

 

13 Treino nº 6 

1 h 15 de 

treino 

Avaliação 

Inicial: 

Aquecimento 

e relação com 

a bola, 

 Parte 

fundamental 

Exercício do 

losango e 

Parte final 

com situação 

de jogo 

Sábado 

 

   

Domingo 
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Microciclo  Semana Dia Unidade de 

treino 

Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº 3 

2ª Feira 

 

16 Treino nº7 

1 h 15 de 

treino 

 Aquecimento: 

Exercícios 

descontextualizados 

técnicos: passe, 

condução, receção 

e drible, com 

variantes. 

Parte fundamental: 

exercício Posse de 

bola com 

superioridade e 

igualdade 

3ª Feira 

 

                                             Folga 

4ª Feira 

 

18 Treino nº 8 

1 h 15 de 

treino 

Aquecimento: 

Exercícios da 

estrela com 2 

variantes. 

Parte fundamental: 

mini jogos 2x2 com 

variantes  e Jogo 

7x7 com adversário 

superior . 

5ª Feira 

 

                                             Folga 

6ª Feira 

 

20 Treino nº 9 

1 h 15 de 

treino 

Aquecimento: 

Exercício da estrela 

com 2 variantes ou 



ix 
 

mais  

Parte fundamental: 

Exercícios de 

finalização com 

coordenação 

Sábado 

 

   

Domingo 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Microciclo  Semana Dia Unidade de 

treino 

Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ª Feira 

 

23 Treino nº110 

1 h 15 de 

treino 

 Aquecimento: 

Exercícios 

descontextualizados 

técnicos: passe, 

condução, receção 

e drible, com 

variantes. 

Parte fundamental: 

Exercícios de 

campeonatos. 



x 
 

 

 

 

 

Nº 4 

Jogos de 4x4 e 6x6  

 

3ª Feira 

 

                                             Folga 

4ª Feira 

 

25 Treino nº 11 

1 h 15 de 

treino 

Aquecimento: 

Exercícios 

descontextualizados 

técnicos: passe, 

condução, receção 

e drible. 

Parte fundamental: 

Jogo 7x7 mais mini 

jogos a parte 2x2 

com variantes 

5ª Feira 

 

                                             Folga 

6ª Feira 

 

27 Treino nº 12 

1 h 15 de 

treino 

Aquecimento: 

Exercício do 

Losango com 

variantes 

Parte fundamental: 

Organização 

ofensiva e 

Defensiva 

Sábado 

 

   

Domingo 

 

   

 

 

 

 



xi 
 

                                              Época 2013/ 2014 

 Escalão: Benjamins A (Sub. 11) 

 Mês: Outubro 

Clube: ADS 

 

 

Microciclo  Semana Dia Unidade de 

treino 

Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº 5 

2ª Feira 

 

30 Treino nº13 

1 h 15 de 

treino 

 Aquecimento: 

Exercícios 

descontextualizados 

técnicos: passe, 

condução, receção 

e drible, com 

variantes. 

Parte fundamental: 

jogo 7x7 Transições 

ofensivas e 

defensivas 

3ª Feira 

 

                                             Folga 

4ª Feira 

 

2 Treino nº 14 

1 h 15 de 

treino 

Aquecimento: 

Exercício do 

losango com 

variáveis. 

Parte fundamental: 

Jogo 7x7 e mini 

jogos 2x2 e 3x3 

com variantes 

5ª Feira                                              Folga 



xii 
 

 

6ª Feira 

 

4 Treino nº 15 

1 h 15 de 

treino 

Aquecimento: 

Exercícios estrela 

com variantes 

Parte fundamental: 

Exercício de 

transição ofensiva 

6x6 

 

Sábado 

 

   

Domingo 

 

   

 

 

 

 

Microciclo  Semana Dia Unidade de 

treino 

Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ª Feira 

 

7 Treino nº16 

1 h 15 de 

treino 

 Aquecimento: 

Exercícios 

descontextualizados 

técnicos: passe, 

condução, receção 

e drible, com 

variantes. 

Parte fundamental: 

Exercício de 

Mudança de direção 

3ª Feira 

 

                                             Folga 



xiii 
 

 

 

Nº 6 

4ª Feira 

 

9 Treino nº 17 

1 h 15 de 

treino 

Aquecimento: 

exercício da estrela 

com variantes. 

Parte fundamental: 

Jogo 7x7 mais mini 

jogos 1x1,2x2 e 3x3 

com variantes 

5ª Feira 

 

                                             Folga 

6ª Feira 

 

11 Treino nº 18 

1 h 15 de 

treino 

Aquecimento: 

exercício da estrela 

com variantes. 

Parte fundamental: 

Preparação para o 

primeiro jogo. 

Exercícios de 

finalização bem 

como posições as 

diferentes situações 

de jogo com cantos, 

livres  e posições 

corporais. 

Sábado 

 

   

Domingo 

 

   

 

 

 

 

 



xiv 
 

 

 

Microciclo  Semana Dia Unidade de 

treino 

Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº 6 

2ª Feira 

 

14 Treino nº19 

1 h 15 de 

treino 

 

Palestra 

Aquecimento: 

Exercícios 

descontextualizados 

técnicos: passe, 

condução, receção 

e drible, com 

variantes. 

Parte fundamental: 

Campeonato de 

jogos com 

variantes: livre de 

toques, dois toques, 

equipa conseguir 

dar 6 toques 

permitindo poder 

atacar. 

 

3ª Feira 

 

                                             Folga 

4ª Feira 

 

16 Treino nº 20 

1 h 15 de 

treino 

Aquecimento: 

Exercício do 

losango com 

variáveis. 

Parte fundamental: 

Jogo 7x7 mais os 

mini jogos 1x1, 

2x2,3x3 com 

variantes 



xv 
 

5ª Feira 

 

                                             Folga 

6ª Feira 

 

18 Treino nº 21 

1 h 15 de 

treino 

Aquecimento: 

exercício da estrela 

com variantes. 

Parte fundamental: 

-Potenciar a 

capacidade de 

segurança com 

bola;  

-Contextualizar a 

circulação no 

momento do jogo; 

 

Sábado 

 

   

Domingo 

 

   

 

 

 

 

Microciclo  Semana Dia Unidade de 

treino 

Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

2ª Feira 

 

21 Treino nº22 

1 h 15 de 

treino 

 Aquecimento: 

Exercícios 

descontextualizados 

técnicos: passe, 

condução, receção 

e drible, com 

variantes. 



xvi 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nº 7 

Parte fundamental: 

Jogos reduzidos por 

etapas 

3ª Feira 

 

                                             Folga 

4ª Feira 

 

23 Treino nº 23 

1 h 15 de 

treino 

Aquecimento: 

Exercício de dois 

losangos para as 

necessidades de 

posicionamento e 

movimentos 

corporais. 

