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Resumo
O meu estágio foi desenvolvido no Menor de Treino Desportivo, com
especialização para a modalidade do Ténis. Este percurso contou com a colaboração da
Escola de Ténis da Maia e do meu tutor de estágio que, desde o inicio, mostraram
vontade de abraçar o projeto.
Os objetivos que foram definidos no princípio do estágio foram alcançados com
muito sucesso, e, em certo momento, necessitei de redefinir os objetivos, pois os
primeiros já tinham sido alcançados.
A ETM conta com duas variantes: a Escola e a Academia de Ténis, sendo estas
duas constituídas por nove treinadores e cerca de seiscentos e cinquenta alunos.
Desenvolvi o meu estágio tanto na escola como na academia, executei todos os
treinos, acompanhei atletas aos torneios, fiz as avaliações específicas e não específicas,
participei em ações de formação, e claro, ajudei a que o processo realizado desde a data
em que entrei na ETM fosse desenvolvido até à data da minha saída.
A metodologia da Escola tem como base a técnica, do lazer e os jogos, com
recurso aos “carrinhos”. A metodologia desenvolvida pela Academia está definida numa
perspetiva de rendimento, onde os atletas treinam o que querem que se reflita nos jogos
e envolve os demais pontos fulcrais para alcançar o sucesso.
Ao longo deste estágio, vivenciei assim experiências dentro de uma realidade
tenista diferente, ao lado de excelentes treinadores e de seiscentos e cinquenta alunos
que transmitiram conhecimento, honestidade, força de vontade e muita humildade.

Palavras-chave: Maia; ténis; estágio; escola; academia; alunos
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Introdução
O presente Relatório de Estágio está inserido na Licenciatura em Desporto, no
terceiro ano do Menor Treino Desportivo, com especialização na modalidade do Ténis.
O local onde efetuei o estágio foi o Complexo de Ténis da Maia, dentro da estrutura
Escola e Academia de Ténis da Maia.
A área de intervenção que escolhi para realizar este estágio foi a modalidade do
Ténis, pois é um desporto que, desde os cinco anos de idade, sempre foi incutido na
minha vida e assim me tem acompanhado até ao momento. Desempenhei esta
modalidade como jogador de alta competição no Clube Ténis de Águeda. Ao longo dos
anos, fui ganhando inúmeras competições, e, agora, tenciono começar uma carreira
como treinador, para que possa ensinar o que também me foi transmitido.
Desde o primeiro momento, foi meu interesse fazer estágio no Ténis, mesmo
sabendo que a licenciatura não faculta nenhum grau de treinador. No entanto, já tendo o
Grau I de treinador da Federação Portuguesa de Ténis (FPT), recorri assim a este
estágio como uma forma de adquirir mais conhecimentos práticos e teóricos na vertente
do Ténis, que é uma modalidade ainda tão pobre em Portugal, em comparação com
outros países.
A entidade de acolhimento esteve e está sempre disponível para me acolher desde
o primeiro momento, desde a primeira reunião, que decorreu ainda no mês de julho. O
tutor Vítor Ferreira, licenciado em Gestão do Desporto e também treinador com Grau III
da FPT demonstrou interesse em trabalhar comigo e com o Instituto Politécnico da
Guarda tal, como a entidade acolhedora (ETM). Um elemento importante na realização
deste estágio foi o Gabinete de Estágios e Saídas Profissionais (GESP), que contactou
de início a entidade acolhedora, tal como o Professor Doutor Nuno Serra, que sendo o
meu coordenador de estágio e também treinador de ténis é uma ajuda preciosa nesta fase
da minha vida.
Ao longo de todo este percurso de estágio, cerca de um ano, a instituição recebeume como sendo um “filho”, beneficiei muito da grande estrutura e metodologia de
trabalho que está presente na Escola de Ténis.
Este relatório encontra-se organizado por três capítulos, divididos em diversos
pontos e subpontos, precedidos por esta introdução.
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No primeiro capítulo está ilustrada, de forma pormenorizada, a contextualização
da entidade acolhedora de estágio, fazendo alusão às suas características, recursos
humanos, materiais, instalações e metodologias por ela adotada. No segundo capítulo
encontra-se sistematizada a metodologia prosseguida neste estágio, desde os objetivos
gerais e específicos, às fases de intervenção e planeamento. No terceiro capítulo são
apresentadas as atividades desenvolvidas ao longo deste ano de estágio. Por fim, será
realizada uma breve reflexão final em que, se uma forma sintética, se apresentam as
competências adquiridas durante o processo de estágio.
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CAPÍTULO I- Contextualização do local de estágio
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1. Contextualização do local de estágio
Seguidamente irei descrever o local de estágio, do mais geral para o mais
específico.
1.1. Área Metropolitana do Porto
O Porto é hoje em dia, visto como uma cidadepólo, embrionária da grande região, Área Metropolitana
do Porto (AMP). Localizada no Litoral Norte de
Portugal, a AMP é constituída por uma zona geográfica
de 17 municípios contíguos, com uma área de 2.040
Km2 e 1.700.000 habitantes residentes. Os concelhos da
AMP assumem as suas particularidades, mas convergem
de forma a complementarem-se devido às suas
especificidades, sendo a AMP promotora dessa união

Ilustração 1 - Área Metropolitana do Porto
Fonte: AMP

A Área Metropolitana do Porto detém uma diversidade cultural elevada, pois os
seus concelhos apresentam caraterísticas incomparáveis, que fazem dos mesmos locais
únicos. Os demais concelhos são caraterizados pela variedade de ofertas de programas
gastronómicos, desportivos, de natureza e culturais, o que resulta na procura dos turistas
por esta área e claro, no seu contentamento (Área Metropolitana do Porto, 2018).
1.2. Cidade da Maia
O concelho da Maia está localizado no núcleo central da AMP, possui uma área
de superfície de 83km2 é habitada por cerca de 135.306 pessoas. O maior parque
industrial está situado nesta cidade e é caracterizado pelas suas infraestruturas
tecnológicas, sendo denominado TECMAIA-PARQUE de Ciência e Tecnologia da
Maia
Este concelho é descrito como um dos mais importantes destinos do país, devido à
sua localização e acessibilidade, destacando-se o Aeroporto Francisco Sá Carneiro, o
que faz desta cidade, e segundo o PORTAL AMP, uma plataforma para todo o Norte de
Portugal.
Não só os negócios, mas também o poder patrimonial assumem bastante
importância, e por isso a tão famosa designação de Cidade Vanguardista. Destaca-se por
obras marcantes de enormes nomes, com reconhecimento mundial, da arquitetura
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moderna, como, por exemplo, Álvaro Siza, Souto Moura, Álvaro Rocha, João Leal e
Alfredo Ascensão
Em 2014, a Cidade da Maia foi premiada pela “ACES Europa” como Cidade
Europeia do Desporto (Área Metropolitana do Porto, 2018).

Ilustração 2 - Mapa Maia
Fonte: Visitar Portugal

2. Associação de Ténis do Porto e Escola de Ténis da Maia
Segundo o site (atporto.pt), a Associação de Ténis do Porto
é uma junção de clubes, dentro de toda a estrutura da Federação
Portuguesa de Ténis, que envolve várias modalidades, destacandose o ténis, o ténis de praia, o ténis em cadeira de rodas, o padel, na
área geográfica correspondente aos distritos de Porto, Braga e
Viana do Castelo
Os objetivos desta associação são:

Ilustração 3 - Logo ATPorto
Fonte: Atporto.pt

✓

“REGULAR, COORDENAR e SUPERVISIONAR” as modalidades;

✓

“FOMENTAR e DIVULGAR” a prática desportiva pelas instituições e autarquia;

✓

“PROMOVER e PROTEGER” os direitos dos Clubes e dos seus atletas;

✓

“PLANEAR e ORGANIZAR” Competições e eventos que promovam o
crescimento do desporto e das respetivas modalidades na cidade
De acordo com dados de 2010, na Associação existem: 57 clubes associados;

7190 jogadores com licença FPT; 173 provas nacionais; 9 provas internacionais; 89
provas Inter-clubes; 29 etapas mini-ténis e 8 equipas (127 jogadores) de seleção.
A Escola de Ténis da Maia faz parte da rede de clubes da Associação de Ténis do
Porto e foi fundada com o nome “Complexo de Ténis da Maia”, em 1999, sendo gerida
pela Câmara Municipal da Maia (Associação de Ténis do Porto, 2010).
6
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2.1. Simbologia
O símbolo atual da Escola de Ténis está representado na ilustração 4, nele
podendo observar-se as letras grandes da sigla ETM e a bola de ténis, que é o principal
foco deste clube. Por baixo, a frase que diz respeito à sigla.
2.2. O Clube
A

Escola

de

Ténis

da

Maia,

mais

especificamente o Complexo de Ténis da Maia está
em funcionamento desde 1999, é uma das maiores
escolas de ténis do país, com cerca de 650 alunos, a

Ilustração 4 - Simbolo Atual E.T.M
Fonte: Facebook E.T.Maia

juntar a Academia de Ténis (projeto). O protocolo com as escolas e também a
proximidade com as mesmas têm sido os fatores preponderantes para o
desenvolvimento da Escola de ténis. O trabalho desenvolvido pelos treinadores e a
quantidade de alunos que engloba o ténis na Cidade da Maia tem repercussões nos
títulos conquistados tanto a nível regional como nacional. Em termos de modalidades,
podemos encontrar desde o aperfeiçoamento até à competição, e são igualmente
realizados, durante certas alturas do ano, torneios internos para juvenis e adultos
(Câmara Municipal da Maia, 2018).
No Complexo de Ténis da Maia podemos também encontrar o Departamento de
formação da Federação Portuguesa de Ténis, onde trabalha o Coordenador Pedro
Lobão.
Neste local realizam-se igualmente outros grandes eventos, tais como a Taça
Davis, Torneio Internacional Maia Jovem, Festa Nacional da Ginástica e Power Expo.
Para ajudar os atletas que querem treinar na academia, o clube tem um protocolo
com a Escola situada perto do complexo, pelo que os seus alunos têm a facilidade de
ficar a estudar nessa escola e treinar na Academia.
A ETM, é designado um clube “Play and Stay”, pelo facto de receber material e
uma verba por parte da FPT, para realizar ações creditadas e incentivar o fomento do
ténis na Escola.

