


 
 

 

 

Instituto Politécnico da Guarda 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto 

 

Relatório de Estágio 

 

Estágio realizado no Núcleo Desportivo e Social da Guarda 

 

 

 

 

 

 

 

Orientador da ESECD: Professor Doutor Carlos Manuel Francisco 

Supervisor da Instituição: Licenciado David Rodrigues 

 

 

Pedro Edgar Gonçalves Vaz 

Guarda, Julho de 2013

Relatório de Estágio realizado por Pedro 

Edgar Gonçalves Vaz no Núcleo Desportivo e 

Social da Guarda, no âmbito da unidade 

curricular Estágio do terceiro ano da 

Licenciatura em Desporto do Instituto 

Politécnico da Guarda. 



 

I 
 

Ficha de Identificação 

 

 Aluno Estagiário: 

 

 Discente: Pedro Edgar Gonçalves Vaz            Nº de Aluno: 7128 

 Grau de Obtenção: Licenciatura em Desporto 

 

 Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto: 

 

 Diretor da ESECD: Professor Doutor Carlos Francisco de Sousa 

Reis 

 Diretor de Curso: Professor Doutor Nuno Miguel Lourenço 

Cameira Serra 

 Orientador na ESECD: Professor Doutor Carlos Manuel 

Francisco 

 

 Local de Estágio: 

 

 Instituição Recetora: Núcleo Desportivo e Social da Guarda 

 Morada: Avenida da Igreja s/n – Centro Social e Cultural de S. 

Miguel, 2º Piso 

 Código Postal: 6300-839 Guarda 

 Telefone: 271230624 

 Fax: 271230624 

 Correio Eletrónico: ndsguarda@gmail.com 

 Web: www.ndsguarda.com 

 Supervisor na Instituição: Licenciado David Rodrigues 

 

 Período de estágio: 

 

 Início: Três de Outubro de 2012 

 Término: 15 de Junho de 2013  



 

II 
 

Agradecimentos 

 

Após a realização do estágio curricular que serve de base a este relatório, quero 

aproveitar para agradecer a algumas pessoas que, de forma direta ou indireta, 

contribuíram para que eu conseguisse finalizar esta importante etapa da minha vida 

académica. Assim, sem qualquer ordem de preferência ou importância agradeço: 

Aos meus pais, pela educação que me incutiram, pelo encorajamento nos 

momentos mais difíceis, por nunca terem deixado de acreditar em mim e por terem 

suportado os custos inerentes à minha licenciatura; 

A todos os meus outros familiares, sobretudo à minha avó pelos sábios 

conselhos, pela preocupação e pelo carinho; 

Aos treinadores David Rodrigues, Paulo Alves e Luís Ramos, com quem 

trabalhei diretamente no Núcleo Desportivo e Social da Guarda, pela hospitalidade com 

que fui recebido, pelo conhecimento que me transmitiram e pela amizade. No caso do 

primeiro agradecer também o facto de ter desempenhado o papel de meu orientador na 

instituição, mostrando-se sempre disponível para esclarecer as minhas dúvidas; 

Ao meu orientador de estágio, o Professor Doutor Carlos Francisco que acedeu 

sempre às minhas solicitações de ajuda; 

A todos os jogadores com quem tive a oportunidade de trabalhar. Estou certo 

que evolui como treinador ao interagir com todos eles; 

A todos os professores da Escola Superior de Educação, Comunicação e 

Desporto pelos conhecimentos que me transmitiram; 

A todos os meus colegas de turma pela amizade, companheirismo e bons 

momentos que passamos juntos; 

Para finalizar, gostava de alargar os meus agradecimentos a todos os meus 

amigos de sempre, por estarem sempre comigo, quer nos bons quer nos maus 

momentos. A todos eles o meu muito obrigado! 

  



 

III 
 

Resumo 

 

 O presente documento tem por objetivo retratar o trabalho desenvolvido no 

estágio curricular, assim como outros aspetos a ele inerentes. Assim este começa por 

fazer uma caracterização sumária da organização, aborda as atividades desenvolvidas e 

finaliza com a reflexão final. 

 No decorrer do estágio curricular tive a oportunidade de trabalhar com jogadores 

de idades distintas.  

A nível de escolinhas comecei por observar os treinos para conhecer as 

metodologias de trabalho do clube perante os diferentes escalões. A adaptação foi 

relativamente rápida e cedo comecei a planear e a pôr em prática exercícios nas sessões 

de treino, observado pelos treinadores das respetivas equipas. Posteriormente assumi a 

responsabilidade de orientar as sessões de treino na íntegra, numa primeira fase 

observado e ajudado pelos treinadores e numa segunda fase substituindo os treinadores 

que, por motivos pessoais ou profissionais, não puderam estar presentes nos treinos. Nas 

competições assumi o papel de treinador e de treinador adjunto. 

No escalão de Juniores realizei filmagens que foram uteis, pois permitiram 

analisar pormenorizadamente alguns erros que a equipa cometia nos jogos, assim como 

os aspetos positivos. Neste escalão também desenvolvi relatórios de observação das 

equipas adversárias, no âmbito de identificar as suas debilidades e os seus pontos fortes. 

 

 

Palavras-chave: treino; futebol; formação; aprendizagem; liderança. 
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Introdução 

 

No âmbito da unidade curricular Estágio, presente no terceiro ano da licenciatura 

em Desporto do IPG (Instituto Politécnico da Guarda), foi-me proposta a realização de 

um relatório que servisse de suporte teórico ao estágio que realizei, onde se pretende dar 

a conhecer o local de estágio e relatar as minhas aprendizagens, dificuldades, atividades 

desenvolvidas, entre outros aspetos acerca do mesmo. 

O Estágio Curricular apresenta-se como uma oportunidade de colocar em prática 

os conhecimentos e competências teórico-práticas adquiridas no decorrer da licenciatura 

e da minha vida desportiva. 

A minha escolha em relação ao local de estágio recaiu sobre o NDS (Núcleo 

Desportivo e Social) Guarda. Esta escolha deveu-se à minha vontade de estagiar na área 

do futebol, sendo que o clube está inserido na minha localidade, o que não me obriga a 

grandes deslocações. O facto de o clube ser um dos melhores do distrito a nível de 

formação de jovens jogadores também influenciou a minha escolha, pois sempre gostei 

e ambicionei trabalhar com os melhores. 

No plano de estágio (Anexo I), preenchido por mim, pelo docente orientador e 

pelo supervisor na instituição, foram referidas as fases e as atividades em que iria estar 

inserido no decorrer do processo de estágio no NDS Guarda. 

Este relatório divide-se em três partes. A primeira parte procura fazer uma 

caracterização sumária do NDS Guarda, a instituição acolhedora, onde primeiramente é 

contextualizada historicamente a cidade onde está inserido, seguidamente é 

caracterizado o clube e a secção do futebol, na qual estive inserido. No final são 

referidos os recursos materiais, físicos e humanos. 

Na segunda parte são abordados os objetivos, as fases, o horário e a população 

alvo do estágio. Segue-se a caracterização dos planteis dos escalões com que trabalhei, a 

descrição das atividades realizadas e das aprendizagens e dificuldades encontradas. 

Por fim, na terceira parte, é realizada a autoavaliação do estagiário, abordada a 

relação entre o plano do curso e o trabalho desenvolvido e elaborada a reflexão final, 

onde decidi abordar as problemáticas das escolas de futebol.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte I – Caracterização Sumária 

da Organização 
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1. Caracterização Histórica do Local de Estágio 

 

A Guarda é uma cidade portuguesa, capital do distrito a quem empresta o nome. 

Está localizada no centro interior de Portugal Continental, sendo que se insere na sub-

região da Beira Interior Norte, integrada na Região Centro. No que à altitude diz 

respeito, a Guarda encontra-se localizada a 1056 metros de altura, os quais fazem dela 

uma das cidades mais altas do País e da 

Europa. 

 Quanto ao concelho da Guarda, este 

tem 701,28 km², no que concerne à sua área. 