Parte fundamental: 

Jogo 7x7 mais os 

mini jogos 

1x1,2x2,3x3 com 

variantes 

5ª Feira 

 

                                             Folga 

6ª Feira 

 

25 Treino nº 24 

1 h 15 de 

treino 

Aquecimento: 

exercício com duas 

estrelas mais 

variantes. 

Parte fundamental: 

Exercício de 

circulação e 

mudança de 

direção. Exercício 

de finalização com 

coordenação. 

 

Sábado 

 

   



xvii 
 

Domingo 

 

   

 

 

 

 

 

 

Microciclo  Semana Dia Unidade de 

treino 

Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ª Feira 

 

28 Treino nº25 

1 h 15 de 

treino 

 Aquecimento: 

Exercícios 

descontextualizados 

técnicos: passe, 

condução, receção 

e drible, com 

variantes. 

Parte fundamental: 

Jogos reduzidos: 

1xGR,2x2 e 3x3 

com variantes 

3ª Feira 

 

                                             Folga 



xviii 
 

 

Nº 

4ª Feira 

 

30 Treino nº 26 

1 h 15 de 

treino 

Aquecimento: 

Exercício de dois 

losangos para as 

necessidades de 

posicionamento e 

movimentos 

corporais. Parte 

fundamental: Jogo 

7x7 contra 

benjamins B mais 

mini jogos 2x2 a 

vontade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xix 
 

                                              Época 2013/ 2014 

 Escalão: Benjamins A (Sub. 11) 

 Mês: Novembro 

Clube: ADS 

 

 

Microciclo  Semana Dia Unidade de 

treino 

Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº 9 

6ª Feira 

 

1 Treino nº27 

1 h 15 de 

treino 

 Aquecimento: 

Meinho dentro de 

um quadrado 

estipulado. 

Jogadores 

colocados no 

espaço entre os 

sinalizadores. 

Parte fundamental: 

Jogo 7x7  

E no final exercícios 

de coordenação. 

Sábado 

 

   

Domingo 

 

   

2ª Feira 

 

4 Treino nº 28 

1 h 15 

de 

treino 

Aquecimento: 

Exercícios 

descontextualizados 

técnicos: passe, 

condução, receção 

e drible, com 



xx 
 

variantes. 

Parte fundamental: 

Competição de 

jogos,4x4,5x5,4x4 

em que no primeiro 

4x4 só com pé não 

dominante,5x5 com 

GR a Vontade. E no 

outro campo de 4x4 

só podem dar dois 

toques. 

 

 

3ª Feira 

 

   

4ª Feira 

 

6 Treino nº 29 

1 h 15 de 

treino 

Aquecimento: 

Exercício de dois 

losangos, com 

variantes diferentes. 

Parte fundamental: 

Jogo 7x7 mais 

jogos reduzidos 2x2 

com variantes 

 

 

5ª Feira 

 

   

 

 

 

6ª Feira 8 Treino nº 30 

1 h 15 de 

treino 

 

 

Aquecimento: 

exercício da estrela 

com variantes com 

grau de dificuldade 

acrescido. 



xxi 
 

Parte fundamental: 

Relembrar os 

princípios ofensivos 

e defensivos  

 

 

Sábado 

 

   

Domingo 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microciclo  Semana Dia Unidade de Objetivos 



xxii 
 

treino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº 10 

2ª Feira 

 

11 Treino nº31 

1 h 15 de 

treino 

 Aquecimento: 

Exercícios 

descontextualizados 

técnicos: passe, 

condução, receção 

e drible, com 

variantes. 

Parte fundamental: 

Competição de 

jogos,4x4,5x5,4x4 

em que no primeiro 

4x4 só com pé não 

dominante,5x5 com 

GR a Vontade. E no 

outro campo de 4x4 

só podem dar dois 

toques. 

 

3ª Feira 

 

                                             Folga 

4ª Feira 

 

13 Treino nº 32 

1 h 15 de 

treino 

Aquecimento: 

Exercício de dois 

losangos para as 

necessidades de 

posicionamento e 

movimentos 

corporais. Parte 

fundamental: Jogo 

7x7 contra 

benjamins B mais 

mini jogos 2x2 a 

vontade. 



xxiii 
 

5ª Feira 

 

                                             Folga 

6ª Feira 

 

15 Treino nº 33 

1 h 15 de 

treino 

Aquecimento: 

Exercício de dois 

losangos, com 

variantes diferentes. 

Parte fundamental: 

Jogo 7x7  

E no final exercícios 

de coordenação. 

Sábado 

 

   

Domingo 

 

   

 

 

 

 

Microciclo  Semana Dia Unidade de 

treino 

Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ª Feira 

 

18 Treino nº34 

1 h 15 de 

treino 

 Aquecimento: 

Exercícios 

descontextualizados 

técnicos: passe, 

condução, receção 

e drible, com 

variantes. 

Parte fundamental: 

Exercício de jogo 

com apoios laterais 

3ª Feira                                              Folga 



xxiv 
 

 

 

 

Nº 11 

 

4ª Feira 

 

20 Treino nº 35 

1 h 15 de 

treino 

Aquecimento: 

Exercício de dois 

losangos, com 

variantes diferentes 

Parte fundamental: 

Jogo 7x7 mais 

jogos reduzidos 2x2 

com variantes 

 

5ª Feira 

 

                                             Folga 

6ª Feira 

 

22 Treino nº 36 

1 h 15 de 

treino 

Aquecimento: 

exercício de duas 

estrelas com 

variantes 

Parte fundamental: 

exercício de 4x4+4 

apoios e espaços 

delineados. 

Sábado 

 

   

Domingo 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



xxv 
 

 

 

Microciclo  Semana Dia Unidade de 

treino 

Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº 12 

2ª Feira 

 

25 Treino nº37 

1 h 15 de 

treino 

 Aquecimento: 

Exercícios 

descontextualizados 

técnicos: passe, 

condução, receção 

e drible, com 

variantes. Parte 

fundamental: 

Competição de 

jogos,4x3,5x5,4x4 

em que no primeiro 

4x3 só com pé não 

dominante,5x5 com 

GR a Vontade. E no 

outro campo de 4x4 

só podem dar dois 

toques. 

 

3ª Feira 

 

                                             Folga 

4ª Feira 

 

27 Treino nº 38 

1 h 15 de 

treino 

Aquecimento: 

Exercício de dois 

losangos, com 

variantes diferentes 

Parte fundamental: 

Jogo 7x7 mais 

jogos reduzidos 3x3 

com variantes 



xxvi 
 

 

5ª Feira 

 

                                             Folga 

6ª Feira 

 

29 Treino nº 39 

1 h 15 de 

treino 

Aquecimento: 

exercício da estrela 

com variantes com 

grau de dificuldade 

acrescido. 