7

Relatório de estágio – André Vilela Brito

2017/2018

3. Projeto Academia de Ténis e a Escola de Ténis
O sucesso dos atletas ao longo do percurso escolar pode ser uma consequência da
adaptação dos horários da escola e dos horários de treino de modo a facilitar a
conciliação entre ambas as áreas (Zenha, Resende & Gomes, 2009).
Tokila, (2002) defende que apenas se conseguem combinar estudos, treinos e
escola de forma a obter sucesso se os horários de treino forem flexíveis e organizados.
Para além disto, é também igualmente importante que os clubes sejam flexíveis, de
modo a haver a possibilidade de ajustar os horários de treino aos horários escolares
(Zenha, Resende & Gomes, 2009).
O projeto da Academia de Ténis, dentro do Complexo de Ténis da Maia, teve
como objetivo fugir às burocracias impostas pela Câmara Municipal, ao nível, por
exemplo, das viagens com os atletas para os torneios, uma vez que não era possível ter
acesso a uma carrinha tão facilmente. Assim, criou-se a Academia para que fosse
possível haver uma pequena parte privada no Complexo de Ténis da Maia
exclusivamente, e dependesse dela para, ter certas e determinadas realidades que
valorizassem e proporcionassem melhores condições aos atletas.
Ao desenvolver este projeto, foi construído mais quatro campos de ténis com este
mesmo propósito, que ficou a denominar-se Centro Nacional de Treino.
Com este nome, “Academia”, os atletas conseguem treinar mais horas e mais
vezes e terem a vantagem do acompanhamento nos torneios. Os escalões vão desde os
Sub-12 aos Seniores. Como foi mencionado anteriormente, os atletas têm direito a
estudarem na escola perto do Complexo, devido ao protocolo que a Academia tem com
essa mesma instituição de educação.
3.1. Metodologia de treino Academia vs Escola de Ténis
No Complexo de Ténis da Maia existe, então, a Escola de Ténis destina-se aos
alunos que não querem do ténis mais do que uma prática de lazer, e uma Academia de
Ténis, caraterizada por ter atletas que treinam duas vezes por dia, durante mais horas,
que vão a torneios, ou seja, resumidamente, trabalham para visar o recrutamento, a
formação e o rendimento.
Na Escola referenciamos as palavras “carrinhos” e “jogos”, que, na verdade,
querem dizer que, nesta parte do complexo, se insere a metodologia onde o treinador
usa mais esquemas técnicos para aperfeiçoar a técnica do aluno e também utiliza os
8
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jogos como maneira de os alunos se divertirem, e de competirem entre eles de uma
maneira saudável. O treinador guia-se por um planeamento do ano, em que cada
semana, existe um tema que deve ser cumprido. As atividades de lazer permitem a
“erupção de sensações fortes” e agradáveis que, por norma, estão ausentes nas rotinas
diárias. A sua função é a renovação das medidas de tensão que constituem um fator de
grande importância na saúde mental. As pessoas creem que as atividades de lazer lhes
proporcionarão estimulação, alegria e excitação (Mota, 2001).
O conceito de desporto de alta competição está diretamente ligado ao elevado
cariz de seleção, exigência e rigor, devido a isto, apenas alguns dos melhores atletas
portugueses estão abrangidos neste regime. A inclusão dos atletas no regime de alta
competição depende das classificações e dos resultados obtidos a nível internacional
(Zenha, Resende & Gomes, 2009).
A competição deve ser percecionada como componente da formação desportiva
que permite desenvolver e comparar/medir/avaliar as capacidades, as habilidades e os
esforços de uns praticantes com os de outros (Quina, 2003).
Com isto, na Academia, a metodologia dos esquemas técnicos e “carrinhos” é
usada na época inteira em escalões como sub-12 e sub-14, onde certos atletas ainda
precisam de aperfeiçoar e desenvolver alguns movimentos e pontos, por exemplo da
direita, esquerda, ou até algumas movimentações dentro de campo. Segundo Coelho,
(2016), cada modalidade contém aspetos técnicos específicos que os atletas devem
aprender e aperfeiçoar. Assim, é natural que ocorram diversos momentos de informação
relativa à apresentação dos conteúdos e tarefas de treino, é também importante salientar
que a função pedagógica da unidade de treino incide, maioritariamente, na
aprendizagem e aperfeiçoamento dos conteúdos do plano de treino. Numa aula de duas
horas, são reservados trinta minutos para esse desenvolvimento, mas não isoladamente,
pois é criado um circuito com o termo “formas jogadas”. O resto do tempo continuam a
desenvolver-se as formas jogadas, onde o atleta desenvolve a tática, a técnica e outros
pontos cruciais, conseguindo assim juntar o que faz no treino à competição. Nestas
idades mais precoces, é importante desenvolver as capacidades coordenativas e
condicionais e, portanto, sempre que é possível, existe uma estação reservado a esse
propósito, como por exemplo força, coordenação, ritmo, entre outras (Coelho, 2016).
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Acima destes escalões, os recursos aos carrinhos fazem sentido numa primeira
parte da época (Pré-época). Seguidamente, o uso de carrinhos é escasso e portanto dá-se
prioridade às formas jogadas, onde o objetivo é criar um estímulo de treino-competição,
de forma que os atletas consigam transpor o que na realidade fazem no treino para a
competição. E portanto, se o treinador conseguir desenvolver no treino o que está
presente na competição, decerto, que irá proporcionar pontos positivos ao atleta. Neste
sentido, Devís (1996) refere que as situações e os problemas do jogo são inseparáveis e
relacionam-se com a tática, de modo a que seja necessário compreender os aspetos
táticos básicos, para poder resolver questões que surgem durante jogo. Abordar a
aprendizagem dos aspetos táticos torna-se então fundamental para a compreensão dos
jogos desportivo. Neste sentido a aprendizagem e o desenvolvimento dos mesmos irá
passar da táctica à técnica de modo progressivo (Rosa, 2010).
Para além disto, dentro da Academia existe um preparador físico que trabalha
especificamente com o atleta, melhorando assim a sua performance no que diz respeito
à preparação física.
Inserido ainda na Escola, existe o método “Play and Stay”, que é desenvolvido em
alunos desde os 5 até aos 10 anos de idade e é constituído pela “Bola Vermelha”, “Bola
Laranja” e “Bola Verde”. Deste modo, dependendo do nível e da idade do atleta, é-lhe
definida uma bola, e no planeamento anual, existe um tema semanal que deve ser
cumprido. Durante estas idades, é importante referir que são estruturados vários
exercícios para melhorar as capacidades coordenativas e condicionais.
Em todos os escalões, é importante desenvolver a parte psicológica e,
exclusivamente nos escalões de formação, é importante incutir regras e valores.
Segundo a confederação europeia do desporto, a atividade física e desportiva contribui
para a construção da cidadania, propicia a interiorização de valores tais como a
autoexigência, o sentimento de pertença a um grupo, a autoconfiança e ainda o
sentimento de superação dos próprios limites. Os treinadores melhoram a parte da
cooperação, da atenção, da força de vontade e do esforço em todos os exercícios (Rosa,
2010).
Os níveis de coordenação motora são importantes no processo de aprendizagem
no que toca a habilidades motoras, e no desenvolvimento motor de crianças e jovens.
Crianças que apresentam movimentos precisos e equilibrados e que sejam capazes de
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manifestar respostas rápidas e adequadas a cada situação, têm uma elevada
probabilidade de sucesso no desempenho de suas tarefas diárias, académicas e/ou
desportivas (Chaves, Tani, Souza, Santos & Maia, 2012).
Todos os fatores são importantes, pelo que é necessário trabalhá-los de forma
correta e contínua.
3.2. Metodologia dos Torneios Internos
Este circuito tem como objetivo a promoção da competição e convívio entre os
alunos da Escola, permitindo-lhes que possa competir. O torneio é realizado em sistema
combinado (fase de grupos + quadro principal e quadro B) ou em sistema de eliminação
à segunda derrota. Os participantes nestes torneios competem no escalão referente à sua
“bola”. Entre estas “bolas”, está o programa “Play and Stay”, sendo que alguma
exceção deve ser informada ao treinador.

Ilustração 5 - Regulamentação do torneio interno
Fonte: PDF CMMaia
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A competição está estruturada em sistema combinado, ou seja a primeira ronda
em sistema de grupos (misto) e seguidamente de eliminação, sendo que os jogadores
jogam todos contra todos.
Ao terminar a fase de grupos, o primeiro e segundo atletas de cada grupo seguem
para a eliminação principal, enquanto os dois últimos permanecem no quadro de
consolação.
Os encontros são disputados à melhor de um short set (tiebreak aos 4/4) na bola
“verde” e “laranja”, até três tiebreaks (até aos 7 pontos) na fase de grupos “verde”,
“laranja” ou “vermelha” e um tiebreak (até aos 7 pontos) na fase de grupos “vermelho”
e “laranja”. Quando há muitos inscritos, faz-se só um super tie-break ou então utilizamse os pontos de ouro em vez das vantagens. Cada jogador tem direito a dois serviços, o
primeiro por cima obrigatoriamente. Para a bola normal aplicam-se as regras normais do
Ténis.
Durante a prova, poderá haver empates no número de vitórias e por isso
desempata-se por confronto direto, e se mesmo assim se mantiver empatado, averiguase a relação mais positiva entre jogos ganhos e perdidos. Um outro fator de desempate é
relacionar os pontos ganhos com os perdidos. Em qualquer caso dúvida, os atletas
devem dirigir-se ao organizador da prova.
De acordo com o Código de Conduta do Atleta:
• O atleta deverá chegar pelo menos 10 minutos antes do seu jogo;
• O atleta terá de trazer o equipamento adequado à prática do ténis;
• O atleta tem que respeitar o seu próprio material e o material da escola;
• Respeitar os adversários e o árbitro e ter um comportamento digno de um
jogador de ténis;
• Informar o organizador do resultado do jogo;
• Entregar as bolas no final do jogo;
• Assumir tarefas de arbitragem;
Dentro dos torneios internos, existem rankings associados a cada escalão e a cada
bola e, portanto, cada uma das provas disputadas ao longo do ano tem uma classificação
diferente.
O calendário inclui provas das seguintes categorias:
• Provas ETM250;
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• Provas ETM500;
• Masters ETM1000.
Logo que termine a 1ª prova, a primeira tabela dos rankings torna-se uma
referência para as outras. Sempre que uma prova é terminada, a respetiva tabela é
atualizada, podendo sofrer alterações ou não.
O lançamento dos pontos ao jogador faz-se consoante um quadro previamente
definido com a ronda e a respetiva pontuação associado a cada ronda. Alguns pontos
poderão ser atribuídos automaticamente como é o caso da inscrição que o jogador faça
nos torneios, que o faz ganhar logo 5 pontos. Na fase de grupos cada vitória dará
igualmente 5 pontos. Se o jogador não comparecer ao jogo, sem justificação, será
punido com 10 pontos de penalização. Os pontos juntos na fase de grupos serão
somados aos atribuídos no quadro (Câmara Municipal da Maia, 2018)