Em termos de habitantes, o concelho da 

Guarda possui cerca de 42500, estando estes 

distribuídos por 42 freguesias rurais e uma 

urbana. O concelho faz parte da Comunidade 

Urbana das Beiras, da qual é a capital. 

Em termos de acessibilidade, a situação geográfica da Guarda coloca a cidade na 

confluência de importantes eixos rodoviários nacionais, como a A23 e a A25, que ligam 

a Guarda aos principais polos urbanos do litoral do país e também ao estrangeiro, como 

é o caso de Salamanca. Existem contudo aspetos negativos, com destaque para alguns 

acessos rodoviários de traçado sinuoso devido, em grande parte, às características 

montanhosas da sua área geográfica. 

 

 

Figura 2 – Acessibilidades do Concelho da Guarda 

  

  

Figura 1 – Novo Mapa do Concelho da Guarda 

Fonte:http://espelhodainterioridade.blogspot.

pt/2012/09/ 

Fonte:http://www.mun-

guarda.pt/fotos2/Executivo/Outros/PE_Guarda.pdf 
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A Guarda é vulgarmente apelidada de cidade dos cinco “Fs”: forte, farta, fria, 

fiel e formosa. Forte devido à sua colocação a nível geográfico, à torre do castelo e às 

muralhas, que simbolizam força; farta pela riqueza do vale do Mondego; a sua 

proximidade com a Serra da Estrela valeu-lhe o F de fria; já o F de fiel deve-se a Álvaro 

Gil Cabral, que ao recusar entregar as chaves da cidade ao rei de Castela mostrou-se fiel 

à cidade; por fim o F de formosa foi atribuído à Guarda para salientar a sua beleza 

natural. 

 Esta cidade é também conhecida pela pureza do seu ar, sendo que em 2002 a 

Federação Europeia de Bioclimatismo distinguiu a Guarda como a “primeira cidade 

bioclimática ibérica”. 

 A Guarda foi fundada a 27 de Novembro de 1199, através 

da carta de foral de D. Sancho I, sendo que esse dia representa o 

seu feriado municipal nos dias de hoje. Os seus habitantes são 

intitulados guardenses ou egitanienses. Atualmente Joaquim 

Valente é o presidente da Câmara Municipal da Guarda. Em termos 

religiosos, o santo padroeiro da cidade é São Pedro.  

 

 

 

 

 

(Adaptado de http://www.mun-guarda.pt/fotos2/Executivo/Outros/PE_Guarda.pdf)  

Figura 3 – Estátua de 

D. Sancho I 

Fonte: Própria 

Fonte:http://www.bigviag

em.com/wp-

content/uploads/2010/06/b

rasao-guarda.png 

Fonte: Própria 

Figura 6 – Sé-Catedral da Guarda Figura 5 – Brasão da Guarda Figura 4 – Serra da Estrela 

Fonte:http://goiostur.blog.pt/files

/2013/01/Torre-

Serra_da_Estrela1.jpg 
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2. Caracterização do Clube 

 

O início da história do NDS Guarda remonta ao princípio da década de 80, 

quando o Engenheiro Jorge Antunes decide juntar a população da Estação da Guarda 

em torno de um objetivo bem definido: criar um clube que sirva um projeto 

sociocomunitário para a Estação da Guarda onde o desporto, a cultura, a recreação, o 

apoio social aos idosos, crianças, jovens e pessoas com problemas de pobreza ou 

desemprego seriam partes integrantes. 

 Em 1982 é então fundado o Núcleo Desportivo e 

Social da Guarda, pelo Engenheiro Jorge Antunes. As 

primeiras atividades em que o clube esteve inserido foram 

o futebol amador, o atletismo federado e ainda o 

automobilismo, no qual o clube participou em várias 

provas de perícia automóvel. Foram também criados um 

grupo de danças (que se estendia praticamente a todo o 

distrito) e um coro infantil. O clube passou então a organizar 

a festa em honra do padroeiro da localidade, São 

Miguel. 

 O Engenheiro Jorge Antunes promovia, semanalmente, reuniões com os jovens 

da localidade, que denotavam grande empenho em fazer com que o projeto progredisse 

com sucesso. Nas reuniões debatiam-se aspetos como a dinâmica associativa, a 

organização de atividades, entre outros. 

 Foi em 1996 que o clube adquiriu o estatuto de IPSS (Instituição Particular de 

Solidariedade Social), de âmbito local (freguesia de São Miguel - Guarda). 

 A 21 de Junho 1998 é inaugurado o campo de futebol do NDS Guarda, intitulado 

Complexo Desportivo São Salvador mas vulgarmente apelidado de Campo do Carapito. 

 No que ao desporto diz respeito, o NDS Guarda tem por objetivo a promoção da 

freguesia de São Miguel, apostando para tal na formação desportiva dos atletas em 

práticas desportivas assentes em diversas modalidades. 

 O expressivo número de sócios e colaboradores que diariamente trabalham nesta 

instituição, assim como a dimensão que a mesma alcançou ao longo dos anos, as 

diversas atividades desenvolvidas, que vão ganhando cada vez mais vigor e adeptos são 

Figura 7 – Emblema NDS Guarda 

Fonte:http://www.nds-

guarda.net/images/logo.jpg 
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prova do prestígio e reconhecimento alcançado pelo clube nos diversos níveis 

desportivos. 

 Hoje em dia o NDS Guarda destaca-se por ser uma excelente escola de formação 

de jovens jogadores de futebol, sendo uma das mais prestigiadas do distrito da Guarda a 

esse nível. 

Atualmente o presidente executivo é Filipe Dente. A exercer a função de vice-

presidentes estão Graça Cabral e Paulo Lopes. O secretário é Paulo Águas. A função de 

tesoureiro é exercida por Maria da Luz Pais. Os vogais são Luís Aragão e Telmo 

Martins. No que concerne à mesa da assembleia, esta é presidida por Eduardo Bernardo, 

ficando a cargo de Dânia Martins e Amílcar Silva o papel de vogais. Para finalizar os 

elementos que compõem a direção do clube falta referir os elementos que constituem o 

concelho fiscal, onde cabe a Cecília Oliveira presidir e onde Manuel Marques e Filipa 

Cavaleiro exercem a função de vogais. 

Em 2012 o clube comemorou o seu trigésimo aniversário. 

 

 

Figura 8 – Imagem Comemorativa dos 30 Anos do NDS Guarda 

 

 

(Adaptado de http://www.nds-guarda.net/historial.htm) 

  

Fonte: http://www.nds-guarda.net/images/30_anos_Med.jpg 
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3. Caracterização do Local de Estágio 

 

É importante salientar que o meu estágio foi desenvolvido apenas na modalidade 

futebol do NDS Guarda. 

 Esta instituição iniciou-se no futebol em 1982, ano da sua fundação, de forma 

amadora. Com o passar dos anos o futebol tornou-se a modalidade primordial para o 

clube, que começou por apostar na formação de atletas. A aposta deu os seus frutos e 

em 1987/1988 o clube sagrou-se campeão distrital nos escalões de infantis e iniciados. 

O clube formava jogadores de grande qualidade, mas muitos deles deixavam a 

modalidade após o seu último ano de juniores e os que desejavam continuar a praticar a 

modalidade tinham que procurar outro clube no distrito. No âmbito de aproveitar os 

seus ativos, o NDS aventura-se no escalão de seniores na época 2002/2003. Contudo os 

resultados que esta equipa alcançou não foram de encontro às espectativas dos sócios e 

dirigentes, sendo que o clube deixou de participar nas competições da AFG (Associação 

de Futebol da Guarda), no escalão de seniores, na época 2009/2010. 

No que aos títulos conquistados diz respeito, o clube foi oito vezes campeão 

distrital no escalão de infantis, seis vezes campeão distrital no escalão de iniciados, três 

vezes campeão distrital de juvenis e venceu o campeonato distrital do escalão de 

Juniores por cinco vezes.  