Parte fundamental: 

Praticar sub 

Princípios ofensivos 

e exercícios de 

coordenação 

Sábado 

 

   

Domingo 

 

   

 

 

                                              Época 2013/ 2014 

 Escalão: Benjamins A (Sub. 11) 

Mês: Dezembro 

Clube: ADS 

 

Microciclo  Semana Dia Unidade de 

treino 

Objetivos 

 

 

 

 

2ª Feira 

 

2 Treino nº40 

1 h 15 de 

treino 

 Aquecimento: 

Exercícios 

descontextualizados 

técnicos: passe, 



xxvii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº 13 

condução, receção 

e drible, com 

variantes. 

 

Parte fundamental: 

Exercício de posse 

de bola : 2x2 mais 2 

apoios. 

3ª Feira 

 

                                             Folga 

4ª Feira 

 

4 Treino nº 41 

1 h 15 de 

treino 

Aquecimento: 

Exercício de dois 

losangos, com 

variantes diferentes. 

Parte fundamental: 

Jogo 7x7 mais 

jogos reduzidos 3x3 

com variantes 

 

5ª Feira 

 

                                             Folga 

6ª Feira 

 

6 Treino nº 42 

1 h 15 de 

treino 

Aquecimento: 

meinho com espaço 

delimitado .4x4 

mais 4 apoios. Ao 

fim de x tempo os 

apoios entram no 

jogo e sai outra 

equipa. 

Parte fundamental: 

Praticar sub-

princípios ofensivos 

e praticar sub 



xxviii 
 

princípios 

defensivos. 

Sábado 

 

   

Domingo 

 

   

 

Microciclo  Semana Dia Unidade de 

treino 

Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº14 

2ª Feira 

 

9 Treino nº43 

1 h 15 de 

treino 

 

Aquecimento: 

Exercício de 

coordenação 

com bola + 

exercício da 

estrela com 

variantes 

Parte 

fundamental: 

Campo 

delineado 

exercício de 

posse de bola 

com uma 

baliza para 

finalizar. 

Ajuda de 

apoios. 

3ª Feira 

 

                                             Folga 

4ª Feira 

 

11 Treino nº 44 

1 h 15 de 

treino 

Aquecimento: 

Exercício de 

dois 



xxix 
 

losangos, 

com variantes 

Parte 

fundamental: 

Jogo 7x7 

mais jogos 

reduzidos 3x3 

com variantes 

 

5ª Feira 

 

                                             Folga 

6ª Feira 

 

13 Treino nº 45 

1 h 15 de 

treino 

Aquecimento: 

Praticar o 

passe / 

receção 

Orientada e 

exercícios de 

coordenação 

Parte 

fundamental: 

Aplicar as 

mudanças de 

direção 

dentro do 

contexto de 

jogo, Praticar 

a finalização; 

Sábado 

 

   

Domingo 

 

   

 

 



xxx 
 

Microciclo  Semana Dia Unidade de 

treino 

Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº15 

2ª Feira 

 

16 Treino nº46 

1 h 15 de 

treino 

 Aquecimento: 

Exercícios 

descontextualizados 

técnicos: passe, 

condução, receção, 

drible, com 

variantes. 

Parte fundamental: 

Competição de 

jogos,4x4,5x5,4x4 

em que no primeiro 

4x4 só com pé não 

dominante,5x5 com 

GR a Vontade. E no 

outro campo de 4x4 

só podem dar dois 

toques. 

3ª Feira 

 

                                             Folga 

4ª Feira 

 

18 Treino nº 47 

1 h 15 de 

treino 

Aquecimento: 

Exercício de dois 

losangos, com 

variantes diferentes. 

Parte fundamental: 

Jogo 7x7 mais 

jogos reduzidos 3x3 

com variantes 

 

5ª Feira 

 

                                             Folga 

6ª Feira 20 Treino nº 48 Aquecimento: 



xxxi 
 

 1 h 15 de 

treino 

meinho com espaço 

delimitado.4x4 mais 

4 apoios fora. Ao 

fim de x tempo os 

apoios entram no 

jogo e sai outra 

equipa. 

Parte fundamental: 

exercícios de 

coordenação, Bolas 

Paradas e penaltis. 

Sábado 

 

   

Domingo 

 

   

 

 

 

Microciclo  Semana Dia Unidade 

de treino 

Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ª Feira 

 

23 Treino 

nº49 

1 h 15 de 

treino 

 Aquecimento: meinho com 

espaço delimitado. Fut-volei. 

Parte fundamental: jogo 7x7 

3ª Feira 

 

                                             Folga 

4ª Feira 

 

                                         Folga –NATAL 

5ª Feira 

 

                                             Folga 

6ª Feira 

 

27 Treino nº 

50 

Aquecimento: Circuito de 

coordenação, força e 



xxxii 
 

 

 

Nº16 

1 h 15 de 

treino 

resistência. 

Parte fundamental: Exercício 

de posse de bola: 4x4 mais 4 

apoios. 

Jogo 5x5 (golos de cabeça) + 

jogos 

reduzidos,1x1,2x1,2x2,3x2,3x3. 

Sábado 

 

   

Domingo 

 

   

2ª Feira                                                Folga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xxxiii 
 

                                              Época 2013/ 2014 

 Escalão: Benjamins A (Sub. 11) 

Mês: Janeiro 

Clube: ADS 

 

 

Microciclo  Semana Dia Unidade de 

treino 

Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº17 

2ª Feira 

 

                                            Folga 

3ª Feira 

 

                                             Folga 

4ª Feira 

 

                                               Folga 

5ª Feira 

 

                                             Folga 

6ª Feira 

 

3 Treino nº 51 

1 h 15 de 

treino 

Aquecimento: 

descontextualizados 

técnicos: passe, 

condução, receção 

e drible, com 

variantes. Parte 

fundamental: 

Competição de 

jogos,4x3,5x5,4x4 

em que no primeiro 

4x3 só com pé não 

dominante,5x5 com 

GR a Vontade. E no 

outro campo de 4x4 



xxxiv 
 

só podem dar dois 

toques. 

 

Sábado 

 

   

Domingo 

 

   

 

 

 

 

 

 

Microciclo  Semana Dia Unidade de 

treino 

Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº18 

2ª Feira 

 

6 Treino nº52 

1 h 15 de 

treino 

 Aquecimento: 

meinho com 

espaço 

delimitado.4x4 

mais 4 apoios 

fora. Ao fim 

de x tempo os 

apoios entram 

no jogo e sai 

outra equipa. 

parte 

fundamental: 

Praticar sub-

princípios 

defensivos e 



xxxv 
 

exercícios de 

coordenação 

 

3ª Feira 

 

                                             Folga 

4ª Feira 

 

8 Treino nº 53 

1 h 15 de 

treino 

Aquecimento: 

Exercício de 

dois losangos, 

com variantes 

diferentes 

Parte 

fundamental: 

Jogo 7x7 mais 

jogos 

reduzidos 4x4 

com variantes 

 

5ª Feira 

 

                                             Folga 

6ª Feira 

 

10 Treino nº 54 

1 h 15 de 

treino 

Aquecimento: 

Exercício do 

Losango com 

variantes 

Parte 

fundamental: 

Relembrar os 

princípios 

ofensivos e 

defensivos  

 

Sábado 

 

   

Domingo    



xxxvi 
 

 

 

 

Microciclo  Semana Dia Unidade de 

treino 

Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº19 

2ª Feira 

 

13 Treino nº55 

1 h 15 de 

treino 

 Exercícios 

descontextualizados 

técnicos: passe, 

condução, receção 

e drible, com 

variantes. parte 

fundamental: 

Exercício de posse 

de bola: 4x4 mais 4 

apoios. 