Ilustração 6 - Atribuição dos pontos
Fonte: PDF CMMaia

3.3. Metodologia dos Torneios Nacionais; Internacionais e Acompanhamento
Desde o inicio do ano é definido um planeamento anual de todas as provas
nacionais (A, B, C, Campeonatos Nacionais, Regionais e Inter-clubes) e de provas
internacionais.
Este planeamento difere de atleta para atleta e de escalão para escalão e bem como
dos objetivos para determinada altura da época. Periodizar é planear de forma geral e
detalhada o tempo disponível para o treino e torneios de acordo com objetivos
estabelecidos, de modo a respeitar os princípios científicos do exercício desportivo
(Sequeiros, Oliveira, Castanhede & Dantas, 2005).
Durante o ano competitivo, vários atletas de diferentes escalões participam em
torneios nacionais, regionais e internacionais, sendo que a maioria dos torneios são de
nível C existindo portanto uma maior abundância de participações neste tipo de
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torneios. Neste tipo de provas, os atletas, em certos fins-de-semana, são acompanhados
pelos pais. Em certas ocasiões, quando existem provas A, B ou internacionais, a
Academia de Ténis organizam e estabelece um acompanhamento, uma vez que estes
torneios decorrem longe, o que de certa forma obriga a que um treinador acompanhe os
jogadores. Deste modo o supervisor que seja mencionado para levar os atletas
estabelece um orçamento de tudo o que envolve o torneio, alojamento, transporte,
despesas do treinador e dos atletas, inscrição do torneio, entre outros, que apresenta aos
atletas e aos pais.
Os inter-clubes são provas que junta as equipas de cada escalão de diferentes
clubes, em que primeiramente se joga a nível regional e seguidamente a nível nacional.
Aqui, neste tipo de provas, os atletas estão isentos de pagar qualquer taxa de
acompanhamento.
Quando o atleta termina o torneio, deve indicar os resultados e o respetivo torneio
na sua pasta “DropBox”. Cada aluno tem a sua pasta “DropBox” onde tem especificado
toda a informação pertinente sobre a sua evolução na Academia de Ténis.
Os torneios são definidos em função da idade do jogador, do nível tenístico, da
frequência de treinos que realiza, entre outros aspetos, que influenciam o número de
torneios e o tipo de competições em que o atleta participa.
Cada atleta é responsável pela sua inscrição numa plataforma designada de
TieTennis ou no site da International Tennis Federation (ITF), caso o torneio seja
internacional, em que o jogador define o torneio que quer jogar e seguidamente procede
à sua inscrição. Antes de começar o torneio, poderá visualizar os quadros do mesmo
nessas mesmas plataformas.
Os torneios são compostos normalmente por um qualyfing, um quadro principal e
também um quadro de consolação, na variante de singulares masculinos e femininos,
pares masculinos, femininos e mistos. O ranking do atleta pode favorecer ou prejudicar,
pois se o for muito baixo, então tem maior probabilidade de jogar o qualyfing se houver
muitos inscritos, enquanto os jogadores com um ranking melhor têm uma posição
privilegiada no quadro principal.
Nos torneios internacionais, para além do qualyfing existe uma lista de
alternativos, que indica os jogadores que estão em lista de espera para entrar no
qualyfing, se eventualmente algum jogador desistir.
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Tendo em conta todas estas situações, qualquer jogador, incluindo os atletas da
Academia de Ténis da Maia, têm que estar preparados para encarar certos e
determinados parâmetros.
Para além destes torneios, existem os Circuitos Smashtour e as Jornadas de
Deteção, Controlo e Nacional, em que participam os atletas ligados às respetivas
“bolas” vermelha, laranja e verde. As regras impostas por estas etapas são as mesmas
impostas pelos torneios internos da ETM, referidas anteriormente.
As provas designadas como “Inter-Clubes” são participadas por equipas de cada
clube onde primeiramente disputam a nível regional e seguidamente a equipa que
ganhar nesta etapa passa para o campeonato entre clubes a nível nacional.
Todos os eventos são supervisionados pela FPT.
Concluindo este ponto, é de salientar que todos os atletas que participam em
alguma prova mencionada atrás, demonstram uma bagagem enorme de aspetos
importantes que caraterizam um bom desportista e principalmente um bom jogador de
ténis, tendo em conta os objetivos definidos para cada idade.

4. Recursos Gerais do Complexo
Neste tópico, insere-se os recursos disponíveis no Complexo de Ténis da Maia,
referentes aos recursos humanos, espaciais, materiais e algumas tarifas associadas ao
complexo.
4.1. Organograma – Recursos Humanos
Nos organogramas abaixo referidos, está referenciada, respetivmente, um mais
geral com os funcionários específicos do complexo e outro constituído pelos membros
da equipa técnica
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Diretor técnico (João Maio)

Gestor do complexo

Coadjuvante na gestão do
complexo

4 Elementos na equipa de
manutenção dos courts e
complexo

4 Elementos da equipa da
secretaria

3 Elementos da equipa de
Limpeza

Ilustração 8 - Organograma complexo

Diretor técnico:
João Maio

Treinador
João Maio

Treinador Treinador
Vitor
Joana
Ferreira Pangaio

Treinador Treinador Treinador
Paulo
António
Alexandre
Pereira Nogueira
Cardoso

Treinador
Pedro
Peixoto

Treinador
Miguel
Fernandes

Treinador
Nuno
Carvalho

Estagiário
André Brito

Ilustração 7 - Organograma Equipa técnica
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4.2. Instalações
Para garantir o bom funcionamento, a Escola de Ténis da Maia dispõe de diversos
espaços equipados com tudo o que é necessário, proporcionando aos alunos, professores
e restante equipa técnica condições espaciais ideais para que tudo decorra segundo os
conformes.
Tabela 1 - Instalações

Esta ilustração refere-se ao gabinete técnico
da ETM. Aqui é tomada a maior parte das
decisões acerca dos assuntos relacionados
com o decorrer da época.
Ilustração 9 - Gabinete Técnico

No gabinete de arrumações, podemos
encontrar todo o material que está ao dispor
dos treinadores.
Ilustração 10 - Arrumações e material

Esta imagem refere-se à mesa de trabalho
do meu tutor. É nesta que é realizada a
preparação das aulas e discussão de outros
assuntos.
Ilustração 11 - Mesa Professor Vitor
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Esta imagem refere-se à mesa onde me
encontrava quando necessitava de almoçar e
tratar de informações relativos ao estágio.

Ilustração 12 - Mesa do aluno estagiário

Neste espaço, os alunos podem-se equipar e
tomar banho. Podem igualmente guardar os
seus bens nos cacifos aqui presentes.
Ilustração 13 - Balneários

Este espaço tem como objetivo prestar
atendimento ao público.

Ilustração 14 - Secretaria

Espaço

reservado

a

necessidades

fisiológicas

Ilustração 15 - WC
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Este espaço tem como objetivo fornecer
alimento e bebida ao público.

Ilustração 16 - Bar

Ponto de venda de artigos relacionados com
a modalidade.

Ilustração 17 - Loja do clube

Principal infraestrutura onde decorrem os
torneios e treinos.
Ilustração 18 - Campos Terra Batida
Fonte: CM Maia
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4.3. Recursos Materiais
Para além dos recursos humanos e dos recursos espaciais, são também de extrema
importância os recursos materiais, sendo que, na Escola de Ténis da Maia, estes
recursos são diversificados e específicos para cada atividade realizada, proporcionando
assim um melhor desempenho dos atletas. Esta Escola possui cerca de 650 alunos sendo
considerada uma das maiores escolas de ténis do Pais.

Tabela 2 - Recursos Materiais

Número

Tipo de material

Estado de
Conservação

7

Carrinho de bolas

Médio

6

Balizas

Médio/baixo

62

Raquetes

Bom

2

Escada

Bom

200

Cones

Bom

10

Tubos de bolas

Bom

20

Varas

Bom

20

Estacas

Bom

200

Marcadores

Bom

1

Máquina de atirar bolas

Muito bom

De referir que as bolas que são usadas em torneios oficiais, são utilizadas pela
Escola de Ténis consequentemente.

20

Relatório de estágio – André Vilela Brito

2017/2018

Tabela 3 - Recursos Materiais (ilustrações)

Utensílio principal para a prática da
modalidade do ténis.
Ilustração 19 - Raquetes

Bola usada nas idades inferiores a 8
anos.
Ilustração 20 - Bola vermelha

Bola usada nas idades superiores a 10
anos
Ilustração 21 - Bola verde

Bola usada entre os 9 e 11 anos.
Ilustração 22 - Bola laranja

Material que tem como função
delimitar zonas e marcar certos
circuitos de exercícios.
Ilustração 23 - Cones

Bolas normais usadas na Academia e
ETM
Ilustração 24 - Carrinho de bolas normais
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pontos

de

Ilustração 25 - Balizas

Utensílio que serve para apanhar bolas
facilmente.
Ilustração 26 - Tubo apanha-bolas

Este tipo de material tem como objetivo
marcar e dividir algumas zonas
específicas do campo.
Ilustração 27 - Sinalizadores

Material utilizado para a concretização
de alguns exercícios.
Ilustração 28 - Varas

Esta máquina serve para lançar bolas
com
uma
determinada
direção,
velocidade e inclinação. O professor
poderá assim ajudar a aperfeiçoar a
técnica de certos gestos da modalidade.
Ilustração 29 - Máquina de bolas

• Todas as fotografias são fonte própria.
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4.4. Canais de comunicação
• E-mail:cmt.administrativo@cm-maia.pt;cmt.gestor@cm-maia.pt
maiajovemtennis@cm-maia.pt
• Telefone: (+351) 229411703;
• Fax: (+351) 229420431
• Morada: Avenida Luis de Camões 4470-194 Cidade da Maia
Site: http://desporto.cm-maia.pt/index.php?id=57&antid=39&idr=69
4.5. Ficha de identificação do Tutor
A ficha de identificação do tutor pretende mostrar todos os pormenores acerca do
professional que acompanhou o meu estágio durante todo o ano.
O meu tutor de estágio (Vítor Ferreira) possui no currículo alguns pontos
interessantes, dos quais se podem destacar a licenciatura em Gestão do Desporto,
Treinador de nível III e selecionador nacional de Sub-16. Na ilustração abaixo, está
esquematizada, ao pormenor, a caraterização do tutor.

Ilustração 30 - Ficha de identificação de Tutor

4.6. Escalões
No complexo de Ténis da Maia as aulas de Ténis começam às 8h da manhã e
terminam às 23h, durante a semana. Ao sábado, começam às 9h e terminam às 20h. As
turmas são divididas pelos treinadores de forma equilibrada. Os horários de cada
treinador e das respetivas turmas estão descritos nos anexos.
De salientar que os escalões ligados à Academia têm direito a 4 courts, exceto
quando está a chover ou em caso de outro imprevisto, outras turmas podem frequentar
os courts de ténis, na parte de cima do Complexo, uma vez que são cobertos.
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Portanto, os escalões que estão associados à Escola de Ténis e à Academia são:
Tabela 4 - Turmas ETM e Academia

ETM
Turmas/
Escalões

Nº
Turmas

Academia

“Bola”

“Bola”

“Bola”

“Bola”

Normal

Verde

Laranja

Vermelha

30

16

12

7

Sub-12

Sub-14/16

Sub-18

6

4.7. Tarifário das aulas, alugueres de campo e torneios
O tarifário do Complexo Municipal de Ténis está definido e varia a partir de
certas variáveis, tais como:
• Aulas de grupo – Pagamento Mensal;
• Nível 1, 2, 3, 4 e 5;
• Aulas Individuais;
• Programa de férias para alunos da ETM;
• Programa de férias para outros alunos;
• Torneios para alunos da ETM;
• Torneios para outros atletas.
Dentro das aulas de grupo, o valor mensal poderá variar entre os 9,40€ e os
14,68€, nos níveis, e dependendo das horas que o atleta pretende treinar, o valor varia
entre 23,48€ e os 274,56€. Nas aulas individuais o preço varia entre 23,48€ e os
366,82€, o programa de férias para alunos da ETM, tem um preço que varia entre os
175,72€ e os 457,92€, enquanto que para outros alunos varia entre 175,72€ e os
457,98€. O preço dos torneios para alunos da ETM e os referente aos torneios internos e
torneio de mini-ténis está estipulado em, respetivamente, 11,11€ e 8,89€. Para outros
atletas, o torneio interno está com preçário de 13,35€. O torneio de mini-ténis custa
11,11€ e outros torneios 44,46€.