Quanto às participações em campeonatos nacionais, o clube esteve inserido no 

campeonato nacional de iniciados por quatro vezes, por duas vezes no campeonato 

nacional de juvenis e por três vezes no campeonato nacional de juniores.  

Esta época o clube tem uma equipa de juniores, duas de juvenis, duas de 

iniciados, quatro de infantis, duas de benjamins, duas de traquinas e duas de petizes. 

 

Figura 9 – Equipa do NDS numa Competição  

Fonte: Luís Ramos 
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4. Recursos do Núcleo Desportivo e Social da Guarda 

 
De seguida vou referir os recursos físicos, materiais e humanos do NDS Guarda 

que correspondem aos escalões em que estive inserido: Juniores e Escolinhas 

(Benjamins, Traquinas e Petizes). 

 

4.1. Recursos Físicos 

 
A equipa de Juniores treina e 

realiza os seus jogos em casa no Complexo 

Desportivo S. Salvador, um campo que 

pertence ao clube. Foi inaugurado em 

1998. Possui três balneários e um bar. 

 

As equipas de Benjamins e Traquinas treinam no pavilhão polidesportivo de S. 

Miguel e no pavilhão gimnodesportivo da Escola Secundária da Sé, pavilhões alugados 

pelo clube para que possam ser desenvolvidas as atividades com estes grupos. O 

primeiro possui um campo de maior dimensão, enquanto o segundo apresenta 

dimensões reduzidas. Ambos possuem balneários para os jogadores se equiparem e 

bancadas para que os pais dos jovens jogadores possam assistir confortavelmente às 

sessões de treino. 

 

 

Figura 11 – Pavilhão Polidesportivo de S. Miguel e Pavilhão Gimnodesportivo da Escola Secundária da Sé 

  

  

Figura 10 – Complexo Desportivo S. Salvador 

Fonte: Própria 

Fonte: Própria 



Relatório de Estágio – NDS Guarda  2013

 

9 
 

 No que concerne à equipa de Petizes, esta treina no pavilhão gimnodesportivo 

da Escola EB 2,3 da Sequeira às quartas-feiras e no pavilhão do Estádio Municipal aos 

sábados. Estes pavilhões também não pertencem ao clube, sendo que este aluga as horas 

necessárias no início das épocas desportivas. O pavilhão gimnodesportivo da Escola EB 

2,3 da Sequeira possui melhores condições a nível de infraestruturas, pois possui 

balneários e bancadas. Contudo, o campo apresenta dimensões reduzidas. No caso do 

pavilhão do Estádio Municipal, este não possui bancadas e os balneários encontram-se 

distantes do pavilhão, sendo esse o motivo que leva muitas vezes os atletas a virem 

equipados de casa. Contudo, no que às dimensões do campo diz respeito, este apresenta 

maiores dimensões. 

 

Figura 12 – Pavilhão Gimnodesportivo da Escola EB 2,3 da Sequeira e Pavilhão do Estádio Municipal 

 

 

 

O clube possui uma sede, em 

S. Miguel, onde os atletas podem 

passar algum tempo livre e onde são 

tratados os aspetos burocráticos. 

 

 

 

 

  

Fonte: Própria 

Figura 13 – Sede do Núcleo Desportivo e Social da Guarda 

Fonte: Própria 
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4.2. Recursos Materiais 

 
 No que concerne às escolinhas, cada treinador 

tem em sua posse um saco onde transporta para os 

treinos os recursos materiais necessários para o bom 

funcionamento dos mesmos. Cada saco contém dez 

bolas, quinze “chapéus chineses” de cada cor (brancos, 

azuis, amarelos e vermelhos), vinte cones sinalizadores 

(azuis e amarelos) e vinte coletes: cinco amarelos, 

cinco laranjas, cinco verdes e cinco azuis. 

 

 

 

Figura 15 – Coletes e Bola de Treino 

 

 

 

Figura 16 – Cones Sinalizadores e “Chapéus Chineses” 

  

Figura 14 – Saco com o Material de 

Treino 
Fonte: Própria 

Fonte: Própria 

Fonte: Própria 
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4.3. Recursos Humanos 

 
Neste ponto vou referir os elementos que trabalham de forma direta com as 

equipas de Juniores, Benjamins, Traquinas e Petizes, pois os elementos que trabalham 

indiretamente como é o caso da direção já foram referidos na caracterização da 

instituição. 

Quanto à equipa de Juniores, esta é treinada pelo mister David Rodrigues. A 

equipa conta ainda com três delegados: Joaquim Pereira, Paulo Águas e Carlos 

Inocêncio. A minha função é a de recolha de imagem através de filmagens dos jogos e 

observação das equipas adversárias, elaborando relatórios de observação das mesmas. 

No que às Escolinhas diz respeito, estas são coordenadas pelo professor Paulo 

Alves que é também o treinador das equipas de Benjamins e Traquinas. O professor 

Luís Ramos é o treinador da equipa de Petizes. Eu também exerço a função de treinador 

nos escalões de Benjamins, Traquinas e Petizes.  

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Parte II – Atividades 

Desenvolvidas 
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1. Objetivos do Estágio 

 

O Estágio Curricular tem o objetivo de proporcionar aos alunos uma situação 

idêntica àquela que vai ser encontrada no mercado de trabalho. Assim, torna-se 

fundamental definir objetivos a serem concretizados pelo aluno estagiário, no sentido 

deste poder adquirir o máximo de competência, experiencia profissional e 

conhecimentos que dele advêm. 

 

1.1. Objetivos Gerais 

 

Os objetivos gerais do meu estágio no NDS Guarda passam por:  

 

 Adquirir experiência de treino desportivo na modalidade de futebol; 

 Perceber as formas de comunicação que devem ser adotadas em relação aos 

diferentes escalões; 

 Adotar hábitos de interação adequados perante jogadores muito jovens; 

 Adquirir noções essenciais, no sentido de fazer correções dos gestos técnicos e 

tomar conhecimento dos diferentes níveis de aprendizagem; 

 Aplicar competências e conhecimentos teórico-práticos adquiridos no decorrer 

da minha formação académica. 

 

1.2. Objetivos Específicos 

 

Quanto aos objetivos específicos, estes vão ao encontro de: 

 

 Transmitir o gosto pela modalidade nos atletas; 

 Desenvolver capacidades de planeamento de uma sessão de treino; 

 Saber escolher a metodologia mais adequada para cada sessão de treino; 

 Ser autónomo; 

 Adotar uma postura dinâmica. 
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2. Fases do Estágio 

 
Na fase de planeamento do estágio, achei por bem reunir-me com o corpo 

técnico do clube no âmbito de esclarecer as etapas pelas quais ia passar ao longo de todo 

o processo. Nesse sentido o período de estágio foi dividido em três fases. A primeira 

corresponde à fase de ambientação, a segunda à fase de cooperação e a terceira à fase 

autónoma. 

 

2.1. Fase de Ambientação 

 

Esta fase teve como objetivo primordial a integração e adaptação no grupo. No 

seu decorrer tive a oportunidade de observar os treinos orientados pelos outros 

treinadores, tentando perceber as dinâmicas de treino do clube nos diferentes escalões e 

as formas de relacionamento e ensino perante jogadores muito jovens. Nesta fase, em 

termos práticos, elaborei relatórios de treino, fiz correções técnicas e dei alguns 

feedbacks aos atletas. 

A título de exemplo, como correções técnicas, adotei formas de guiar um aluno a 

levantar a cabeça antes de fazer o passe. Os feedbacks eram maioritariamente positivos, 

no âmbito de reforçar comportamentos, como felicitar um jogador por marcar um bom 

golo ou o guarda-redes por ter feito uma grande defesa.  

 

2.2. Fase de Cooperação 

 

Nesta fase coube-me planear e orientar uma parte do treino, que poderia ser a 

parte inicial (vulgarmente apelidada aquecimento), a parte fundamental ou a parte final 

(retorno à calma). Nas restantes partes do treino tive a função de fazer correções 

técnicas, dar feedbacks aos jogadores e ajudar o treinador.  