 

3ª Feira 

 

                                             Folga 

4ª Feira 

 

15 Treino nº 56 

1 h 15 de 

treino 

Aquecimento: 

Exercício de 

coordenação com 

bola + exercício da 

estrela com 

variantes 

parte fundamental: 

exercício de 

organização 

defensiva 

 

5ª Feira 

 

                                             Folga 

6ª Feira 17 Treino nº 57 Aquecimento: 



xxxvii 
 

 1 h 15 de 

treino 

Circuito de 

coordenação, força 

e resistência. 

 parte fundamental: 

Jogo 7x7  

E no final exercícios 

de coordenação. 

 

Sábado 

 

   

Domingo 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Microciclo  Semana Dia Unidade de 

treino 

Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ª Feira 

 

20 Treino nº58 

1 h 15 de 

treino 

 Aquecimento: 

Exercícios 

descontextualizados 

técnicos: passe, 

condução, receção 

e drible, com 

variantes. 

Parte fundamental: 

Competição de 



xxxviii 
 

 

 

 

 

 

Nº20 

jogos,4x4,5x5,4x4 

em que no primeiro 

4x4 só com pé não 

dominante,5x5 com 

GR a Vontade. E no 

outro campo de 4x4 

só podem dar dois 

toques. 

 

3ª Feira 

 

                                             Folga 

4ª Feira 

 

22 Treino nº 59 

1 h 15 de 

treino 

Aquecimento: 

Praticar o passe / 

receção 

Orientada e 

exercícios de 

coordenação 

Parte fundamental: 

Aplicar as 

mudanças de 

direção dentro do 

contexto de jogo, 

5ª Feira 

 

                                             Folga 

6ª Feira 

 

24 Treino nº 60 

1 h 15 de 

treino 

Aquecimento: 

Exercitar a 

capacidade de 

posse de bola, 

Mobilidade. Parte 

fundamental: 

Exercitar Princípios 

defensivos e 

ofensivos 



xxxix 
 

 

Sábado 

 

   

Domingo 

 

   

 

 

 

Microciclo  Semana Dia Unidade de 

treino 

Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº21 

2ª Feira 

 

27 Treino nº61 

1 h 15 de 

treino 

 

Aquecimento: 

Exercício de 

dois 

losangos, 

com variantes 

diferentes. 

Parte 

fundamental: 

Exercitar 

técnica 

individual 

com oposição 

e sem 

oposição 

3ª Feira 

 

                                             Folga 

4ª Feira 

 

29 Treino nº 62 

1 h 15 de 

treino 

Aquecimento: 

Exercícios da 

estrela com 2 

variantes. 

Parte 



xl 
 

fundamental: 

Jogo 7x7 com 

adversário 

superior e 

mini jogos 

4x4 com 

variantes 

5ª Feira 

 

                                             Folga 

6ª Feira 

 

31 Treino nº 63 

1 h 15 de 

treino 

Aquecimento: 

exercício de 

duas estrelas 

com variantes 

parte 

fundamental: 

Aplicar as 

mudanças de 

direção 

dentro do 

contexto de 

jogo, Praticar 

a finalização; 

Sábado 

 

   

Domingo 

 

   

 

 

 

 



xli 
 

 

Microciclo  Semana Dia Unidade de 

treino 

Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº22 

2ª Feira 

 

3 Treino nº64 

1 h 15 de 

treino 

 Aquecimento: 

Exercícios 

descontextualizados 

técnicos: passe, 

condução, receção 

e drible, com 

variantes. 

Parte fundamental: 

exercício Posse de 

bola com 

superioridade e 

igualdade 

  

 

3ª Feira 

 

                                             Folga 

4ª Feira 

 

5 Treino nº 65 

1 h 15 de 

treino 

Aquecimento: 

Exercício de dois 

losangos, com 

variantes diferentes 

Parte fundamental: 

Jogo 7x7 mais 

jogos reduzidos 5x5 

com variantes 
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Escalão: Benjamins A (Sub. 11) 

Mês: Fevereiro 
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xlii 
 

5ª Feira 

 

                                             Folga 

6ª Feira 

 

7 Treino nº 66 

1 h 15 de 

treino 

Aquecimento: 

Circuito de 

coordenação, força 

e resistência. 

 Parte fundamental: 

Jogo 7x7  

E no final exercícios 

de coordenação. 

 

Sábado 

 

   

Domingo 

 

   

 

 

Microciclo  Semana Dia Unidade de 

treino 

Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ª Feira 

 

10 Treino nº67 

1 h 15 de 

treino 

 Aquecimento:  

meinho com 

espaço 

delimitado.4x4 

mais 4 apoios 

fora. Ao fim 

de x tempo os 

apoios entram 

no jogo e sai 

outra equipa. 

parte 

fundamental: 

Exercícios 



xliii 
 

 

Nº23 

dos sub-

princípios 

defensivos e 

exercícios de 

coordenação 

 

3ª Feira 

 

                                             Folga 

4ª Feira 

 

12 Treino nº 68 

1 h 15 de 

treino 

Aquecimento: 

Exercício de 

coordenação 

com bola + 

exercício da 

estrela com 

variantes 

parte 

fundamental: 

exercício de 

organização 

defensiva 

 

 

5ª Feira 

 

                                             Folga 

6ª Feira 

 

14 Treino nº 69 

1 h 15 de 

treino 

Aquecimento: 

Exercitar a 

capacidade 

de posse de 

bola, 

Mobilidade. 

Parte 

fundamental: 

Exercitar 



xliv 
 

Princípios 

defensivos e 

ofensivos 

 

 

Sábado 

 

   

Domingo 

 

   

 

 

 

Microciclo  Semana Dia Unidade de 

treino 

Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº24 

2ª Feira 

 

17 Treino nº70 

1 h 15 de 

treino 

 Aquecimentos 

Exercícios 

descontextualizados 

técnicos: passe, 

condução, receção 

e drible, com 

variantes. 