24

Relatório de estágio – André Vilela Brito

2017/2018

Os preços podem sofrer alterações dependendo dos descontos por ser munícipe ou
não.
Para aluguer dos campos, as variáveis de pagamento a ter em conta são as
seguintes:
• Singulares;
• Pares;
• Cartões Pré-pagos;
• Cartões Pré-pagos de outros pisos;
• Cedência de utilização da parede da escalada interior;
• Utilização Mensal;
• Valor diferença Luz/hora – Cartões Pré-pagos (outros débitos).
Portanto, se o court for alugado para um jogo de singulares, o valor do aluguer
varia entre os 5,27€ e os 15,46€, se for um jogo de pares, entre 5,48€ e 15,89€. Se for
utilizado pela pessoa um cartão pré-pago para o piso de terra batida, então o valor varia
entre os 54,63€ e os 317,91€,por séries de 20. Se o pretendido for frequentar outros
pisos o valor varia entre 34,21€ e 249€ por séries de 20. A cedência do espaço da parede
de Escalada interior, também tem um preçário no intervalo de 1,85€ e 2,89€. A
utilização mensal pode ser adquirida a partir do valor de 7,40€ até 346,80€.
O valor diferença Luz/Hora com cartões pré-pagos está referenciado entre os
3,01€ e os 7,36€.
O valor oscila devido aos descontos que existem nos clubes para os não munícipes
e para munícipes.
De salientar que o tarifário dos treinos e dos alugueres de campo apresentam-se
em anexo para uma visualização mais especifica.
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CAPÍTULO II- Metodologia de Estágio

27

Relatório de estágio – André Vilela Brito

2017/2018

1. Objetivos de estágio
No princípio do meu estágio, na instituição acolhedora ETM, em parceria com a
Academia de Ténis, eu e o meu tutor de estágio, professor Vítor Ferreira, definimos
objetivos atingíveis, realistas e mensuráveis que eu, como estagiário, trabalhei de forma
a poder prestigiar a instituição acolhedora. Dentro destes objetivos, incluímos os gerais
e os específicos.
1.1. Objetivos gerais
• Participar nas competições oficiais de sub-12 e sub-14, acompanhando e
orientando jogadores;
• Organizar e coordenar atividades de fomento da modalidade com a ajuda dos
professores da escola;
• Avaliar e registar a progressão técnico-tática dos jogadores da academia;
• Participação na realização dos torneios internos da escola;
• Intervir de forma qualificada em contexto profissionalizante;
• Aprofundar competências que habilitem uma intervenção profissional
qualificada;
• Refletir

criticamente

sobre

a

intervenção

profissional

e

reajustar

procedimentos sempre que necessário.
1.2. Objetivos Específicos
• Condução e visualização de sessões de treino (aperfeiçoamento, précompetição; competição; avançados adultos);
• Orientação de jogadores em competições oficiais e internas;
• Preparação das sessões de treino;
• Coordenação de uma ação de fomento na escola;
• Organização e coordenação de uma competição interna;
• Participação em 1 ou 2 atividades do circuito smashtour sub-10;
• Fazer avaliações técnicas/táticas em diferentes tipos de aulas e nível.
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2. Definição da área e fases de intervenção
A modalidade do ténis é jogada num campo de forma retangular entre dois ou
quatro jogadores (pares), com raquete e uma bola com diâmetro entre 6,35 e 6,67
centímetros e peso entre 56,7 e 58,5 gramas. A medida do campo de singulares é
diferente do de pares. O campo de singulares tem 23,77 metros de comprimento e de
largura tem 10,97 metros e para pares tem 10,97 metros. O campo é dividido por uma
rede de 1,07 metros e no centro de 91,4 centímetros. Existem 4 categorias de torneio
GrandSlam, em que os jogos são disputados até 5 sets e os restantes torneios são
disputados até 3 sets. Os pisos onde esta modalidade é jogada são os seguintes: terra
batida, relva natural e sintética e hardcourt (Conselho de Arbitragem, 2010).
O jogo da Péla, conhecido por ser o passado do ténis, era praticado em França
durante o século XIII e realmente apesar de evidenciar algumas semelhanças, este
desporto (Péla) deriva diretamente da paume, ou seja uma pequena bola usada para
jogar de forma lúdica.
Este “desporto” era caracterizado pela sua violência, evidenciando em jogadores
fraturas, cabeças rachadas e olhos perfurados, devido ao impacto de uma bola super
dura sendo necessário, com o passar do tempo este tipo de jogo tornou-se mais
regularizado e com espaço definido
No Renascimento, a população demonstrou um gosto por este jogo e portanto
houve a curiosidade de saber mais sobre a técnica da modalidade.
A péla curta, como era designada nesta época, realizada no interior de espaços era
caraterizada por evidenciar muitos participantes, mas devido a este jogo ter sofrido
algumas mudanças houve assim a redução do número de praticantes, dando origem ao
carácter individualista do ténis hoje em dia.
No século XV, em Inglaterra, originou-se um jogo conhecido como Tennis,
jogado em salões e com raquetas de madeiras que efetuavam o batimento em bolas
rígidas. Posteriormente, e devido às variantes do Tennis jogado ao ar livre, é que
originou então o atual Ténis que conhecemos hoje em dia.
O Ténis, então, imigrou de França para Inglaterra, tornando-se famoso em ambos
os países.
Em Portugal, entre 1721 e 1738, Francisco da Fonseca Henriques e outros autores
descrevem a “péla” como uma prática que beneficia a saúde.
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O começo do Ténis em Portugal aconteceu em 1880 pelos residentes ingleses no
Porto, Cascais e Carcavelos. A exportação do vinho do Porto, os diplomatas ingleses
residentes em Estoril e os operários britânicos, em Carcavelos tornaram o jogo do Ténis
famoso.
Guilherme Pinto Basto, foi o principal fundador do Ténis em Portugal tendo
vencido muitos Campeonatos em Portugal e criado o Sporting Club de Cascais, o Clube
Internacional de Foot-ball. Pinto Basto foi assim o primeiro presidente da Federação
Portuguesa de Lawn-Tennis, fundada em 1925 (Martins, 1995).
O Ténis em Portugal, foi inicialmente jogado por população privilegiada, como
por exemplo o Rei D.Carlos, sendo então considerado um desporto elitista.
Em 1898 e 1899, construiu-se dois recintos de Lawn-Tennis em Carcavelos e
Parede, apesar de mesmo assim as instituições não abundarem em Portugal e
consequência disso era a escassez da prática da modalidade.
As primeiras publicações sobre o Ténis apareceram na revista “Illustração
Portugueza” e na edição semanal do jornal “o Século”, sobre torneios realizados no
Funchal, Caldas da Rainha, Porto, Cascais e também da Taça Valbom.
O Lawn-Tennis, foi considerado como “um dos tipos de sport mais adequados à
demonstração de elegância, gosto pelo movimento ao ar livre e fair-play, que os
aritocratas e os detentores do capital ambicionavam”.
Trinta e sete anos depois de criada a Federação Inglesa, foi constituída a
Federação Portuguesa de Ténis em Março de 1925. Ao longo do tempo houve várias
“quebras” ao nível do Ténis em Portugal, no entanto reergueu-se criando vários clubes:
Clube Ténis de Oeiras; Clube Internacional de Futebol; Clube Ténis do Estoril, Lawn
Tennis da Foz e Clube Ténis do Porto (Serra, 2003).
Dentro da fase de intervenção existem alguns pontos que devem suscitar
importância, tais como: observação de sessões de treino (mínimo de 8) nos dois
primeiros meses de estágio, com elaboração do plano e relatório; observação de uma
sessão de treino por mês (no mínimo), após o período atrás referido, com elaboração de
relatório; observação e análise de uma sessão do desempenho em competição (no
mínimo um jogo por mês) após o período atrás referido com elaboração de relatório;
avaliação dos atletas em termos antropométricos e motor/técnico (mínimo de dois
momentos temporais durante a época desportiva) e elaboração de relatório; planeamento
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e intervenção pedagógica (preferencialmente autónoma ou em coadjuvação) em sessões
de treino (mínimo de 4 exercícios por mês), após o período atrás referido, com
elaboração de plano de treino e relatório; realização de um projeto (no mínimo) de
formação ou promoção desportiva envolvendo a entidade acolhedora, se possível em
interação com a comunidade; participação em ações de formação, congressos,
seminários e afins, produzindo relatórios; produção de atas de reuniões com o
coordenador e com o tutor de estágio.

3. Planeamento
Ao longo deste estágio, que realizei na Cidade da Maia, mais especificamente no
Complexo de Ténis da Maia, desenvolvi uma vasta quantidade de atividades que fez
com que o meu conhecimento acerca do desporto e da modalidade do ténis crescesse
exponencialmente. Durante este percurso, estive em contacto com pessoas que me
fizeram crescer e me ajudaram a realizar qualquer atividade dentro desta instituição.
Tendo em conta o calendário anual destinado ao ano letivo 2017/2018, realizei
mais atividades do que aquelas que estavam previstas, sendo que no calendário anual,
não coloquei os congressos e cursos que fiz durante este ano.
Durante este processo, designado de estágio, fiquei adstrito a vários escalões, com
a tutoria dos professores João Maio, Vítor Ferreira, Joana Pangaio,
Participei em vários congressos e cursos e fiz igualmente trabalho de secretaria no
Torneio Internacional Maia Jovem.
Do que estava planeado no inicio do ano, ampliei muito o meu horário, pois uma
vez de férias do IPG, em certas alturas do ano, continuei a desenvolver o meu estágio e
todos os objetivos.
Sobre as tarefas planeadas desde início, foram todas alcançadas com sucesso,
sendo que um ponto a acrescentar é nas observações de aula, pois no fim do estágio já
realizava aulas autonomamente e, por vezes, era complicado fazer observações de aulas.
Senti algumas dificuldades em realizar todas estas atividades pelo facto de, em
certo momento, o tempo ser escasso. Como realizava muitos treinos durante a semana,
tinha que ficar mais tempo no complexo, sendo esta a razão de ter feito tantas horas de
estágio. Outro condicionalismo, era que viajava sempre todos os dias para Águeda, não
sendo fácil, em certas ocasiões, conciliar as viagens com os trabalhos que tinha na
Escola de Ténis.
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Todas as atividades que desenvolvi e que caracterizam cada ponto do planeamento
anual serão descritas mais à frente.
De seguida, apresentarei o esquema do Calendário Anual, definido por mim, pelo
Coordenador de Estágio e Tutor de Estágio.

Tabela 5 - Calendário Anual

Outubro/Novembro /Dezembro

•Observação de aulas;
•Organização e acompanhamento dos torneios internos da bola
vermelha, laranja, verde e normal;
• Acompanhamento de atletas a torneios oficiais de sub-10, sub12, sub-14 e sub-16;
•Planeamento e realização de aulas com ajuda dos professores e
autonomo;
•Avaliações fisicas e técnicas;
• Realização do Plano Individual de Estágio
• Organização

Janeiro/Fevereiro/Março

e acompanhamento dos torneios internos da
bola vermelha, laranja, verde e normal;
•Acompanhamento de atletas a torneios oficial de sub-10, sub12, sub-14 e sub-16;
• Planeamento de aulas e realização de aulas autonomamente;
•Observação de aulas;
• Começo da realização do Relatório de estágio.

Abril/Maio/Junho

•Organização e acompanhamento dos torneios internos da bola
vermelha, laranja, verde e normal;
•Acompanhamento de atletas a torneios oficial de sub-10, sub-12,
sub-14 e sub-16;
•Planeamento de aulas e realização de aulas autonomamente;
•Observação de aulas e realização do projeto de estágio;
• Avaliações fisicas e técnicas;
• Apresentação do relatório e dossiêr de estágio.
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3.1. Horário
Como já mencionado anteriormente, o número de horas que realizei
transcenderam as ditas no GFUC e portanto o horário representado é direcionado para
as horas realizadas à quinta-feira, sexta-feira e ao fim-de-semana.
Durante muitas semanas, dirigi-me ao Complexo de Ténis, para realizar as
atividades estipuladas no Planeamento fora das horas específicas para estágio. Estas
circunstâncias aconteciam durante o período de férias de Natal e Páscoa.
Em certos dias, o meu horário de entrada e de saída variava muito, como por
exemplo, entrada às 8h da manhã e saída às 21h.
Resumindo, o esquema apresentado em baixo é o planeado no início, mas que
durante o processo de estágio, sofreu retificações.

Ilustração 31 - Horário semanal 2017/2018 (inicialmente prescrito)
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3.2. Planeamento Técnico
Periodizar é distribuir no tempo um ciclo anual de treinos, em vários períodos
para se tornar mais curto e assim “tirar” o maior rendimento possível (Gómez, 2006).
No início de cada época, é definido um planeamento técnico, que durante a etapa de
desenvolvimento de cada turma, é gerido de forma a obter uma maior satisfação por
parte dos alunos e pais.