Como exemplo desta fase indico o treino do escalão de Traquinas, realizado no 

dia seis de dezembro de 2012 (presente no dossier de estágio). No treino anterior o 

professor Paulo Alves avisou-me que iria orientar a parte inicial do treino e eu tive a 

tarefa de planear e orientar a fase referida, sendo que optei por realizar um exercício de 

posse de bola que, ao contrário dos exercícios comuns de posse de bola onde duas 

equipas disputam a posse de bola, neste exercício estão em jogo quatro equipas. Uma 
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equipa azul, uma verde, uma laranja e uma amarela, cada uma com quatro elementos. 

Ao início jogam azuis com verdes e laranjas com amarelos. A meio do exercício o 

treinador grita: “azuis com amarelos”. Aí os azuis deixam de ser da equipa dos verdes e 

passam a ser da equipa dos amarelos. Isto obriga os jogadores a comunicar, uma coisa 

que por muito que lhes peçamos eles não costumam fazer. Por isso decidi realizar este 

exercício, pois enquadra-se no estilo de ensino de descoberta guiada, isto é, o comunicar 

é algo que o exercício leva até eles, sendo que jogador sente a necessidade de 

comunicar, sem que seja necessário que o treinador lho peça. Ao mesmo tempo tem a 

função de ativar o sistema cardiovascular e músculo-esquelético para o treino. Nas 

restantes partes deste treino fiz correções técnicas (corrigir a barreira formada pelo 

guarda-redes, ensinando-o a forma correta de formar uma barreira), dei alguns 

feedbacks (como por exemplo um feedback positivo a um jogador que fintou dois 

adversários e perante a saída do guarda-redes assistiu o colega que marcou de baliza 

aberta) e ajudei o professor a montar e desmontar os exercícios da sessão.    

 

2.3. Fase Autónoma 

 

Na fase autónoma tive a função planear e orientar as sessões de treino por 

completo. Esta foi a grande oportunidade de demonstrar os conhecimentos e 

competências que adquiri ao longo das fases anteriores. 

Para esta fase vou dar como exemplo o treino do escalão de Petizes realizado no 

dia 25 de maio de 2013 (presente no dossier de estágio). O professor Luís Ramos 

avisou-me antecipadamente que seria eu a orientar o treino. Assim couberam-me as 

funções de o planear e de o orientar autonomamente.  

O exercício que introduzi na parte inicial foi um exercício para melhorar a 

técnica de drible, ao mesmo tempo que o organismo prepara o sistema cardiovascular e 

músculo-esquelético para o treino. Poderia ter optado simplesmente por colocar os 

miúdos a correr à volta do campo, mas estaria a desperdiçar tempo de treino com bola. 

Na parte principal continuei a dar enfase ao drible, pois o objetivo geral da 

sessão era o aperfeiçoamento desse gesto técnico, mas agora conciliado com a 

finalização e precisão. No primeiro exercício o objetivo passava por driblar os 

sinalizadores, rematar à baliza, recolher a bola, contornar os restantes sinalizadores e 

regressar à fila. O segundo exercício consistia em derrubar oito sinalizadores no menor 
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tempo possível, após levar a bola em drible rápido até à “zona de tiro”. O último 

exercício da parte principal foi um jogo de três contra três com duas balizas pequenas, 

um jogo igual àquele que vai ser encontrado em competição. Este é o exercício mais 

importante do treino, pois crianças destas idades aprendem ao jogar, ao vivenciar 

situações de jogo. 

Para finalizar, na parte final (retorno à calma) o objetivo primordial é fazer com 

que os atletas recuperam do esforço da unidade de treino. Primeiramente optei por dar a 

oportunidade a todos os jogadores de marcar um penalty, pois é importante que eles 

saiam felizes do treino e, nestas idades, para que isso aconteça basta muitas vezes um 

simples golo. Depois reuni os jogadores para a realização de alongamentos. 

 

É importante salientar que destas fases, apenas a fase de ambientação se resumiu 

a um período específico de tempo em que realizei somente essas tarefas, pois a fase de 

cooperação e a fase autónoma foram-se intercalando uma com a outra, isto é, um dia 

podia dar o treino autonomamente, por indisponibilidade de ordem profissional ou 

pessoal do treinador principal que dessa forma não pôde orientar o treino e me solicitou 

para que eu o fizesse e na sessão seguinte estar novamente na fase de cooperação a 

orientar apenas uma parte da sessão de treino, a título de exemplo. 
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3. Horário de Estágio 

 

Visto que tenho a possibilidade de me deslocar todos os dias ao local de estágio, 

achei por bem, em conformidade com o meu orientador na instituição, elaborar o 

horário de modo a poder acompanhar todos os treinos dos escalões Petizes, Traquinas e 

Benjamins. O horário foi, como podemos ver na tabela seguinte, distribuído por cinco 

dias: segundas, terças, quartas, quintas e sábados, sendo que neste último o horário 

poderá não estar totalmente de acordo com a tabela, pois o campeonato de Juniores 

acabou em março e nem todos os sábados se realizaram as competições de Escolinhas 

da AFG. Nos sábados em que se disputaram as competições de Petizes, o treino das 

onze horas era cancelado. 

Tabela 1 – Horário do Estágio 

 

Legenda 
     Treino Benjamins 

  Treino Traquinas 
  Treino Petizes 
  Competição Juniores 
  Competição Escolinhas 

 

  



Relatório de Estágio – NDS Guarda  2013

 

18 
 

4. População Alvo 

 

No decorrer deste Estágio Curricular tive a oportunidade de trabalhar com quatro 

escalões diferentes. A nível de Escolinhas trabalhei com os Petizes, um escalão com 

atletas nascidos entre 2006 e 2008, Traquinas (cujos atletas nasceram em 2004 e 2005) e 

com o escalão de Benjamins, onde estão presentes atletas nascidos em 2002 e 2003. A 

nível do escalão de Juniores, este incorpora atletas nascidos em 1994 e 1995. Irão 

certamente surgir atletas com idades inferiores em alguns escalões (nascidos após as 

datas que referi), isto porque os treinadores acham que os atletas já revelam 

competências, quer físicas, quer técnicas, quer táticas para integrar um escalão com 

elementos mais velhos, a fim de obter uma melhor evolução na sua formação como 

futebolista. 

 

 

Figura 17 – Com Alguns Atletas na Festa do Futebol Organizada Pelo Sabugal 

 

  

Fonte: Luís Ramos 
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5. Caracterização dos Escalões 

 

5.1. Plantel de Petizes 

O plantel do escalão de Petizes é composto por 17 elementos, todos eles de 

nacionalidade portuguesa, nascidos entre 2006 e 2008, como podemos observar na 

tabela 2. 

Tabela 2 – Plantel de Petizes 

Número Nome Nacionalidade 

1 Diogo Pereira Portuguesa 

2 Guilherme Dias Portuguesa 

3 Ricardo Mendes Portuguesa 

4 Rodrigo Cerdeira Portuguesa 

5 Tiago Damásio Portuguesa 

6 Beatriz Barata Portuguesa 

7 João Porões Portuguesa 

8 Carlos Fonseca Portuguesa 

9 Francisco Cipriano Portuguesa 

10 Gonçalo Fonseca Portuguesa 

11 Afonso Varandas Portuguesa 

12 Pedro Mota Portuguesa 

13 Rui Marques Portuguesa 

14 Dinis Batista Portuguesa 

15 Francisco Pina Portuguesa 

16 Martim Pereira Portuguesa 

17 Tiago Pereira Portuguesa 

 

 

Figura 18 – Alguns dos Elementos do Plantel de Petizes, Acompanhados Pelos Treinadores  

Fonte: Luís Ramos 
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5.2. Plantel de Traquinas 

 

O plantel do escalão de Traquinas contempla 25 elementos, cujos anos de 

nascimentos estão compreendidos entre 2004 e 2005. Todos os elementos são de 

nacionalidade portuguesa, tal como esboça a tabela 3. 