Parte fundamental: 

exercício Posse de 

bola com 

superioridade e 

igualdade 

3ª Feira 

 

                                             Folga 

4ª Feira 

 

19 Treino nº 71 

1 h 15 de 

treino 

Aquecimento:  

Praticar o passe / 

receção 

Orientada e 



xlv 
 

exercícios de 

coordenação 

Parte fundamental: 

Aplicar as 

mudanças de 

direção dentro do 

contexto de jogo, 

5ª Feira 

 

                                             Folga 

6ª Feira 

 

21 Treino nº 72 

1 h 15 de 

treino 

Aquecimento: 

exercício de duas 

estrelas com 

variantes parte 

fundamental: 

Aplicar as 

mudanças de 

direção dentro do 

contexto de jogo, 

Praticar a 

finalização; 

Sábado 

 

   

Domingo 

 

   

 

 

 

 

Microciclo  Semana Dia Unidade de 

treino 

Objetivos 

 2ª Feira 24 Treino nº73  



xlvi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº25 

 1 h 15 de 

treino 

Aquecimento: 

Exercício de 

dois 

losangos, 

com variantes 

diferentes. 

Parte 

fundamental: 

Exercitar 

técnica 

individual 

com oposição 

e sem 

oposição 

3ª Feira 

 

                                             Folga 

4ª Feira 

 

26 Treino nº 74 

1 h 15 de 

treino 

Aquecimento: 

Exercícios da 

estrela com 2 

variantes. 

Parte 

fundamental: 

Jogo 7x7 com 

adversário 

superior e 

mini jogos 

5x5 com 

variantes 

5ª Feira 

 

                                             Folga 

6ª Feira 

 

28 Treino nº 75 

1 h 15 de 

treino 

Aquecimento: 

Circuito de 

coordenação, 



xlvii 
 

força e 

resistência. 

 parte 

fundamental: 

Jogo 7x7  

E no final 

exercícios de 

coordenação. 

 

Sábado 

 

   

Domingo 

 

   

 

 

 

Microciclo  Semana Dia Unidade de 

treino 

Objectivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ª Feira 

 

3 Treino nº76 

1 h 15 de 

treino 

 Aquecimento: 

meinho com 

espaço 

delimitado.4x4 

mais 4 apoios. 

Ao fim de x 

tempo os 

apoios entram 

no jogo e sai 
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xlviii 
 

 

 

 

 

 

Nº26 

outra equipa. 

Parte 

fundamental: 

Praticar sub-

princípios 

ofensivos e 

praticar sub 

princípios 

defensivos. 

3ª Feira 

 

                                             Folga 

4ª Feira 

 

5 Treino nº 77 

1 h 15 de 

treino 

Aquecimento: 

Exercícios da 

estrela com 2 

variantes. 

Parte 

fundamental: 

Jogo 7x7 com 

adversário 

superior e 

mini jogos 2x2 

com 

variantes. 

Volta se aos 

jogos com 

número 

reduzido de 

atletas. 

5ª Feira 

 

                                             Folga 

6ª Feira 

 

7 Treino nº 78 

1 h 15 de 

treino 

Aquecimento: 

exercício de 

duas estrelas 



xlix 
 

com variantes 

parte 

fundamental: 

Aplicar as 

mudanças de 

direção dentro 

do contexto 

de jogo, 

Praticar a 

finalização; 

Sábado 

 

   

Domingo 

 

   

 

 

Microciclo  Semana Dia Unidade de 

treino 

Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ª Feira 

 

10 Treino nº79 

1 h 15 de 

treino 

 Exercícios 

descontextualizados 

técnicos: passe, 

condução, receção 

e drible, com 

variantes. Parte 

fundamental: 

Exercício de posse 

de bola: 4x4 mais 4 

apoios. 

3ª Feira 

 

                                             Folga 

4ª Feira 

 

12 Treino nº 80 

1 h 15 de 

Aquecimento: 

Praticar o passe / 



l 
 

Nº27 treino receção 

Orientada e 

exercícios de 

coordenação 

Parte fundamental: 

Aplicar as 

mudanças de 

direção dentro do 

contexto de jogo, 

5ª Feira 

 

                                             Folga 

6ª Feira 

 

14 Treino nº 81 

1 h 15 de 

treino 

Aquecimento: 

Exercitar a 

capacidade de 

posse de bola, 

Mobilidade. Parte 

fundamental: 

Exercitar Princípios 

defensivos e 

ofensivos 

 

Sábado 

 

   

Domingo 

 

   

 

 

 

Microciclo  Semana Dia Unidade de 

treino 

Objetivos 

 

 

2ª Feira 

 

17 Treino nº82 

1 h 15 de 

 Aquecimento: 

Exercícios 



li 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº28 

treino descontextualizados 

técnicos: passe, 

condução, receção 

e drible, com 

variantes. 

Parte fundamental: 

Exercícios de 

campeonatos. 

Jogos de 4x4 e 6x6  

 

3ª Feira 

 

                                             Folga 

4ª Feira 

 

19 Treino nº 83 

1 h 15 de 

treino 

Aquecimento: 

Exercício de dois 

losangos para as 

necessidades de 

posicionamento e 

movimentos 

corporais. Parte 

fundamental: Jogo 

7x7 contra 

adversário superior 

mais mini jogos 2x2 

a vontade. 

5ª Feira 

 

                                             Folga 

6ª Feira 

 

21 Treino nº 84 

1 h 15 de 

treino 

Aquecimento: 

Praticar o 

passe/receção 

Orientada e 

exercícios de 

coordenação 

Parte fundamental: 



lii 
 

Aplicar as 

mudanças de 

direção dentro do 

contexto de jogo, 

Praticar a 

finalização. 

Sábado 

 

   

Domingo 

 

   

 

 

 

Microciclo  Semana Dia Unidade de 

treino 

Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº29 

2ª Feira 

 

24 Treino nº85 

1 h 15 de 

treino 

 

Aquecimento: 

Exercício de 

dois 

losangos, 

com variantes 

diferentes. 

Parte 

fundamental: 

Exercitar 

técnica 

individual 

com oposição 

e sem 

oposição 

3ª Feira 

 

                                             Folga 



liii 
 

4ª Feira 

 

26 Treino nº 86 

1 h 15 de 

treino 

Aquecimento: 

Exercícios da 

estrela com 2 

variantes. 

Parte 

fundamental: 

Jogo 7x7 com 

adversário 

superior e 

mini jogos 

4x4 com 

variantes 

5ª Feira 

 

                                             Folga 

6ª Feira 

 

28 Treino nº 87 

1 h 15 de 

treino 

Aquecimento: 

Exercitar a 

capacidade 

de posse de 

bola, 

Mobilidade. 