Ilustração 32 - Planeamento técnico
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CAPÍTULO III- Atividades Desenvolvidas
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1. Atividades Desenvolvidas
Neste ponto irei identificar, descrever e analisar todas as minhas atividades
desenvolvidas no processo de estágio.
1.1. Treinos
O treino desportivo deve estar organizado através de exercícios físicos
estruturados e periodizados pedagogicamente, este precisa de estar planificado
consoante os objetivos do atleta. O treino é designado como sendo uma atividade física
de duração extensa, de forma contínua e especificada a cada atleta e tem como principal
meta transcender tarefas cada vez mais complicadas (Nunes, Bettanim, Chelles, Nunes
& Drigo, 2017).
Durante o ano de estágio realizado no Complexo de Ténis da Maia, a principal
atividade desenvolvida foram os treinos, quer na vertente da Escola de Ténis como
também na Academia, em diferentes escalões, desde as “bolas” vermelha, laranja e
verde até aos adultos.
Os treinos eram realizados em um ou dois campos, consoante as condições
meteorológicas e o número de alunos.
A duração dos treinos era de 2h e os planos de aula eram constituídos por um
tempo parcial de 30 minutos, neste caso, 4 tempos de 30 minutos: a primeira fase de
aquecimento onde os alunos ativavam o corpo para a prática da modalidade; a segunda
fase, onde era desenvolvida a parte mais técnico/tática, dependendo do tema que estava
a ser desenvolvido na semana; os últimos 60 minutos eram reservados para os jogadores
fazerem pontos livres, com o treinador a colocar a bola ou não e dar preferência às
formas jogadas. Mas evidentemente que nem sempre os treinos se processavam desta
maneira, pois numa semana de competições dava-se mais importância às formas jogadas
do que ao desenvolvimento da parte técnica e por isso cada plano de aula para cada
escalão é adaptado e flexível.
Os treinos dos adultos têm hora marcada para a parte da manhã e final do dia,
enquanto a maioria dos jovens treina a partir do começo da tarde, exceto uma turma ou
duas que treinam também de manhã.
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1.1.1. Turmas
As turmas em que estive mais presente foram nas turmas sub-12, sub-14/16 e
também nas turmas de adultos. Além destas, estive presente, mas com menos
frequência, nas turmas de “bola” verde, “bola” laranja e “bola” vermelha ou então em
turmas onde era preciso substituir algum treinador.
O meu papel dentro das turmas e treinos era definir o plano de treino, dar a
ativação funcional, geral e específica, desenvolver o exercícios com carrinhos de bolas,
criar variantes e estímulos, dar feedbacks, corrigir certos acontecimentos técnico-táticos,
exemplificar algum exercício, orientar estações de treino, fazer análises técnicas, físicas,
psicológicas e motoras e por vezes até jogar com os alunos.
Desde o primeiro dia de estágio que defini que, primeiramente, observava os
treinadores principais a dar os treinos às respetivas turmas. Só posteriormente entrei no
campo para comandar um treino, pois percebi que a metodologia usada pela ETM era
nova para mim e achei melhor perceber a maneira como a equipa técnica da Escola
trabalhava para depois, então, tentar encaixar-me nesses moldes. A partir do momento
em que comecei a observar e depois a realizar treinos, os treinadores principais sempre
me ajudaram a criar um bom ambiente de treino, a dar feedbacks, a orientar-me para o
exercício mais correto, que estilos e métodos de treino utilizar, quais os exercícios a
colocar no plano de aula e, mais do isto tudo, deixaram me errar e ser autónomo.
A turma de sub-12 é normalmente constituída por 8/10 atletas e é orientada pelo
treinador Vítor Ferreira. Este treino tem início às 17h e termina às 19h. Nesta turma, é
importante manter sempre os alunos direcionados para um estímulo pois estes são muito
extrovertidos, têm muita energia e distraem-se facilmente. O objetivo principal nesta
turma é desenvolver algumas capacidades técnicas, táticas, coordenativas bem como
inserir os atletas em exercícios de formas jogadas. Neste tipo de turmas ainda é
necessário haver alguma progressão técnica, como exercícios de “carrinhos”.
É importante igualmente incutir algumas regras e valores a certas crianças pois,
em algumas circunstâncias, não se sabem comportar, influenciando outros alunos.
A turma de sub-14 e sub-16 é normalmente constituída por 6/8 atletas e é
orientada pela treinadora Joana Pangaio. Este treino tem início às 15h e termina às 17h.
Neste treino, é importante respeitar as fases, preparatória, de competição e de transição,
e assim definir o treino de maneira a que os alunos possam dar o máximo de rendimento
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possível e sejam submetidos a estilos de treino diferentes consoante cada fase, que é
proposta.
Existem momentos em que é necessário um aperfeiçoamento técnico-tático e
portanto definem-se sessões de treino específicas em que por exemplo se melhoram
alguns pontos necessários de batimento de direita, ou então da movimentação no
campo. Em época de competições, o essencial será ouvir o atleta, as necessidades do
mesmo e gerir o treino em função das mesmas, mas numa maneira geral, o importante é
definir uma sessão onde se abordem aspetos ligados ao jogo, ou seja formas jogadas, de
modo a juntar o treino ao máximo da competição.
Nas turmas de adultos, todos os dias de manhã, o planeamento usado é baseado no
documento previamente estabelecido.
No geral, a turma destes alunos é muito exigente, por quererem sempre mais e
melhor, o que envolve um grande trabalho de casa, de planeamento e estudo de todos os
pormenores que poderão acontecer no treino. Nestas aulas, foi quando errei mais, por
não estar inicialmente adaptado às dinâmicas das turmas de adultos. Ao longo do tempo
fui sempre aprendendo com o treinador Vítor Ferreira e melhorando o meu desempenho
nos treinos. A metodologia aplicada com os adultos é muito à base de formas jogadas e
raramente são usados os esquemas. Portanto, quando comecei a dar estas aulas, comecei
por, num primeiro momento, ir sempre ao encontro dos esquemas técnicos, no início
das mesmas e deparei-me com o facto de os adultos preferirem formas jogadas.

Ilustração 33 - Turma sub-12

Ilustração 34 - Turma sub-14/16
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1.2. Avaliações técnicas, físicas e psicológicas
A preparação desportiva é um processo complexo, que leva a que o sucesso
apenas possa ser atingido com o equilíbrio de diversos fatores, que dependem do
domínio do conhecimento do conteúdo do treino, da arte e da intuição por parte do
treinador. Deste modo, têm-se revelado importante para o incremento da performance
desportiva, os trabalhos desempenhados por diversos especialistas que procuram
aproximar a teoria e a prática nas Ciências do Desporto. Independentemente da
modalidade, é fundamental o controlo e avaliação do treino para a prescrição do mesmo
(Silva & Morouço, 2017).
Durante o estágio, realizei avaliações técnicas, físicas e psicológicas e o objetivo
era fazer uma primeira avaliação no início e outra no final para poder comparar os
resultados e descrever assim o processo de treino.
1.2.1. Avaliação Física
Todos os treinadores que planeiam a parte física para os jogadores têm uma ideia
em comum, no circuito profissional todos jogam bem a nível técnico mas a
característica que difere os melhores jogadores é a preparação física. (Del Freo, 1998)
Para a avaliação física, foi usado o protocolo idêntico ao utilizado nos estágios das
seleções nacionais, que envolve os seguintes parâmetros: lançamento da bola medicinal;
sprint 20m e salto horizontal. O material usado foi fita métrica, cones, bola medicinal e
cronómetro. A avaliação contou com a participação de 16 atletas, sendo que a segunda
avaliação foi realizada por 8 dos 16. De salientar a participação do responsável pelo
departamento físico, Treinador António Nogueira.
A principal dificuldade foi juntar todos os atletas, pois em certos momentos
estavam fora, em torneios, o que dificultava a aplicação dos testes.

Ilustração 35 - Testes Fisicos

42

Relatório de estágio – André Vilela Brito

2017/2018

metros

Bola medicinal
4,50
4,40
4,30
4,20
4,10
4,00
3,90
3,80
3,70
3,60
3,50

4,45

Bola medicinal
3,75

1º teste

2º teste

Ilustração 37 - Teste Bola medicinal jogador "x"

Salto horizontal
2,00
1,90

1,85

metros

1,81
1,80
Salto horizontal

1,70
1,60
1,50
1º teste

2º teste

Ilustração 38 - Teste Salto horizontal jogador "x"

Sprint 20m
4,00

3,99

3,98

metros

3,90
3,80
Sprint 20m

3,70
3,60
3,50
1º teste

2º teste

Ilustração 36 - Teste Sprint 20m jogador "x"
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De acordo com o teste físico usado num jogador, podemos verificar que os
valores, para cada parâmetro, estão semelhantes, mas existe um pequeno aumento
comparando os primeiros testes com os segundos.
1.2.2. Avaliação Psicológica
No jogo de ténis são enormes os desafios mentais e emocionais que os jogadores
enfrentam. Existem quatro fatores que são imprescindíveis para alcançar o sucesso
mental: elevar a confiança; controlar a ansiedade; fazer um planeamento de estratégias
para pré, durante e pós jogo e estabelecer objetivos e atitudes ambiciosas (Lochr, 1990).
A avaliação psicológica dividiu-se em duas partes, ou seja, a aplicação do teste foi
diferente para os escalões de sub-12 e sub-14.
Para o escalão de sub-12, usei o Questionário de Orientação em Tarefa e Ego no
Desporto Este teste é utilizado para avaliar se o indivíduo define sucesso num contexto
desportivo como "tarefa orientada" ou "egocêntrica" (Duda, 1989).
Participaram neste teste 10 alunos do escalão de sub-12, sendo que só 8
apareceram à avaliação.
A principal dificuldade teve a ver com o facto de muitos alunos demorarem a
trazer os questionários preenchidos, o que dificultava depois a recolha das avaliações e,
consequentemente, o tratamento dos dados.
Recorri a um site para definir a contagem de cada pergunta a que os alunos tinham
que responder. Neste caso eram 13 perguntas e tinham de colocar um número de 1 a 5.
Seguidamente, colocava os resultados no site referenciado e obtinha os resultados
(Brian Mac Sports Coach, s.d.).
Para os atletas de sub-14, entreguei um documento designado de “Roda do Atleta”
(Lages & O'Connor, 2004) (adaptado Guerreiro, 2017). Este documento faz parte de um
simpósio de coaching que realizei no ano 2017 e achei interessante apresentá-lo aos
atletas. Participaram 12 atletas deste escalão no primeiro e segundo testes. O objetivo
deste teste era colocarem uma percentagem em determinados parâmetros, tais como
físico, técnico, trabalho em equipa, carreira, relação com a equipa técnica, relação com
os intervenientes da competição, motivação e controlo emocional.
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Ilustração 39 - Avaliação psicológica sub-12

tarefa

Ilustração 40 - Exemplo jogador "y"