Tabela 3 – Plantel de Traquinas 

Número Nome Nacionalidade 

1 Francisco Dias Portuguesa 

2 Carlos Martins Portuguesa 

3 Cristiano Correia Portuguesa 

4 Daniel Pereira Portuguesa 

5 David Silva Portuguesa 

6 Diogo Barata Portuguesa 

7 Gonçalo Mimoso Portuguesa 

8 José Macedo Portuguesa 

9 João Pereira Portuguesa 

10 João Botelho Portuguesa 

11 Luís Dias Portuguesa 

12 Pedro Teixeira Portuguesa 

13 Rodrigo Nunes Portuguesa 

14 Tiago Jesus Portuguesa 

15 Afonso Dias Portuguesa 

16 Dinis Vaz Portuguesa 

17 Diogo Almeida Portuguesa 

18 Guilherme Quaresma Portuguesa 

19 Martim Mendonça Portuguesa 

20 Marco Martins Portuguesa 

21 Afonso Cordeiro Portuguesa 

22 Rodrigo Ramos Portuguesa 

23 Rúben Matias Portuguesa 

24 Rui Pires Portuguesa 

25 Vasco Lourenço Portuguesa 

 

 

Figura 19 – Alguns dos Elementos do Plantel de Traquinas com um dos Treinadores  

Fonte: Luís Ramos 
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5.3. Plantel de Benjamins 

 

O plantel de Benjamins é constituído na totalidade por jogadores de 

nacionalidade portuguesa, nascidos em 2003. No total são 14 jogadores, como podemos 

constatar através da tabela 4. 

Tabela 4 – Plantel de Benjamins 

Número Nome Nacionalidade 

1 Diogo Brás Portuguesa 

2 Pedro Sá Pinto Portuguesa 

3 Hugo Nunes Portuguesa 

4 Eduardo Pina Portuguesa 

5 Filipe Pereira Portuguesa 

6 João Patrício Portuguesa 

7 David Gonçalves Portuguesa 

8 Pedro Costa Portuguesa 

9 Rodrigo Coelho Portuguesa 

10 Rodrigo Pina Portuguesa 

11 Bernardo Lopes Portuguesa 

12 Bruno Santos Portuguesa 

13 Rodrigo Pires Portuguesa 

14 Daniel Marques Portuguesa 

 

 

Figura 20 – Alguns dos Elementos do Plantel de Benjamins com um dos Treinadores 

 

  

Fonte: Própria 
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5.4. Plantel de Juniores 

 

 O plantel de Juniores foi composto por 17 elementos, alguns deles ainda com 

idade para representar o escalão de Juvenis, como podemos constatar através da tabela 

5. O clube disputou esta época o Campeonato Distrital de Juniores da AFG, no qual se 

sagrou campeão com 13 vitórias e três empates em 16 jogos, acabando com 11 pontos 

de vantagem sobre o Seia Futebol Clube (segundo classificado). 

 

Tabela 5 – Plantel de Juniores 

Número Nome Nacionalidade Posição 

1 João Matos Portuguesa Guarda-Redes 

12 Vitor Jesus Portuguesa Guarda-Redes 

2 Filipe Inocêncio Portuguesa Defesa Central 

3 Tomás Roque Portuguesa Defesa Central 

5 Cristiano Costa Portuguesa Lateral Esquerdo 

6 Pedro Costa Portuguesa Lateral Direito 

8 André Vaz Portuguesa Lateral/ Extremo Esquerdo 

16 Tiago Barra Portuguesa Defesa/ Médio Defensivo 

10 Pedro Rodrigues Portuguesa Médio Ofensivo 

13 Luís Vendeiro Portuguesa Médio Defensivo/ Centro 

14 Rafael Carrilho Portuguesa Médio Centro 

20 Mladen Gadzhev Portuguesa Médio Defensivo/ Centro 

7 Ângelo Pereira Portuguesa Extremo Esquerdo 

9 Paulo Pereira Portuguesa Extremo Direito/ Avançado 

11 Bruno Macedo Portuguesa Avançado 

15 Anthony Lourenço Francesa Extremo Direito/ Esquerdo 

18 Ivan Silva Portuguesa Extremo Direito 

 

 

Figura 21 – Plantel de Juniores Acompanhados por Treinador e Delegados 

  
Fonte: http://www.ndsguarda.com/#!Juniores-20122013/zoom/c1yx/imagelcp 
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6. Atividades Desenvolvidas ao Longo do Estágio Curricular 

 

 As atividades desenvolvidas foram de encontro àquilo que foi planeado na 

conceção do plano de estágio. 

 A nível de escolinhas, que agrupam os escalões de Petizes (sub-7), Traquinas 

(sub-9) e Benjamins (sub-10), comecei por acompanhar os treinos, com o objetivo de 

aprender as formas de interagir com os miúdos de diferentes idades, perceber que tipos 

de exercícios se devem aplicar para cada um dos escalões, assim como as dinâmicas de 

trabalho. Nesta altura as minhas funções resumiam-se a elaborar relatórios de treino, dar 

alguns feedbacks, corrigir tecnicamente os atletas e auxiliar os treinadores no decorrer 

da sessão de treino. 

 Numa segunda fase comecei a 

planear e a orientar um/dois exercícios nas 

sessões de treino, sempre com o auxílio dos 

treinadores. Visto que esta fase me correu 

muito bem, pois que os miúdos gostaram e 

facilmente compreenderam os exercícios, 

quando os treinadores não podiam (por 

motivos de âmbito pessoal ou profissional) 

estar presentes no treino, cabia-me a mim 

orientar os treinos. 

 No escalão de Petizes fui o treinador do NDS B durante toda a época, nas 

competições da AFG. No escalão de Traquinas fui treinador do NDS B numa 

competição da AFG cujo organizador foi o Casal de Cinza e assumi o papel de treinador 

adjunto em ambas as equipas (NDS A e NDS B). No escalão de Benjamins, no que às 

competições diz respeito, fui treinador adjunto do Professor Paulo Alves. 

 

Figura 23 – A Orientar os Petizes do NDS B Numa Competição  

Figura 22 – Orientação de Um Treino de Petizes 

Fonte: Luís Ramos 

Fonte: Pedro Ribeiro 
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Já no escalão de Juniores, as minhas 

atividades passaram por filmar os jogos, para 

possibilitar a análise pormenorizada dos 

mesmos e detetar as falhas técnicas e táticas 

cometidas pela nossa equipa nos jogos, assim 

como os pontos fortes e fracos dos nossos 

adversários. Para a realização dos vídeos foi 

utilizada uma Sony Handycam DCR-SR36. 

Também elaborei relatórios de observação 

das equipas adversárias no Campeonato 

Distrital de Juniores da AFG (Anexo V). 

 

7. Aprendizagens Efetuadas e Dificuldades Encontradas 

 
 Ao longo do Estágio tive a oportunidade de trabalhar com grandes profissionais, 

o que fez com que apendesse muitas coisas, entre as quais destaco:  

 A necessidade de direcionar os exercícios de uma unidade de treino em relação 

ao seu público-alvo pois, a título de exemplo, a grande parte dos exercícios 

aplicados no escalão de Benjamins não devem ser aplicados no escalão de 

Petizes, porque estes são demasiado complexos para os últimos; 

 Criar exercícios didáticos mas sobretudo divertidos, que não levem à típica 

saturação dos miúdos nestas idades;  

 Lidar e interagir com jogadores muito jovens; 

 Liderar uma equipa;  

 Adotar uma postura dinâmica. 

 A grande dificuldade encontrada no decorrer do estágio foi a forma de lidar com 

alguns jogadores mais perturbadores e irrequietos que estão inseridos na equipa de 

Petizes. Não estava habituado a lidar com jogadores destas idades, que praticamente não 

têm qualquer noção do que é o jogo, que (na maior parte das vezes) não prestam atenção 

à explicação dos exercícios por parte dos treinadores, abandonam o treino em direção 

aos país sem pedir autorização e mexem nas bolas sem que o treinador o tenha 

solicitado. Contudo acabei por arranjar formas de lidar com eles à medida que o tempo 

foi passando, sendo que todos eles acabaram a época mais responsáveis e cumpridores. 