Parte 

fundamental: 

Exercitar 

Princípios 

defensivos e 

ofensivos 

 

Sábado 

 

   

Domingo 

 

   

 Segunda 31 Treino nº88 

1 h 15 de 

Aquecimento: 

exercício de 



liv 
 

treino duas estrelas 

com variantes 

parte 

fundamental: 

Aplicar as 

mudanças de 

direção 

dentro do 

contexto de 

jogo, Praticar 

a finalização; 

 

 

Microciclo  Semana Dia Unidade de 

treino 

Objetivos 

 

 

 

 

Nº30 

4ª Feira 

 

2 Treino nº89 

1 h 15 de 

treino 

 

Aquecimento: 

Praticar o 

passe / 

receção 

Orientada e 
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lv 
 

exercícios de 

coordenação 

Parte 

fundamental: 

Aplicar as 

mudanças de 

direção 

dentro do 

contexto de 

jogo 

5ª Feira 

 

                                             Folga 

6ª Feira 

 

4 Treino nº 90 

1 h 15 de 

treino 

Aquecimento: 

exercício de 

duas estrelas 

com variantes 

parte 

fundamental: 

Aplicar as 

mudanças de 

direção 

dentro do 

contexto de 

jogo, Praticar 

a finalização; 

Sábado 

 

                                             Folga 

Domingo 

 

   

 

 

 



lvi 
 

 

 

Microciclo  Semana Dia Unidade de 

treino 

Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº31 

2ª Feira 

 

7 Treino nº91 

1 h 15 de 

treino 

 Exercícios 

descontextualizados 

técnicos: passe, 

condução, receção 

e drible, com 

variantes. Parte 

fundamental: 

Exercício de posse 

de bola: 5x5 mais 3 

apoios. Campo 

reduzido 

 

3ª Feira 

 

                                             Folga 

4ª Feira 

 

9 Treino nº 92 

1 h 15 de 

treino 

Aquecimento: 

Exercícios 

descontextualizados 

técnicos: passe, 

condução, receção 

e drible, com 

variantes. 

Parte fundamental: 

Exercícios de 

campeonatos. 

Jogos de 4x4 e 6x6  

 

5ª Feira 

 

                                             Folga 



lvii 
 

6ª Feira 

 

11 Treino nº 93 

1 h 15 de 

treino 

Aquecimento: 

Praticar o passe / 

receção 

Orientada e 

exercícios de 

coordenação 

Parte fundamental: 

Aplicar as 

mudanças de 

direção dentro do 

contexto de jogo, 

Praticar a 

finalização. 

Sábado 

 

   

Domingo 

 

   

 

 

 

Microciclo  Semana Dia Unidade de 

treino 

Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ª Feira 

 

14 Treino nº94 

1 h 15 de 

treino 

 Aquecimento: 

Exercícios 

descontextualizados 

técnicos: passe, 

condução, receção 

e drible, com 

variantes. 

Parte fundamental: 

Exercícios de 

campeonatos. 



lviii 
 

 

 

 

 

Nº32 

Jogos de 4x4 e 6x6  

 

3ª Feira 

 

                                             Folga 

4ª Feira 

 

16 Treino nº 95 

1 h 15 de 

treino 

Aquecimento: 

Exercício de dois 

losangos para as 

necessidades de 

posicionamento e 

movimentos 

corporais. Parte 

fundamental: Jogo 

7x7 contra 

adversário superior 

mais mini jogos 2x2 

a vontade 

5ª Feira 

 

                                             Folga 

6ª Feira 

 

18 Treino nº 96 

1 h 15 de 

treino 

Aquecimento: 

exercício da estrela 

com variantes com 

grau de dificuldade 

acrescido. 

Parte fundamental: 

Exercício de 5x5 

com dois apoios 

mais dois GR, 

fazendo posse de 

bola e 

movimentações 

transitórias.Com 

variantes. 

Sábado    



lix 
 

 

Domingo 

 

   

 

 

Microciclo  Semana Dia Unidade 

de treino 

Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº33 

2ª Feira 

 

21 Treino 

nº97 

1 h 15 de 

treino 

 Aquecimento: 

Exercícios descontextualizados 

técnicos: passe, condução, 

receção e drible, com 

variantes. 

Parte fundamental: 

Exercício de Mudança de 

direção 

3ª Feira 

 

                                             Folga 

4ª Feira 

 

23 Treino nº 

98 

1 h 15 de 

treino 

Aquecimento: Circuito de 

coordenação, força e 

resistência. 

Parte fundamental: Exercício 

de posse de bola: 4x4 mais 4 

apoios. 

Jogo 5x5 (golos de cabeça) + 

jogos 

reduzidos,1x1,2x1,2x2,3x2,3x3. 

5ª Feira 

 

                                             Folga 

6ª Feira 

 

25 Treino nº 

99 

1 h 15 de 

treino 

Aquecimento: Praticar o passe 

/ receção 

Orientada e exercícios de 

coordenação 



lx 
 

Parte fundamental: Aplicar as 

mudanças de direção dentro do 

contexto de jogo, Praticar a 

finalização. 

Sábado 

 

   

Domingo 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microciclo  Semana Dia Unidade de 

treino 

Objetivos 

 

 

 

 

 

 

Nº34 

2ª Feira 

 

28 Treino nº100 

1 h 15 de 

treino 

 

Aquecimento: 

Exercício de 

dois 

losangos, 

com variantes 

diferentes. 

Parte 

fundamental: 

Exercitar 



lxi 
 

técnica 

individual 

com oposição 

e sem 

oposição 

3ª Feira 

 

                                             Folga 

4ª Feira 

 

 

30 

Treino nº 101 

1 h 15 de 

treino 

Aquecimento: 

Exercícios da 

estrela com 2 

variantes. 

Parte 

fundamental: 

Jogo 7x7 com 

adversário 

superior e 

mini jogos 

4x4 com 

variantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



lxii 
 

 

 

 

 

 

 

Microciclo  Semana Dia Unidade de 

treino 

Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº35 

6ª Feira 

 

2 Treino nº102 

1 h 15 de 

treino 

 Aquecimento: 

Praticar o passe / 

receção 

Orientada e 

exercícios de 

coordenação 

Parte fundamental: 

Aplicar as 

mudanças de 

direção dentro do 

contexto de jogo, 

Praticar a 

finalização. 

Sábado 

 

   

Domingo 
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lxiii 
 

2ª Feira 

 

5  

Treino nº 

103 

1 h 15 de 

treino 

 

Aquecimento: 

Exercícios 

descontextualizados 

técnicos: passe, 

condução, receção 

e drible, com 

variantes. 

Parte fundamental: 

Exercício de 

Mudança de direção 

3ª Feira 

 

                                                Folga 

4ª Feira 

 

7 Treino nº 

104 

1 h 15 de 

treino 

Aquecimento: 

Exercícios da 

estrela com 2 

variantes. 