Ilustração 41 - Avaliação psicológica Sub-14
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Ilustração 42 - Exemplo jogador "z"
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1.2.3. Avaliação Técnica
A modalidade do ténis é socialmente acessível a toda a população desde o mais
alto nível competitivo, aos clubes amadores, como atividade de lazer. Para este tipo de
desporto é necessário haver uma visão alargada dos aspetos técnicos (Aparicio, 1998).
Durante o estágio executei também avaliações técnicas aos atletas de sub-14 e
sub-12. Foram realizados dois momentos de avaliação, um no início e outro no fim. De
salientar que alguns atletas que fizeram a primeira avaliação, não realizaram a segunda
por causa dos torneios. Nestes testes contei com a colaboração dos treinadores Vítor
Ferreira, João Maio e Joana Pangaio.
A ficha usada para executar a avaliação difere de idade para idade, tendo
aproveitado o modelo já usado pela ETM para inserir os dados.
Foram analisadas todas as pancadas específicas e gerais, bem como alguns pontos
táticos.
A principal dificuldade que senti foi em definir certas notas em determinados
pontos, pois como não tenho muita experiência, senti que faltou um “olhar” de pessoas
mais experientes, pelo que contei com a ajuda dos treinadores de cada turma.
Em relação à avaliação técnica, é de salientar que a maioria dos jogadores
melhorou as suas capacidades técnicas, evidenciando assim um grande grau de
evolução.
No escalão de sub-12, os valores mais baixos são na pancada do serviço e volei,
onde por exemplo a pega continental ainda não está completamente assimilada por
serem pancadas bastante complexas.
No escalão de sub-14, os valores mais baixos são recorrentes nas pancadas menos
boas num determinado atleta.
(Em Anexo encontra-se a devida ficha de avaliação técnica de sub-12 e sub14/16.)
Ainda inserido nesta avaliação, ocorreu assim um momento de avaliação.
Com este propósito realizou-se gravações com câmara de vídeo, com o objetivo
de analisarmos ao pormenor a técnica dos mesmos.
Em primeiro lugar, definimos um protocolo de gravação, que consistia na
realização de 12 pancadas de direita e seguidamente de esquerda, alternando ao fundo e
ao meio, 2 voleis e um smash e séries de 4 e serviços. A minha função era mandar as
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bolas para os alunos executarem o gesto técnico, ao passo que a Professor Joana
gravava.
Todos os alunos foram gravados no plano frontal e lateral, exceto uma aluna que
foi filmada em todos os planos devido a alguns condicionalismos no gesto técnico.
As mesmas gravações foram feitas na aula dos atletas de sub-12 com a ajuda do
professor Vítor Ferreira. Desta vez, o protocolo definido foi, em metade do campo,
executar uma direita ou esquerda ao fundo e outra ao meio, seguidamente volei e, no
final serviços. Todas as pancadas foram filmadas de frente, exceto o serviço, que foi
gravado de lado e de trás.
1.3. Acompanhamento de jogadores a torneios
Neste ano de estágio realizei o acompanhamento de jogadores a torneios, onde
vivenciei experiências novas, convivi com os atletas num espaço competitivo e pude
estar presente num meio onde a palavra do treinador é muito valorizada.
Ao longo de todos os torneios fui tentando aumentar a minha performance como
treinador, ajudando, da melhor maneira, os atletas a alcançar os objetivos definidos para
cada torneio.
Realizei seis acompanhamentos, a todos a torneios oficiais da FPT e um
pertencente à Tennis Europe. Tentei ao máximo que os acompanhamentos fossem
sempre de escalões diferentes para variar os objetivos, os métodos e as vivências para
cada atleta.
1.3.1. Torneios Nacionais e Internacionais
Ao longo do meu ano de estágio, acompanhei alguns atletas da Academia de ténis,
a torneios Nacionais e Internacionais. Seguidamente mencionarei especificamente um a
um.
1.3.1.1. Torneio Masters Interregional
No dia 11 de novembro de 2017, acompanhei três jogadores da Escola de Ténis da
Maia do escalão de sub-10 a um torneio designado “Masters interregional”, no âmbito
do programa “Play and Stay” da Federação Portuguesa de Ténis. Todos os atletas
jogaram com bola verde.
O torneio estava dividido em grupos sendo que os atletas da Maia estavam
distribuídos por 3 grupos de 4 jogadores. Os “meus atletas” passaram a fase de grupos
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que decorreu no sábado, dia 11 e também ganharam na variante de pares. No domingo,
os atletas tiveram percursos diferentes, jogando com outros adversários diferentes agora
já num quadro normal. Um dos atletas perdeu nos quartos de final, outro nas meias e um
atleta da Escola de ténis da Maia acabou por ganhar o torneio.
Durante o dia 11 de novembro, usei uma câmara de filmar para conseguir gravar
os jogos dos jogadores, bem como uma ficha de observação de desempenho para avaliar
alguns pontos de caráter técnico e o comportamento do atleta.
Depois deste dia, posso referir que todos os atletas se comportaram devidamente
fora e dentro do campo. Foi necessário uma conversa com todos os atletas para que os
mesmos percebessem que o essencial não era a vitória mas sim que houvesse
divertimento e uma boa atitude dentro do campo.
A nível técnico, tenho a referir que o nível dos jogadores estava ótimo, sendo
que em alguns momentos “fugia” um pouco à metodologia do gesto para que
conseguissem colocar a bola dentro do campo.
Senti algum nervosismo, por ser a primeira vez que acompanhei jogadores a um
torneio oficial. Ao longo do dia, tentei ao máximo manter uma boa postura e o mais
importante foi procurar conseguir estar sempre ao dispor de cada jogador da
competição.
Realizado com sucesso foi também o trabalho por parte dos organizadores do
torneio, que tiveram sempre a preocupação de gerir corretamente a competição e
interagir de forma simples e organizada com os pais e atletas.

Ilustração 43 - Atletas Sub-10 em torneio
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1.3.1.2. Inter-clubes Maia
No mês de dezembro de 2017 acompanhei a equipa da ETM de sub-14 aos
interclubes realizados no Complexo de Ténis da Maia.
A equipa, representada por 5 atletas e o capitão Vítor Ferreira, venceu a equipa do
Clube de Ténis de Braga.
Realizei uma observação a uma jogadora, num jogo de singulares. A experiência
foi muito enriquecedora, uma vez que foi a primeira vez que estive num ambiente de
equipa da ETM. Estive envolvido no grito inicial de apoio aos atletas, o que me fez
sentir dentro da equipa e muito contente por estar perto da “família” ETM.

Ilustração 44 - Equipa E.T.Maia Sub-14

1.3.1.3. Acompanhamento Torneio “Ano Novo”
No fim-de-semana de 20 e 21 de janeiro de 2018, acompanhei 9 jogadores da
Academia de ténis da Maia, a um torneio nível C da FPT, em Paços de Brandão. OS
jogadores participaram nos escalões de sub-12 e Sub-16.
Primeiramente, no escalão de sub-12 foi disputada a fase de grupos e
seguidamente, os atletas da ETM participaram no quadro principal No escalão de Sub16 masculinos, houve a participação de atletas logo no quadro principal
Por fim, todos os atletas demonstraram em campo e fora dele uma grande atitude
e respeito por todas as pessoas envolventes no torneio. Demonstraram igualmente um
bom ténis dentro do court.
A minha principal dificuldade foi controlar o tempo de refeição dos jogadores e o
do aquecimento.

49

Relatório de estágio – André Vilela Brito

2017/2018

Ilustração 45 - Acompanhamento de atletas sub-12

1.3.1.4. Campeonato Regional de Sub-14 e Prova Sub-14 A
Acompanhei a comitiva da Escola de Ténis da Maia à cidade de Lousada para
participar no torneio de nível A e no Campeonato regional, ambos no escalão de sub-14.
Durante este torneio fiz algumas análises aos jogos dos atletas.
Houve sempre uma grande dinâmica de grupo, uma grande união entre todos os
atletas e também um grande cuidado com os fatores que influenciam a competição
antes, durante e depois do jogo. Tentei falar sempre com os atletas antes e depois dos
jogos, e durante toda a competição, preocupei-me com o bem-estar dos atletas.

Ilustração 46 - Torneio Lousada Sub-14

1.3.1.5. Torneio Internacional Sub-12 Açores
Entre os dias 5 e 11 de março decorreu nos Açores uma prova internacional do
escalão de sub-12. Fui convidado pela FPT, mais propriamente pelo Coordenador
Nacional dos escalões de formação, Pedro Lobão, a acompanhar, juntamente com ele, a
equipa da seleção nacional de sub-12 a este mesmo torneio.
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No dia 4 (domingo) juntei parte da equipa (5 elementos) no aeroporto Francisco
Sá Carneiro, pelas 8h da manhã, para procedermos ao check-in e viajarmos para o
aeroporto de Lisboa. À chegada a Lisboa, esperámos cerca de 2h, para seguidamente
viajarmos para os Açores, onde já se encontrava o Coordenador da Seleção, Pedro
Lobão, com a equipa do Sul.
Assim começou esta experiência única. Ao chegarmos aos Açores, tudo era
diferente para mim, por sentir nos atletas a minha presença e desde o primeiro momento
fiz tudo para que eles se sentissem bem.
No dia 5 (segunda), começou logo a haver jogos e, por isso, a rotina era levantar
cedo, apanhar o autocarro desde o hotel até ao clube. Seguidamente, supervisionar o
aquecimento dos atletas antes dos jogos. Todos os dias nos levantávamos muito cedo e
saíamos do clube muito tarde, tendo em conta que o clube só tinha um campo coberto, e
como as condições climatéricas não favoreceram muito o torneio, este realizou-se muito
lentamente.
Dentro do clube, havia um ginásio onde frequentemente os atletas faziam o seu
treino.
Alguns atletas foram perdendo tanto no quadro feminino como masculino, mas
resumidamente, a equipa fez bons resultados, tendo demonstrado um bom ténis e um
jogador português chegou à final do torneio, perdendo para um atleta grego.
Dentro deste torneio, havia outras rotinas que foram essenciais para que tudo
corresse bem, tais como estudar com os atletas, encomendar o lanche, definir horas para
jantar e almoçar, definir regras e valores, unir sempre a equipa, falar antes e depois com
os atletas, entre outras coisas.
Quando terminou o torneio, regressámos todos a casa e, claro, com um sorriso na
cara.
Concluindo, esta semana foi das melhores da minha vida, pois tive em contacto
com muita gente, inclusive de outros países, com árbitros e outros treinadores. O grupo
comportou-se todo muito bem e tivemos uma união durante todo o torneio que é de
louvar. Nunca se deixou ninguém para trás, nunca se deixou “cair” ninguém e via-se
entreajuda entre todos. Foi uma semana de muitos erros da minha parte, mas que, na
verdade, serviram para aprender muito. Uma pessoa importante nesse papel foi o Prof.
Pedro Lobão, que sempre me apoiou em tudo, não me deixou sozinho e partilhou
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experiências de muito valor. Agradeço-lhe por isso e por esta oportunidade, que me
proporcionou realmente bons momentos.