Figura 24 – Filmagem dos Jogos de Juniores 

Fonte: Própria 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Parte III – Reflexão Final 
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1. Autoavaliação do Estagiário 

 
De uma forma geral penso que correspondi positivamente às tarefas que me 

propus desempenhar no decorrer desta proveitosa etapa, em termos de formação 

profissional, que foi o Estágio Curricular.  

Os pontos fortes do meu estágio foram: 

 A oportunidade de colocar em prática os conhecimentos adquiridos ao longo da 

minha vida académica e desportiva; 

 A experiência que ganhei a nível profissional e que me permitiu melhorar as 

minhas capacidades ao nível do treino desportivo e da liderança de equipas de 

futebol; 

 O bom espirito de grupo que se criou nas equipas em que trabalhei; 

 A oportunidade de trabalhar e trocar ideias com três grandes treinadores com 

provas dadas em três áreas distintas do treino:  

 O mister David Rodrigues que tem conduzido o NDS a grandes feitos 

quer a nível distrital quer a nível nacional no futebol;  

 O professor Paulo Alves que treinou durante vários anos na Segunda 

Divisão Nacional de Futsal equipas como o Grupo Desportivo e 

Recreativo das Lameirinhas e o ABC de Nelas; 

 O professor Luís Ramos com grandes capacidades ao nível do ensino do 

futebol, que desenvolveu um trabalho de excelente qualidade no NDS 

Guarda. 

Quanto aos pontos menos bons, apenas consigo encontrar um, que se prende 

com a política do clube em optar por, dentro do escalão de Petizes, colocar os jogadores 

mais velhos numa equipa e os mais novos noutra equipa, o que resultou em duas 

equipas com qualidades físicas e técnicas muito diferentes, sendo que uma ganhou 

praticamente todos os jogos em que participou e a outra perdeu praticamente todos. Se 

nos tivesse sido permitido equilibrar as equipas certamente teríamos alcançado 

resultados positivos com ambas.  

Posto isto posso afirmar que o Estágio Curricular no NDS Guarda excedeu as 

minhas espectativas iniciais, pois os treinadores das diversas equipas puseram-me 
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sempre à vontade e deram-me grande liberdade para colocar as minhas ideias em 

prática. A nível de aquisição de competências, acabo sem dúvida com melhores 

capacidades de comunicação, com melhores métodos para motivar os atletas e com 

melhores capacidades de liderança, aspetos essenciais para qualquer treinador de 

futebol. Além disso cresci como homem no decorrer deste processo, pois era visto como 

um exemplo para os miúdos que, quando me viam na rua ou num café diziam aos pais 

com um enorme orgulho e entusiamo: “olha ali o meu treinador/ professor”. E por ser 

visto como um exemplo tive de adotar comportamentos corretos, o que sem dúvida me 

fez refletir sobre muitas coisas e alterar alguns comportamentos para outros que um 

treinador/ professor deve adotar. 

A proposta que me foi apresentada para continuar como treinador no próximo 

ano por parte do NDS Guarda mostra que o meu trabalho foi valorizado e reconhecido 

por parte do clube. 
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2. Relação Entre o Plano do Curso e o Trabalho Desenvolvido 

 

No decorrer da minha licenciatura estive inserido em unidades curriculares onde 

adquiri conhecimentos que se vieram a revelar muito úteis para melhor desempenhar as 

minhas funções de estagiário no NDS Guarda. 

Através da unidade curricular Psicologia do Desenvolvimento fiquei ciente das 

diferentes fases do desenvolvimento humano. Segundo a teoria descrita por Piaget, 

trabalhei com indivíduos a atravessar o período pré-operatório (escalão de Petizes), a 

atravessar o período das operações concretas (escalões de Traquinas e Benjamins) e a 

atravessar o período das operações formais (escalão de Juniores). Sabendo o período 

que os atletas estavam a atravessar, tornou-se mais fácil lidar e relacionar-me com eles. 

Na unidade curricular Prática dos Desportos II, mais especificamente na parte do 

futebol, foram abordadas as escolas de futebol e as suas metodologias de trabalho, 

algumas das quais acabei por adotar no decorrer do estágio. 

Na unidade curricular A Criança e a Atividade Física aprendi a lidar com 

crianças assim como formas de as introduzir e motivar no contexto da atividade física. 

Cheguei inclusivamente a introduzir em algumas sessões de treino alguns dos jogos 

desenvolvidos no decorrer das aulas desta unidade curricular, nomeadamente no escalão 

de petizes, no início da época desportiva, com a finalidade de promover o espirito de 

grupo, melhorar a coordenação e as capacidades motoras condicionais. 

A abordagem aos princípios de treino na unidade curricular Fundamentos do 

Treino Desportivo também se revelou bastante proveitosa. Esses princípios podem ser 

classificados como biológicos, metodológicos e pedagógicos, sendo que foram sempre 

tidos em consideração no momento em que planificava os exercícios a pôr em prática na 

unidade de treino. 

A unidade curricular Treino Desportivo aborda o tema do treino e ensino dos 

jovens perante os jogos desportivos coletivos. Este tema está em tudo relacionado com 

o meu estágio sendo que me ajudou imenso e tornou-me um indivíduo mais preparado 

nesta área. 
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Na unidade curricular Aprendizagem e Controlo Motor foram abordadas as 

diferenças individuais em relação à performance desportiva, um aspeto que tive em 

consideração ao lidar com os jogadores que encontrei no NDS Guarda. A abordagem à 

atenção também foi importante, pois nas idades com quem trabalhei a falta de atenção é 

uma constante, tornando-se essencial encontrar meios que nos permitam manter a 

atenção dos jogadores. 

Outra das unidades curriculares que se revelou importante para o meu 

desempenho como treinador foi a unidade curricular Planificação e Avaliação da 

Atividade Física. Fiquei a saber mais acerca dos das características dos diferentes 

períodos de treino (preparatório, competitivo e transitório), dos tipos de periodização e 

dos aspetos a ter em conta na conceção de uma planificação anual. 

Na unidade curricular Treino Desportivo – Especialização em Desportos 

Coletivos, adquiri competências teóricas (meios de ensino do futebol, a organização do 

jogo e a periodização do treino) e competências práticas, pois tive a oportunidade de 

orientar uma sessão de treino por mim planeada. 

Na unidade curricular Traumatologia e Socorrismo adquiri competências que 

poderiam ter sido úteis no decorrer do estágio, pois fiquei ciente dos procedimentos a 

adotar no caso de lesões como fraturas ósseas, que apresentam alguma incidência no 

futebol. Felizmente não foi necessário colocar em prática os meus conhecimentos nessa 

área durante o estágio. 

Na unidade curricular Pedagogia do Desporto adquiri competências no que aos 

estilos de ensino diz respeito. 

A unidade curricular Psicologia do Desporto e do Exercício Físico 

proporcionou-me o alargamento dos meus conhecimentos em conceitos fundamentais 

para um treinador de futebol, entre eles a filosofia de treino, as necessidades dos atletas, 

a dinâmica de grupos, a motivação, os processos comunicacionais e a liderança. 
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3. Enquadramento Teórico: Métodos de Ensino das Escolas de 

Futebol e Problemáticas Subjacentes 

 

O futebol mudou nas últimas décadas. O desejo e sobretudo a necessidade de 

alcançar a vitória sobrepõem-se agora ao espetáculo que fez com que milhões de 

pessoas por todo do mundo amassem o jogo. Isso reflete-se bem nas palavras de 

Antunes (2005, citado por Teixeira, 2009):  

“Acho que deixei de gostar de futebol porque já não há jogadores que 

me façam feliz. (…) O que vejo agora são funcionários. Escrupulosos, 

obedientes, chatos. Uma espécie de perfeição negativa. Uma monotonia 

de repartição. (…) É precisamente isto que eu peço ao futebol: o 

improviso, o inesperado, a falta de lógica, a maluquice, o génio. Que 

me driblem. Que me enervem. Que me surpreendam. Claro que 

continuam a nascer jogadores assim: só que os técnicos, a direcção, os 

agentes, transformam-nos em robôs previsíveis” (p. ii). 