Parte fundamental: 

Jogo 7x7 com 

adversário superior 

e mini jogos 4x4 

com variantes 

5ª Feira 

 

                                           Folga 

6ª Feira 

 

9 Treino nº 

105 

1 h 15 de 

treino 

Aquecimento: 

Exercitar a 

capacidade de 

posse de bola, 

Mobilidade. Parte 

fundamental: 

Exercitar Princípios 

defensivos e 

ofensivos 



lxiv 
 

 

Sábado 

 

   

Domingo 

 

   

 

 

 

Microciclo  Semana Dia Unidade de 

treino 

Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº36 

2ª Feira 

 

12 Treino nº106 

1 h 15 de 

treino 

 

Aquecimento: 

Circuito de 

coordenação, 

força e 

resistência. 

 Parte 

fundamental:  

4x4 mais 4 

apoios. E no 

final 

exercícios de 

coordenação. 

 

3ª Feira 

 

                                             Folga 

4ª Feira 

 

14 Treino nº 107 

1 h 15 de 

treino 

Aquecimento: 

Praticar o 

passe / 

receção 

Orientada e 

exercícios de 



lxv 
 

coordenação 

Parte 

fundamental: 

Aplicar as 

mudanças de 

direção 

dentro do 

contexto de 

jogo, 

5ª Feira 

 

                                             Folga 

6ª Feira 

 

16 Treino nº 108 

1 h 15 de 

treino 

Aquecimento: 

Praticar o 

passe / 

receção 

Orientada e 

exercícios de 

coordenação 

Parte 

fundamental: 

Aplicar as 

mudanças de 

direção 

dentro do 

contexto de 

jogo, Praticar 

a finalização. 

Sábado 

 

   

Domingo 

 

   

 

 



lxvi 
 

 

Microciclo  Semana Dia Unidade de 

treino 

Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº37 

2ª Feira 

 

19 Treino nº109 

1 h 15 de 

treino 

 

Aquecimento: 

meinho com 

espaço  

delimitado 

4x4 mais 4 

apoios. Ao 

fim de x 

tempo os 

apoios 

entram no 

jogo e sai 

outra equipa. 

Parte 

fundamental: 

Praticar sub-

princípios 

ofensivos e 

praticar sub 

princípios 

defensivos. 

3ª Feira 

 

                                             Folga 

4ª Feira 

 

21 Treino nº 110 

1 h 15 de 

treino 

Aquecimento: 

Exercícios da  

estrela com 2 

variantes. 

Parte 

fundamental: 

Jogo 7x7 com 



lxvii 
 

adversário 

superior e 

mini jogos 

4x4 com 

variantes 

5ª Feira 

 

                                             Folga 

6ª Feira 

 

23 Treino nº 111 

1 h 15 de 

treino 

Aquecimento: 

Praticar o  

passe / 

receção 

Orientada e 

exercícios de 

coordenação 

Parte 

fundamental: 

Aplicar as 

mudanças de 

direção 

dentro do 

contexto de 

jogo, Praticar 

a finalização. 

Sábado 

 

   

Domingo 

 

   

 

 

 

 

 



lxviii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microciclo  Semana Dia Unidade de 

treino 

Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ª Feira 

 

26 Treino nº112 

1 h 15 de 

treino 

 Exercícios 

descontextualizados 

técnicos: passe, 

condução, receção 

e drible, com 

variantes. Parte 

fundamental: 

Exercício de posse 

de bola: 4x4 mais 4 

apoios. 

 

3ª Feira                                              Folga 



lxix 
 

 

 

Nº38 

 

4ª Feira 

 

28 Treino nº 

113 

1 h 15 de 

treino 

Aquecimento: 

Praticar o passe / 

receção 

Orientada e 

exercícios de 

coordenação 

Parte fundamental: 

Aplicar as 

mudanças de 

direção dentro do 

contexto de jogo. 

5ª Feira 

 

                                             Folga 

6ª Feira 

 

30 Treino nº 

114 

1 h 15 de 

treino 

Aquecimento: 

Exercitar a 

capacidade de 

posse de bola, 

Mobilidade. Parte 

fundamental: 

Exercitar Princípios 

defensivos e 

ofensivos 

Sábado 

 

   

Domingo 

 

   

 

 

 

 



lxx 
 

 

 

Microciclo  Semana Dia Unidade de 

treino 

Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº39 

2ª Feira 

 

2 Treino nº115 

1 h 15 de 

treino 

 Aquecimento: 

Exercício de 

dois losangos, 

com variantes 

diferentes. 

Parte 

fundamental: 

Exercitar 

técnica 

individual com 

oposição e 

sem oposição 

3ª Feira 

 

                                             Folga 

4ª Feira 

 

4 Treino nº 116 

1 h 15 de 

treino 

Aquecimento: 

Exercícios da 

estrela com 2 

variantes. 

Parte 

fundamental: 

Jogo 7x7 com 

adversário 

superior e 
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Escalão: Benjamins A (Sub. 11) 

Mês: Junho 

Clube: ADS 



lxxi 
 

mini jogos 4x4 

com variantes 

5ª Feira 

 

                                             Folga 

6ª Feira 

 

6 Treino nº 117 

1 h 15 de 

treino 

Aquecimento: 

exercício da 

estrela com 

variantes. 

Parte 

fundamental: 

-Potenciar a 

capacidade 

de segurança 

com bola;  

-

Contextualizar 

a circulação 

no momento 

do jogo; 

 

Sábado 

 

   

Domingo 

 

   

 

 

 

Microciclo  Semana Dia Unidade de 

treino 

Objetivos 

 

 

 

2ª Feira 

 

9 Treino nº118 

1 h 15 de 

treino 

 

Aquecimento: 

Circuito de 



lxxii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº40 

coordenação, 

força e 

resistência. 

 Parte 

fundamental:  

4x4 mais 4 

apoios. E no 

final 

exercícios de 

coordenação. 

 

3ª Feira 

 

                                             Folga 

4ª Feira 

 

11 Treino nº 119 

1 h 15 de 

treino 

Aquecimento: 

Praticar o 

passe / 

receção 

Orientada e 

exercícios de 

coordenação 

Parte 

fundamental: 

Aplicar as 

mudanças de 

direção 

dentro do 

contexto de 

jogo. 

5ª Feira 

 

                                             Folga 

6ª Feira 

 

13 Treino nº 120 

1 h 15 de 

treino 

Aquecimento: 

Exercitar a 

capacidade 



lxxiii 
 

de posse de 

bola, 

Mobilidade. 

Parte 

fundamental: 

Exercitar 

Princípios 

defensivos e 

ofensivos 

 

Sábado 

 

   

Domingo 

 

   

 

 

Microciclo  Semana Dia Unidade de 

treino 

Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ª Feira 

 

16 Treino nº121 

1 h 15 de 

treino 

 Aquecimento: 

Exercícios 

descontextualizados 

técnicos: passe, 

condução, receção 

e drible, com 

variantes. 