Ilustração 47 - Equipa da Seleção Nacional Sub-12 nos Açores

1.3.1.6. Torneio Internacional Maia Jovem
De 26 de maio a 1 de abril estive no Complexo de Ténis da Maia a ajudar na
organização de um torneio internacional, que contou com cerca de 300 atletas de 30
países.
Executei trabalho de secretaria e igualmente acompanhei alguns jogos de atletas
da ETM
Foi uma experiência muito valorizada por mim, pois conjugar os dois trabalhos
não é fácil e senti que o meu nível de relacionamento com outras pessoas, de outros
países, evoluiu muito, pois, muitas vezes, tinha que falar a nossa língua ou o inglês.
De salientar que este torneio é muito competitivo e por isso vêm os melhores
jogadores de todo o mundo participar nesta etapa da Tennis Europe. Durante o trabalho
de secretaria, o objetivo foi colocar os quadros disponíveis, organizar os campos para
treino, dar bolas para treino, tratar da caução do aluguer dos courts e também dar
algumas indicações. Acompanhei alguns atletas nos seus jogos, embora em menor
proporção.
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1.3.2. Torneios Internos
Durante todo o ano, a ETM desenvolve um calendário de torneios internos, ou
seja, como o próprio nome indica, são torneios realizados com os alunos da Escola de
ténis, participando os seguintes alunos. “bola” vermelha; “bola” laranja; “bola” verde e
bola normal. O objetivo destes torneios é gerar uma competitividade divertida entre os
alunos, não tendo como principal objetivo ganhar, mas sim num sentido de convívio
entre pais, alunos e treinadores.
É, portanto, uma oportunidade para os alunos conseguirem demonstrar o seu ténis
num contexto competivivo mas não oficial nem federado.
1.3.2.1. Bola Vermelha e Bola Laranja
No dia 15 de outubro de 2017, entre as 9h e as 18h, ajudei na realização de alguns
jogos nos escalões da “bola” vermelha e “bola” laranja em parceria com os professores
Vítor Ferreira e Joana Pangaio.
Às 9h da manhã começámos a montar as redes e seguidamente fomos chamando
as crianças para jogar. O meu papel enquanto estagiário era ajudar na pontuação dos
jogos e ajudar em algumas decisões de “fora” ou “dentro”.
Seguidamente, retirámos as redes da “bola” vermelha e demos prosseguimento à
realização do torneio da “bola” laranja, com a marcação de zonas específicas.
Durante este dia, nos dois escalões, houve alguma dificuldade por parte dos
jogadores na contagem dos pontos e por isso a presença dos professores nessa tarefa ser
tão importante. Logo, um dos objetivos principais era que os jogadores dissessem alto a
contagem para que fosse incutido no seu jogo esse hábito.
Na “bola” laranja, participaram 10 atletas. Primeiramente, constitituiram-se
grupos de jogadores, que jogaram todos contra todos. Seguidamente, houve um quadro
normal e um quadro de consolação.

Ilustração 48 - Torneio Interno Bola vermelha
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1.3.2.2. Bola Verde e Normal
No dia 21 de outubro de 2017, entre as 9h e as 16h, ajudei na realização de alguns
jogos nos escalões da “bola” verde e “bola” normal, em parceria com os professores
Alexandre e Vitor Ferreira
Às 9h da manhã, começámos por fazer o ponto de situação dos campos, pois no
dia anterior tinha chovido e não tínhamos os campos em condições para se jogar. Por
volta das 10h comecei a fazer a receção dos jogadores e seguidamente a chamá-los para
irem jogar. O meu papel enquanto estagiário era ajudar na pontuação dos jogos e ajudar
em algumas decisões de “fora” ou “dentro”, organizar os quadros, ficar responsável
pelos resultados e chamada dos jogadores.
Primeiramente, os jogadores participaram na fase de grupos em que jogavam
todos contra todos. Em consequência da classificação da fase de grupos, desenvolveu-se
um quadro de eliminação e de consolação. Na parte da tarde, houve alguns jogos da
“bola” normal, em que a minha intervenção foi quase nula, porque estes jogadores já
conhecerem bem as regras do jogo.
A minha participação ativa dentro dos jogos propriamente ditos, aconteceu num
jogo da fase a eliminar, em que havia dúvidas entre os jogadores acerca do resultado e
em algumas bolas. Um dos objetivos principais era que os jogadores se divertissem e
aproveitassem estes jogos para desenvolver algumas capacidades técnicas e táticas bem
como sociais.
No escalão da “bola” verde participaram 8 atletas. Primeiramente, todos jogaram
contra todos. De seguida, os que ficaram melhor classificados na fase de grupos foram
para o quadro a eliminar, ao passo que os outros integraram o quadro de consolação.
O torneio da “bola” normal, participaram 8 atletas. Depois da constituição dos
grupos, jogaram todos contra todos. Seguidamente, houve um quadro normal.
1.3.2.3. Torneio Interno 500 Natal
De 16 a 23 de dezembro de 2017 realizou-se na Escola de ténis da Maia o torneio
interno da época natalícia que contou com 64 participantes de todos os escalões (“bola”
normal, “bola” verde, “bola” vermelha e “bola” laranja).
Verificou-se maior presença nos escalões da “bola” verde e “bola” vermelha. Na
“bola” normal, houve 25 inscritos, na “bola” verde, 17, na “bola” laranja, 9 e na “bola”
vermelha, 13).
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Durante este torneio, toda a equipa da ETM esteve envolvida, incluindo os
estagiários, que tiveram um papel fundamental.
A única preocupação que houve foi a chuva,
que permaneceu em longos periodos durante toda
aquela semana e, por isso, alguns jogos tiveram que
ser adiados ou atrasados, sendo portanto um pouco
incómodo para os atletas e pais.
Foram sem dúvida momentos inesquecíveis na
vida destas crianças dado que o objetivo essencial era

Ilustração 49 - Torneio Interno Natal

sentirem-se bem.
1.3.2.4. Torneio Interno 500 Páscoa
Do dia 3 a 8 de abril de 2018, realizou-se na Escola de ténis da Maia, o torneio
interno da época da Páscoa e contou com 56 participantes de todos os escalões
O escalão da “bola” normal foi o mais participado, com houve 18 inscritos, 10 na
“bola” verde, 14 na “bola” laranja e 14 na “bola” vermelha).
Durante este torneio, toda a equipa da ETM esteve envolvida no processo, tendo
os estagiários desempenhado um papel preponderante.
A única preocupação que houve foi devido à chuva que insistiu em ficar e
dificultou a realização dos jogos. Esta situação é sempre desagradável, quer para os
atletas quer para os pais.
Em todas as etapas e circuitos internos os jogadores demonstraram interesse e
entusiasmo, com uma conduta irrepreensível dentro e fora do court de ténis e sempre
com um sorriso no rosto.

Ilustração 50 - Torneio Interno Páscoa
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1.4. Atividades de Fomento das Escolas
A equipa técnica da Escola de Ténis da Maia realizou uma atividade de fomento
no Complexo Municipal de Ténis da Maia, em cooperação com as escolas básica (43
turmas) e secundária da Maia (61). Esta atividade decorreu durante os dias 6 e 30 de
Novembro, tendo contado com a participação dos estagiários da Escola de Ténis da
Maia: André Vilela Brito e Gonçalo Bettencourt.
A ação decorreu durante as aulas de Educação Física das respetivas turmas das
escolas (média de 25 alunos), nos campos do Complexo Municipal de Ténis e a
abordagem utilizada para estas ações teve como base a metodologia “Play and Stay”.
Relativamente ao material utilizado, foram usados dois fios, cones, bolas e
raquetes.
No final de cada aula, foi entregue um voucher por aluno. Este voucher tinha
como objetivo fornecer uma aula grátis na Escola de Ténis da Maia aos alunos que
participaram nesta ação de fomento.
Relativamente à aula propriamente dita e aos comportamentos de cada turma,
penso que houve uma total entrega por parte dos alunos, uma vez que se esforçaram e se
divertiram. Houve igualmente um nível elevado de cooperação entre os alunos. O
comportamento das turmas dependia muito do ano em que se encontravam. Os alunos
pertencentes a turmas de 7º ano comportavam-se de maneira diferente do que
pertencentes a uma turma de 12º ano, sendo a maturidade o fator responsável.

Ilustração 51 - Exemplo turma atividade de fomento
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1.5. Projeto de estágio
De acordo com o regulamentado pelo estágio, os alunos tinham que realizar um
projeto. O meu projeto envolveu o tema “família” e o objetivo era que os pais dos
alunos fossem a um treino dos seus filhos e, em conjunto, praticassem a modalidade do
ténis, promovendo a relação pais-filhos.
Este convívio envolveu a “bola” vermelha, laranja, verde e normal e o grupo que
participou foi respetivamente um elemento da família de cada aluno. Este projeto
contou com colaboração dos estagiários: André Vilela; Pedro Monteiro; Gonçalo
Bettencourt; Claúdio e Miguel. Também uma palavra de agradecimento a toda a equipa
técnica da ETM e à Direção do complexo pela cedência do espaço para a realização do
evento.
No dia 5 de abril, durante a aula da “bola” laranja e vermelha, entre as 17h e as
19h, os pais das crianças dirigiram-se ao complexo para participarem nessa aula,
conviverem com os seus filhos e perceberem como se trabalha dentro da Escola de
Ténis da Maia, na respetiva “bola” a que se refere a aula.
No dia 8 de abril, foi a vez dos alunos da “bola” verde e bola normal a realizarem
este convívio com os seus pais.
Os exercícios que realizámos neste convívio foram muito à base de jogos, para
que houvesse a participação de todos e se promovesse a cooperação e interação entre os
pais e filhos.
Concluindo, penso que este projeto teve muito sucesso tendo em conta que nunca
tinha sido desenvolvido nada parecido. Por isso proporcionou uma perspetiva do ténis
um pouco diferente, não tanto virado para a competição, mas sim para a interação e
divertimento entre familiares.
É de destacar a importância que este convívio teve para os pais, pois conseguiram
sentir o que é estar dentro de um campo de ténis, mudando assim alguns
comportamentos para com os filhos.
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Ilustração 53 - Convívio Família Bola Verde e
Normal

1.6. Ações de formação
Ao longo do processo de estágio, adquiri conhecimentos teóricos e práticos
participando em Ações de formação ao longo estágio.
1.6.1. Ação Play and Stay
Nos dias 24, 25 e 26 de novembro, realizei um workshop, no Instituto Politécnico
do Porto, referente à metodologia Play and Stay, implementada pela Federação
Portuguesa de Ténis. Isto não é nada mais nada menos que os quatro tipos de “bolas”,
vermelha, laranja, verde e amarela.
No primeiro dia, da parte da manhã, permanecemos na sala onde alguma base
teórica foi dada pelo Professor. Hugo Solinho. Dentro desta teoria, é de referir os temas
do “nascimento” do Play and Stay, que de alguma forma têm a ver com a formação do
Play and Stay e da sua evolução aos longos dos tempos.
Da parte da tarde, também dentro da sala, foi a vez do Professor Pedro Lobão dar
algumas indicações de como orientar as aulas dentro desta metodologia, que temas
abordar em cada etapa da idade da criança, entre outros pontos importantes.
No fim-de-semana, o workshop baseou-se na prática, ou seja dentro de campo, e
começando com o Mestre Vítor Cabral, que nos deu muita informação de como estar
num campo de ténis, de variados exercícios para cada etapa (“bola”), onde devemos
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colocar o cesto de ténis, de alguns cuidados que devemos adotar com as crianças, entre
outros.
Seguidamente, o Professor Pedro Lobão orientou um workshop centrado na ideia
do que era exercícios de comunicação, ou seja, exercícios de coordenação, equilíbrio,
força, rapidez e reação. Utilizou variadíssimos materiais que ajudam a facilitar a
aprendizagem dos alunos.
Por fim, neste workshop, aprendi e recolhi muita informação acerca do escalão de
“formação” da modalidade do ténis, e que me permitiu melhorar o meu trabalho como
estagiário e futuro profissional a este nível. Foi também de grande importância a
envolvência com os melhores formadores de ténis em Portugal.