O autor aborda a problemática e cita os culpados. Contudo, na minha opinião, 

também o “desaparecimento” do futebol de rua tem uma significativa influência a este 

nível. A adoção de estilos de vida sedentários, o asfixiante crescimento urbanístico das 

cidades, assim como a falta de segurança a ele associado, fizeram com que futebol 

passasse a ter lugar em ambientes formais, de uma forma organizada, com a presença de 

treinadores, cabendo às escolas de futebol a responsabilidade de estreitar a relação dos 

praticantes com o jogo, tornando-os muitas vezes os tais “robôs” de que o autor nos 

fala.  

O futebol de rua, segundo Pacheco (2004), caracterizava-se pela informalidade, 

onde as crianças jogavam nas ruas, nas praças dos bairros ou em terrenos baldios e 

irregulares. A bola poderia ser algo remotamente esférico. Cruyff (2002) acrescenta que 

a prática era espontânea e desinteressada. Valdano (2008) enfatiza a inexistência de 

árbitros e treinadores no futebol de rua. Segundo Pacheco (2004), o futebol de rua 

permitia o desenvolvimento da liberdade intuitiva e da criatividade dos jovens, onde 

estes aprendiam a tomar as decisões mais adequadas no decurso do jogo.  

Torna-se então necessário que as escolas de futebol e sobretudo nós (treinadores 

nelas inseridos) nos debrucemos acerca desta problemática e adotemos formas de evitar 

a criação dos tais “robôs”. 
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Valdano (2008) refere aquela que, na minha opinião, é uma das principais 

problemáticas das escolas de futebol. “No futebol de base fazem falta professores 

pacientes e não, como abundam, treinadores ansiosos” (p. 10). Valdano salienta que o 

principal problema da formação nos clubes reside na ansiedade, característica comum à 

maioria dos treinadores. Para o autor “a ansiedade de ganhar destrona o talento, (…) 

porque a ansiedade quer corrigir e não respeita as diferenças nem os tempos de que 

necessita a inteligência da criança-jogador para crescer” (p. 10). 

Outra das problemáticas vulgarmente encontradas nas escolas de futebol tem a 

ver com o pouco tempo de prática semanal. Para Sousa (2006, citado por Teixeira, 

2009), 

“é insuficiente para uma criança jogar duas ou três vezes por semana. 

O tempo de relacionamento com a bola tem de ser muito maior, deve 

ser diário, frequente. Só assim as crianças terão possibilidades de 

diversificar experiências, imitar fintas, criar truques, melhorar 

técnicas. A técnica individual tem de ser muito estimulada e é nas 

idades mais jovens que ela pode e deve ser mais desenvolvida”(p. iii). 

Uma outra problemática nas escolas de futebol baseia-se na necessidade do 

treinador dar a devida importância às fases de desenvolvimento motor dos miúdos, o 

que muitas vezes não acontece. Nas escolas desportivas, tal com refere Greco et al. 

(1997), “não se tem uma estrutura e uma política de ação coerente com as 

necessidades e interesses da criança”(p. 13). Ao trabalhar com os três escalões 

distintos que as Escolinhas pressupõem (Petizes, Traquinas e Benjamins), tive a 

oportunidade de constatar as diferenças de capacidades físicas condicionais e 

coordenativas entre os jogadores. Entre o escalão de Petizes e o escalão de Traquinas é 

notória a diferença dessas capacidades. Os jogadores do escalão de Traquinas 

apresentam nitidamente maiores índices de força, velocidade, flexibilidade, resistência e 

coordenação em relação ao escalão de Petizes. Quando comparados com o escalão de 

Benjamins as diferenças já não são tão notórias, apesar do escalão de Traquinas 

apresentar menores índices dessas capacidades do que o escalão de Benjamins. A óbvia 

conclusão que retiro é que, em idades compreendidas entre os três e os dez anos, os 

jogadores vão melhorando as suas capacidades físicas condicionais e coordenativas à 

medida que a sua idade vai aumentando. Contudo, dentro do mesmo escalão, há 

jogadores que, tendo a mesma idade, têm discrepâncias enormes no que a estas 
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capacidades diz respeito. Isto está relacionado com as diferenças individuais de 

desenvolvimento motor específico de cada indivíduo, cabendo ao treinador observar 

essas diferenças nos padrões de capacidades dos jogadores e tentar determinar as bases 

desses padrões antes de oferecer auxílio e instrução. 

Valdano (2008) indica outra problemática ao afirmar que introduzir um 

professor/ treinador no processo de ensino de uma criança antes dos 14 anos é muito útil 

para os jogadores medíocres e nefasto para os jogadores excelentes. 

Quando me comunicaram que ia trabalhar com as escolinhas ao longo do 

estágio, tive a preocupação de pesquisar acerca das metodologias de trabalho a adotar, 

pois confesso que não estava muito ciente daquilo que é treinar e ensinar miúdos destas 

idades. Foi então que me deparei com as problemáticas que descrevi anteriormente. 

Procurei desde logo evitar esses aspetos e procurar guiar-me pelas ideias que vou 

abordar de seguida.  

Segundo Garganta (1994, citado por Garganta, 2002), 

“As estratégias mais adequadas para ensinar o jogo passam por 

interessar o praticante, recorrendo a formas jogadas divertidas e 

motivantes, implicando-o em situações-problema que contenham os 

ingredientes fundamentais do jogo, isto é, presença da bola, oposição, 

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

não são de adoptar situações que levem à exercitação 

descontextualizada e analítica dos gestos técnicos (passe, recepção, 

condução, drible, remate, etc), dado que a execução assim realizada 

assume características diferentes daquela que ocorre no contexto 

aleatório do jogo”(p. 9). 

Cruyff (2002) salienta que nas escolas de Futebol o importante é ter treinadores 

que contagiem a alegria e o amor pela arte do jogo, que ensinem as crianças a desfrutar, 

tocar, criar, inventar, desenvolver as suas qualidades retificando os seus defeitos sem 

destroçar as suas virtudes. 

 

Os feedbacks dados aos jovens jogadores devem a ser de caracter: 

 Interrogativo, pois a função do treinador não passa por indicar a 

resolução para os problemas, mas sim por questionar o jogador acerca da 

forma que lhe parece mais eficiente no âmbito de alcançar o sucesso; 
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 Positivo, pois estes resultam no incremento de motivação, autoestima e 

divertimento nas experiências desportivas de crianças e jovens. 

 

A planificação de um treino para jovens destas idades pressupõe características 

diferentes da planificação de um treino para jogadores seniores. Assim, na minha 

opinião, os cuidados a ter na planificação de um treino para escalões de Escolinhas 

passam por: 

 Atribuir a grande maioria do tempo total da sessão de treino a formas 

jogadas, quer seja na forma como o fazem em competição, quer seja em 

formas reduzidas; 

 Os exercícios analíticos devem ser divertidos e despertar interesse, para 

não levar à comum saturação dos atletas nestas idades; 

 Os exercícios analíticos devem ser usados apenas para a aquisição de 

noções básicas da execução de gestos técnicos individuais; 

 O treino deve conter diversas situações que desenvolvam a tomada de 

decisão dos jovens jogadores; 

 A bola deve estar presente em todos os momentos/ exercícios do treino; 

 O conceito tático deve ser algo progressivo, algo que os exercícios da 

sessão de treino levem até aos jogadores tendo, por eles próprios, que 

descobrir o que têm de fazer. 