Parte fundamental: 

Exercício de 

Mudança de direção 

3ª Feira 

 

                                             Folga 

4ª Feira 

 

18 Treino nº 

122 

Aquecimento: 

Exercício de dois 
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Nº41 1 h 15 de 

treino 

losangos para as 

necessidades de 

posicionamento e 

movimentos 

corporais. Parte 

fundamental: Jogo 

7x7 contra 

adversário superior 

mais mini jogos 2x2 

a vontade. 

5ª Feira 

 

                                             Folga 

6ª Feira 

 

20 Treino nº 

123 

1 h 15 de 

treino 

Aquecimento: 

Exercitar a 

capacidade de 

posse de bola, 

Mobilidade. Parte 

fundamental: 

Exercitar Princípios 

defensivos e 

ofensivos 

 

Sábado 

 

   

Domingo 

 

   

 

Microciclo  Semana Dia Unidade de 

treino 

Objetivos 

 

 

 

 

2ª Feira 

 

23 Treino nº124 

1 h 15 de 

treino 

 

Aquecimento: 

Exercícios da 

estrela 
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Nº42  com 2 

variantes. 

meinho com 

espaço 

delimitado. 

Futvolei 

Parte 

fundamental: 

jogo entre 

jogadores e 

treinadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

Anexo 4- Plano Anual Sub  5 e Sub 6 

 

Mês Set. Out. Nov. Dez. Jan. Fev. Mar. Abril Maio Junho 

Periodizaçã

o 

           Preparatória                                                         Convívios e torneios durante o fim-de-semana 

Macrociclo                                                                                                                                 1 

Mesociclo 3 5 4 4 5 4 4 4 4 4 

Microciclo 9 14 13 10 12 12 13 13 14 7 

Tempo 1 Hora 

cada treino 

1 Hora 

cada 

treino 

1 Hora cada 

treino 

1 Hora cada 

treino 

1 Hora cada 

treino 

1 Hora 

cada treino 

1 Hora 

cada treino 

1 Hora 

cada treino 

1 Hora 

cada 

treino 

1 Hora 

cada treino 

Objetivos Avaliação 

Inicial dos 

saberes 

dos atletas, 

planeamen

to e análise 

das suas 

dificuldade

Exercício

s 

técnicos 

com bola, 

nomeada

mente a 

sua 

relação 

Relação do 

jogador com 

a bola, com 

a baliza e 

com o 

adversário: 

jogos 1x1 + 

2x1. 

Relação do 

jogador com 

a bola, com 

a baliza e 

com o 

adversário: 

jogos 1x1+ 

2x1 + 2x2. 

Relação do 

jogador com 

a bola, com 

a baliza, 

com o 

companheir

o e com o 

adversário: 

Relação 

do jogador 

com a 

bola, com 

a baliza, 

com os 

adversário

s e com a 

Relação 

do jogador 

com a 

bola, com 

a baliza, 

com os 

adversário

s e com a 

Relação 

do jogador 

com a 

bola, com 

a baliza, 

com os 

adversário

s e com a 

Relação 

do 

jogador 

com a 

bola,co

m a 

baliza, 

com os 

Relação 

do jogador 

com a 

bola, com 

a baliza, 

com os 

adversário

s e com a 
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Anexo 5-Ficha Individual do Atleta 

 

s e 

necessidad

es. Início 

de treinos, 

relação 

com a bola 

com a 

bola e 

baliza: 

1x0 + 1x1 

Aplicar 

Ações 

tático-

técnicas 

desenvolvid

as e 

básicas. 

Aplicar 

Ações 

tático-

técnicas 

desenvolvid

as e básicas 

2x1 + 2x2 

+3x2. 

Aplicar 

Ações 

tático-

técnicas 

desenvolvid

as e básicas 

equipa: 

2x2 +3x3. 

Aplicar 

Ações 

tático-

técnicas 

desenvolvi

das e 

básicas 

equipa: 

2x2 +3x3. 

Aplicar 

Ações 

tático-

técnicas 

desenvolvi

das e 

básicas 

equipa: 

2x2 +3x3. 

Aplicar. 

Ações 

tático-

técnicas 

desenvolvi

das e 

básicas 

adversá

rios e 

com a 

equipa: 

2x2+3x3

. Aplicar 

Ações 

tático-

técnicas 

desenvo

lvidas e 

básicas 

equipa: 

2x2 +3x3. 

Aplicar 

ações 

tático-

técnicas 

desenvolvi

das 

                                                                        Ficha individual 

 

Número 
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Nome  

Nome pelo qual é  

Conhecido 

 

 

Nacionalidade  

Morada  

Correio eletrónico  

Telemóvel  

Data de 

Nascimento 

 

Clube Anterior  

Pé Dominante  

Posição Habitual  

Outras Posições   

                                Observações 
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Títulos Conquistados Época 

    

                                         Dados Clínicos 

Épocas 

Anteriores 

 

 

 

Época corrente  
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                                               Peso/Altura/IMC/FC repouso 

Peso (Kg) Altura (m) FC repouso (bpm) 

 Inicial (Dia-

Mês-Ano) 

 

 

 Inicial (Dia-Mês-

Ano) 

  

Intermédio 

(Dia-Mês-Ano) 

 Intermédio (Dia-

Mês-Ano) 

  

Final (Dia-

Mês-Ano) 

 Final (Dia-Mês-

Ano) 

  

                                                           Perfil do Jogador (1-10) 

Passe  Marcação de 

Livres 

 Cap. de trabalho  

Receção  1x1 defensivo  Agressividade  

Finalização  1x1 Ofensivo  Autoconfiança  

Jogo de 

cabeça 

 Posicionamento  Caracter/personalidade  

T. de 

Cruzamento 

 Tomada de 

decisão 

 Inteligência em jogo  

Marcação  Vel. de 

execução 

 Autocontrolo  
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 Cond. física geral  

 Resistência as lesões  
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Anexo 6- Convocatória para a 2ª Jornada da Série Premium -08/02/2014 

 

Equipa /Escalão Vaguense Vs. ADS Benjamins A 

Época 2013/2014 

Campo/Estádio Estádio Municipal de Vagos 

Data do Jogo 8/02/2014 

Local do Jogo Vagos 

Hora do jogo  

Local de 

concentração 

Centro de Formação ADS 

Hora da 

concentração 

 

 

                                                                       Convocados 

1 José Nobre 

2 Bruno Soares 

3 Gonçalo Trindade 

4 Diogo Carvalho 

5 Guilherme Marques 

6 Afonso Costa 

7 Miguel Castro 

                                                                          Suplentes 

9 Diogo Ferreira 

10 João Aguiar 

11 Rui Andrade 

12 Gonçalo Rodrigues 

13 Rafael Faria 
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Anexo 7 -Folha de registo do SAFAAL-FOOT 
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  Anexo 8- Classificação do Campeonato 
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   Anexo 9- Série Premium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