Ilustração 54 - Ação de formação Play and Stay

1.6.2. Ação de Formação Felner Tennis Academy
No dia 6 de janeiro de 2018 participei num workshop na Academia Pedro Felner,
nas Caldas da Rainha, subordinado ao tema: Talento e Formação de Jogadores de
Competição. Os preletores deste workshop foram Pedro Felner e Luis Miguel
Nascimento.
Este dia dividiu-se em duas partes. A primeira, da parte da manhã, em que nos
dirigimos a uma sala, os preletores fizeram uma parte mais teórica. Na parte da tarde, a
formação decorreu dentro de campo, tendo-nos sido mostrados alguns exercícios
específicos para cada pancada.
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Na primeira parte do dia, os preletores apresentaram algumas estatísticas do ténis
moderno, para que pudéssemos perceber em que situação devíamos incidir em maior
volume e intensidade. As etapas e as variáveis de formação para um atleta ter sucesso
também foram referenciadas, para que tivéssemos a noção que não se deve saltar etapas
da formação, e claro, as variáveis que são necessárias para um atleta ter sucesso.
Ainda da parte da manhã, os preletores apresentaram algumas orientações gerais
para melhorar os treinos com os nossos jogadores.
A segunda parte do dia foi de caráter prático, tendo os preletores apresentado
alguns exercícios mais técnicos e táticos para todas as pancadas específicas. Tivemos o
prazer de podermos ouvir o Pedro Felner a contar a sua história com o Rafael Nadal,
enquanto viajou com o Frederico Silva e treinou com o Rafael Nadal.
Concluindo, penso que este dia teve um grande impacto para o meu
conhecimento, pelo facto de ter estado em contacto com dois grandes treinadores e ter
vivenciado com eles vários pontos teóricos e práticos sobre a modalidade do ténis.

Ilustração 55 - Ação de formação FTA

1.6.3. Curso Nivel C Global Professional Tennis Coach Association
Durante os dias 18. 19 e 20 realizei um curso de nível C pela GPTCA aliada à
ATP, no Instituto Politécnico do Porto (IPP). Concretizei com sucesso este curso, tendo
ficado já com o registo de treinador internacional.
Os preletores deste curso foram Alberto Castellani, Toni Nadal, Pancho Campo e
Jorge Ramiro. Este curso realizou-se com a ajuda do responsável Pedro Coelho.
Contou com cerca de 30 participantes de várias partes do país.
O primeiro dia foi preenchido com a preleção do Alberto Castellani, que falou
acerca da empresa GPTCA, tendo seguidamente abordado a questão mental ligada à
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modalidade. Na parte da tarde, foi a vez de Toni Nadal contar a sua história como
treinador do jogador e seu sobrinho Rafael Nadal. Seguidamente, deu alguns exemplos
de exercícios no campo referentes à modalidade do ténis.
No segundo dia, Pancho Campo deu uma palestra sobre a sua história de vida,
que, na verdade, foi aquela que me impressionou mais.
Durante a tarde, Alberto Castellani desenvolveu alguns exercícios para se poder
melhorar o jogo mental do “nosso atleta”, como por exemplo, técnicas de relaxamento e
técnica de ativação.
No terceiro dia, da parte da manhã, foi apresentado um leque de exercícios de
preparação física para o ténis, desenvolvidos por Jorge Ramiro.
Da parte da tarde, Alberto Castellani incrementou alguns exercícios gerais no
campo, como por exemplo treinar resistência aeróbia ligada ao jogo, tendo participado
como jogador.
No final do dia, o grupo participante foi submetido a um teste, com 30 perguntas
de escolha múltipla, que todos os alunos do curso passaram com sucesso.
Por último, entregaram-se os diplomas do curso e fez-se uma sessão de perguntas
e respostas.
Esta formação foi muito importante para a minha carreira como profissional,
tendo ficado já com um diploma de treinador internacional e a possibilidade de
pertencer aos membros da GPTCA. Estar em contacto com os melhores treinadores do
mundo, como por exemplo Toni Nadal, foi bastante enriquecedor, pois consegui
adquirir novos conhecimentos, não só a nível do ténis, como também a nível
profissional e pessoal.
Durante todo o fim-de-semana, fui conhecendo novas pessoas ligadas ao ténis em
Portugal, partilhei o meu trabalho já desenvolvido e, claro, fui recetor de outras
histórias, o que é relevante para ampliar o meu nível de competência.
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Ilustração 56 - GPTCA Tennis Course

2. Desporto Universitário
Ao longo dos três de licenciatura participei no desporto universitário na
modalidade do ténis, representando o IPG.
Nos primeiros dois anos, esta competição foi desenvolvida pela Universidade de
Évora, sendo que no segundo que participei, consegui alcançar a medalha de prata.
No último ano de licenciatura em conjunto com o estágio curricular, a competição
teve lugar em Lisboa, mais especificamente no Estádio Universitário.
Durante este processo, contei com o apoio dos professores e dos responsáveis pelo
desporto universitário do IPG, tendo sido uma mais valia para o meu sucesso como
atleta.

Ilustração 57 - Desporto Universitário 2017/18
Fonte: Universidade Nova de Lisboa

62

Reflexão Final
No início do meu estágio comecei por definir objetivos que, seguramente, queria
alcançar ao longo de vários meses que, no meu entender, se avizinhavam rápidos, mas
ao mesmo tempo difíceis, por considerar ser um percurso ambicioso, motivador e
trabalhoso. É claro que o receio, o medo de falhar estiveram sempre presentes e, neste
final de percurso, reconheci as minhas fragilidades, que foram sempre alvo de
preocupação e de reflexão.
O estágio propriamente dito passou por algumas fases de desenvolvimento que
devem ser um guia para qualquer estagiário, evidenciando, a primeira fase de integração
e planeamento, que sumariamente é a integração com a entidade acolhedora e todos os
seus agregados (atletas, treinadores e outros) o planeamento do estágio durante todo o
processo (atividades, treinos, torneios e outros). A segunda fase é a de intervenção que,
como a palavra diz, é a inserção do estagiário dentro daquilo que é o coração do
processo “estágio”, ou seja, resumidamente, o contacto com os atletas e os primeiros
passos dados no terreno propriamente dito. A terceira e última fase destina-se à
conclusão e à avaliação, onde o estagiário irá entregar um relatório final do estágio com
todos os pormenores e detalhes acerca do mesmo.
Ao nível dos objetivos propostos, o primeiro referenciado acima foi alcançado
com sucesso, pois participei em algumas competições oficiais de sub-12 e sub-14/16,
acompanhando e orientando jogadores. O ponto mais positivo foi a relação
desenvolvida com os atletas tendo sido enriquecedor para mim como para eles. O
segundo objetivo mencionado foi alcançado, pois organizei e coordenei atividades de
fomento com as instituições de ensino com a ajuda dos professores, nesta atividade é de
salientar o protocolo que existe com a instituição e portanto é uma mais valia para a
ETM e para mim pois visionei e participei numa perspetiva diferente da modalidade,
também o terceiro objetivo foi alcançado, sendo que consegui avaliar a progressão
técnico-tática dos jogadores da academia e portanto assim registar os resultados.
Dentro da Escola de Ténis, são desenvolvidos torneios internos, nos quais tive a
oportunidade de participar e colaborar, tendo portanto conseguido alcançar mais uma
meta das estabelecidas.
Ao longo do estágio, aprofundei competências que me permitiram intervir de
forma qualificada e refletir criticamente sobre esta mesma intervenção, podendo assim
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reajustar os procedimentos sempre que necessário, devido a isto afirmo que alcancei os
três últimos objetivos gerais referenciados.
Dia após dia, entre a vontade de concretizar tudo aquilo a que me propus, também
tinha de estudar para as frequências com o mesmo afinco de sempre. Essa vontade
levou-me a estar em vários lugares ao mesmo tempo, a delinear no papel todas as
atividades do meu dia-a-dia, para que nada falhasse.
“Errare humanum est”, e é claro que todo o ser humano tem direito a falhar. Mas
essa ideia de poder falhar nem sempre estava prevista, por isso acreditei sempre que
podia fazer melhor e segui de cabeça erguida para enfrentar todas as dificuldades que
podiam aparecer. Assim, aprendi muito e tentei superar os meus obstáculos com a ajuda
dos meus professores/orientadores e atletas, que continuamente estiveram presentes
neste longo caminho de conhecimento e aperfeiçoamento.
Ao longo da minha adolescência e juventude, o ténis esteve sempre presente, mas
os meus objetivos eram outros...Sonhava alto, queria ser o melhor, arrecadava
sofregamente troféus como se fosse o último. Agora, “jogo” de maneira diferente,
preparando-me cada vez melhor para uma aula, planificando-a a pensar não no meu
adversário, mas no meu atleta, a pensar nas orientações dos meus professores, a pôr em
prática o que aprendo nas formações e atividades desenvolvidas. Organizo informação,
ajusto-a consoante as finalidades traçadas, e sempre que tenho alguma dúvida, não
hesito perguntar, para poder, naturalmente, melhorar.
Aliar a prática à teoria é, sem dúvida, o grande propósito do meu percurso como
estudante/estagiário, porque necessito permanentemente de me aperfeiçoar. Essa foi
uma das mais-valias deste estágio, que me colocou em contacto com a realidade e ao
mesmo tempo com o conhecimento que precisava para poder concretizar aquilo a que
me propus.
Durante todas as horas e minutos de estágio senti uma enorme segurança no
trabalho que desenvolvia, devido ao facto de ter uma boa base de suporte e da
entreajuda quer dos treinadores, quer dos alunos. Em todos os momentos, recebia
informações e críticas construtivas, para que o meu trabalho fosse ainda melhor.
Adaptei a metodologia da ETM à minha e todas as aulas foram planeadas com a
supervisão de cada treinador, para que houvesse sempre o auxílio de alguém mais
experiente.
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A capacidade de entrega de cada atleta e aluno, durante este ano, foi o que me
surpreendeu mais, uma vez que todos os alunos sabiam o que fazer e quando fazer, sem
nunca perder o foco do que era mais importante.
Espero ter estado à altura das minhas ambições e responsabilidades pois quem
quer singrar no mundo do desporto como treinador não pode colocar um ponto final na
sua aprendizagem/formação. Assim, espero que a minha determinação e persistência me
ajudem a concretizar mais objetivos. Espero igualmente encontrar as oportunidades e as
pessoas certas para reforçar e melhorar o meu futuro como treinador. Para isso, vou
continuar, se a sorte também me ajudar, a estudar, a ouvir e a partilhar quer nas
formações/cursos quer no mestrado, que pretendo realizar na área do ténis.
Em jeito de conclusão, porque concluir não é sinónimo de fim, mas sim apenas o
desfecho de uma etapa que teve um princípio e um desenvolvimento que me apraz
finalizar com a certeza de que vale a pena ser ambicioso, vale a pena querer, vale a pena
o esforço, as palavras ditas no momento certo e a experiência/sabedoria de quem já
vivenciou momentos idênticos. Também vale pelo medo de errar, pela incerteza, pela
dúvida no relacionamento, nomeadamente com os atletas. Vale a pena pelas vezes que
fazemos rascunhos, que voltamos a escrever, que riscamos e aprendemos que o produto
final tem de ser outro…
Então aqui estou, como um aprendiz que soube beneficiar do melhor que o Curso
de Desporto e o estágio me puderam dar.
De salientar que todas as circunstâncias esclarecidas e acontecidas na Escola de
Ténis da Maia estiveram em ligação com o coordenador de estágio, o Professor Doutor
Nuno Serra.

Posso ter defeitos, viver ansioso
e ficar irritado algumas vezes mas
não esqueço que a minha vida é a
maior empresa do mundo, e posso
evitar que ela vá à falência.
Ser feliz é reconhecer que vale
a pena viver apesar de todos os
desafios, incompreensões e períodos
de crise.
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Ser feliz é deixar de ser vítima dos
problemas tornar um autor
da própria história. É atravessar
desertos fora de si, mas ser capaz de
encontrar um oásis no recôndito da
sua alma.
É agradecer a Deus a cada manhã
pelo milagre da vida.
Ser feliz é não ter medo dos próprios
sentimentos.
É saber falar de si mesmo.
É ter coragem para ouvir um “não”.
É ter segurança para receber uma
crítica, mesmo que injusta.
Pedras no caminho?
Guardo todas, um dia vou construir
um castelo…”

Fernando Pessoa
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