 

 Da experiencia resultante do meu estágio no NDS Guarda como treinador retirei 

muitas conclusões acerca do ensino do futebol e há um aspeto que pessoalmente me 

parece óbvio. Nem todos os miúdos envolvidos no clube serão jogadores, mas todos 

eles serão homens. Todos eles, independentemente do seu futuro profissional, 

necessitarão de cooperar, apoiar e comunicar com outras pessoas e penso que isso é algo 

que o futebol ou qualquer outro desporto coletivo pode dar e que durará para toda a 

vida. Um treinador pode desempenhar um papel importante na educação dos jovens 

atletas, estabelecendo com eles uma forte relação de confiança. Torna-se então 

fundamental adotar exercícios com todos os aspetos e componentes do desenvolvimento 

humano. Dessa forma eles trabalham o lado psicológico sem sequer se aperceberem que 

o estão a fazer. É aí que compete a nós, treinadores, averiguar qual deles responde 

melhor à pressão, qual sente mais a pressão e comete erros daí advindos, qual é 
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perfeccionista e não fica contente por cometer um erro, qual comete um erro e ri disso, 

qual comete o erro e se culpa a si próprio, qual comete o erro e culpa o colega que lhe 

fez o passe, entre outras situações para, dessa forma, identificar estas facetas dos 

jogadores e intervir corrigindo, de tenra idade, a qualidade que não parece ser tão boa.  

Segundo Sérgio (2012),  

“O jogador (…) é sempre um homem em determinado contexto. E há 

imperiosa necessidade de preparar o homem para que nasça o jogador 

que se pretende. Dos muitos treinadores de futebol que conheci, os que 

merecem os testemunhos mais emocionados e gratos dos seus 

jogadores são precisamente aqueles que manifestavam superiores 

qualidades humanas e pedagógicas. Ou seja, os que sabiam mais do 

que futebol”(p.8). 

 É certo que encontramos e continuaremos a encontrar, em certas escolas de 

futebol, as problemáticas descritas nos primeiros capítulos desta reflexão. Contudo, as 

escolas de futebol, quando bem geridas e com os treinadores certos podem guiar um 

jovem a tornar-se um profissional de futebol e um indivíduo com valores. No NDS, 

fazendo uso das palavras de Valdano, tive a oportunidade de trabalhar com professores 

pacientes e não com treinadores ansiosos. Quero com isto dizer que para nós (também 

me incluo nesse lote), o mais importante é o desenvolvimento desportivo e humano dos 

atletas e não propriamente os resultados desportivos. Prova disso foi o facto de nas 

competições de escolinhas termos dado sempre o mesmo tempo de jogo a todos os 

atletas, enquanto em alguns casos de equipas que fomos encontrando, os atletas menos 

dotados física e tecnicamente, muitas vezes, apenas jogavam quando a equipa estava em 

vantagem no marcador ou quando o jogo já estava perdido. 

 Para finalizar esta minha reflexão sublinho a necessidade dos treinadores das 

escolas de futebol: 

 Resgatarem as características mais importantes do futebol de rua, transpondo-as 

para o espaço formal das escolas de futebol; 

 Intervirem oportunamente, o que implica o reconhecimento do momento ideal e 

a orientação específica da informação no sentido de guiar o jogador a atingir 

patamares superiores de desempenho; 
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 Deixarem os miúdos jogar, pois como referiu Horst Wein no seminário “Da Rua 

à Competição – Futebol à Medida da Criança”, organizado pelo Primeiro de 

Dezembro, as crianças só aprendem a jogar futebol jogando, ou seja, 

vivenciando situações de jogo com um número reduzido de jogadores, o que 

permite que cada jogador tenha a bola em sua posse durante mais tempo e 

consequentemente marque mais golos; 

 Usarem uma linguagem adaptada à capacidade de compreensão dos miúdos; 

 Terem em consideração os aspetos educacional e social que o desporto incute 

nos seus praticantes. 
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Conclusão 

 

 O Estágio Curricular foi deveras enriquecedor, na medida em que me deu a 

possibilidade de colocar em prática os conhecimentos teóricos adquiridos nas unidades 

curriculares lecionadas no IPG. 

 No seu decorrer tive a oportunidade de orientar treinos (primeiramente 

auxiliando o treinador e posteriormente de forma autónoma), liderar equipas em 

competições de Escolinhas da AFG e registar/ analisar vídeos que nos possibilitaram 

detetar os pontos fortes e fracos dos adversários do Campeonato Distrital de Juniores, 

assim como os momentos de jogo que a nossa equipa tinha de melhorar e aqueles que a 

equipa já tinha bem automatizados. Esses vídeos foram importantes pois permitiram 

melhorar muitos aspetos e ir para os jogos melhor preparados, conhecendo as 

características dos adversários, o que se refletiu na classificação final, pois fomos 

campeões com 13 vitórias em 16 jogos e não registámos qualquer derrota. 

 Também tenho de destacar o facto de ter conseguido atingir os objetivos gerais e 

específicos que me propus realizar ao longo deste processo.   

 Para além do aspeto profissional que, como já referi, foi bastante enriquecedor, 

também a nível pessoal este processo foi bastante positivo, pois conseguimos formar 

grupos de trabalho muito coesos e unidos, o que resultou em grandes amizades, não só 

com os treinadores que acompanhei mas também com os jogadores, que sempre me 

respeitaram, tratando-me sempre por professor ou treinador. 

 Termino esta etapa com a sensação de dever comprido e com a certeza de que 

estou preparado para enfrentar profissionalmente desafios como este ou quaisquer 

outros na área do treino desportivo em desportos coletivos. 
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Anexo I – Plano de Estágio 

 

  



 

 
 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

Anexo II – Autorização Para 

Utilizar Dados e Fotografias dos 

Atletas 

 

  



 

 
 

Instituto Politécnico da Guarda 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto 

 

 

 

Declaração 

 

Declaro que para os devidos efeitos, eu, 

______________________________________________________ encarregado de 

educação do jogador do Núcleo Desportivo e Social da Guarda 

______________________________________________________, autorizo o 

estagiário Pedro Edgar Gonçalves Vaz, portador do bilhete de identidade número 

13513903 e aluno do 3º ano da licenciatura em Desporto da Escola Superior de 

Educação, Comunicação e Desporto no Instituto Politécnico da Guarda, a utilizar os 

dados pessoais e fotografias do meu educando a fim da elaboração, única e exclusiva, 

do relatório de estágio que este se propôs realizar. 

Guarda, ____ de ___________________ de _________ 

Assinatura: 

_______________________________________________________ 

Obrigado pela vossa colaboração! 

  



 

 
 

 

 

 

 

Anexo III – Exemplo de Plano de 

Treino 

  



 

 
 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

Anexo IV – Exemplo do Mapa de 

Assiduidade 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

Anexo V – Exemplo de Relatório 

de Observação 

 

  



 

 
 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

Anexo VI – Exemplo de Relatório 

de Competição 

 

  



 

 
 

Relatório de Competição 

 

Escalão: Petizes 

Equipa: NDS B 

Data: 15 de Dezembro de 2012 

Organizador: Guarda Unida 

Local: Pavilhão de S. Miguel (Guarda) 

Função desempenhada: Treinador 

 

 Nesta competição defrontámos as Lameirinhas e o NDS A. Mais uma 

vez defrontamos jogadores mais velhos, mas não nos intimidámos e fizemos 

dois bons jogos, principalmente o segundo contra o NDS A. No primeiro jogo a 

equipa entrou adormecida e consentiu dois golos fruto de más transições 

ataque-defesa, com os jogadores a serem lentos a retomar as suas posições. 

Acabamos por sofrer uma derrota algo pesada, contudo após o intervalo 

entramos melhor e conseguimos equilibrar o jogo na segunda metade. No 

segundo jogo conseguimos um surpreendente empate, contudo temos de 

referir que o treinador do NDS A usou os seus melhores elementos muito 

pouco tempo, numa tentativa de equilibrar o jogo, visto que as duas equipas 

pertencem à mesma instituição. Destaque para o João, que trouxe velocidade à 

equipa e conseguiu marcar dois golos. 

  



 

 
 

 

 

 

 

Anexo VII – Quadro Competitivo 

Petizes 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

Anexo VIII – Quadro Competitivo 

Traquinas 

 

  



 

 
 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

Anexo IX – Quadro Competitivo 

Benjamins 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

Anexo X – Quadro Competitivo 

Juniores 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


