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Resumo 
 

O presente Estágio Curricular encontra-se inserido no 3º ano da licenciatura, do 

curso de Desporto, da Escola Superior de Educação Comunicação e Desporto (ESECD), 

do Instituto Politécnico da Guarda (IPG). Este estágio foi concretizado através da 

convenção de estágio realizada entre a entidade acolhedora o Sporting Clube de Portugal 

(SCP) e o IPG. Este estágio no menor de Treino Desportivo, teve a duração de 989,30 

horas de contacto distribuídas ao longo de 10 meses, na modalidade de andebol. 

Para a realização deste estágio, foi-me atribuída a função de treinador adjunto, do 

treinador principal, no escalão de infantis da equipa de Infantis B (com idades 

compreendidas entre os 12-14 anos) e de ser o treinador de minis de 5 (com idades 

compreendidas entre os 6-12 anos). Nesta parte do estágio comecei por observar os 

treinos, os seus conteúdos e a forma de trabalhar, intervindo colocando questões aos 

treinadores, sobre o que tinha aprendido durante os três anos de curso, articulando a teoria 

com a prática. Comecei a intervir com os atletas, colocando em prática os ensinamentos 

adquiridos a nível de planeamento e preparação de treino, realizei trabalhos de observação 

do treinador, fiz registo de jogo, de avaliações físicas, sociais e psicológicas. 

O presente relatório encontra-se estruturado em quatro partes: 1- Caracterização e 

contextualização da entidade de Acolhimento, 2- Objetivos e Planeamento de Estágio; 3- 

Atividades Desenvolvidas e 4- Reflexão Final. 

Com a realização deste estágio foi-me permitido relacionar conceitos teóricos com 

práticos. Vivi uma grande experiência a nível de treino desportivo, pela oportunidade de 

ter tido sido treinador de minis de 5. Pude evoluir faseadamente a nível de planeamento, 

implementação, correção, prevenção, temporização e a nível de feedback’s. Após os 

treinos as conversas, as reflexões, as ideias e as possibilidades de observar treinadores e 

a minha mente, aberta a sugestões, ajudaram a que o meu crescimento a nível profissional 

e pessoal fosse muito maior. 

 

Palavras-Chave: Andebol; Treino Desportivo; Planeamento de Treino; Preparação de 

Treino; Feedback’s. 
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Abstract 
  

The present Curricular Internship is inserted in the 3rd year of the degree, of the 

Sports course, of the Higher School of Education Communication and Sports (ESECD), 

of the Polytechnic Institute of Guarda (IPG). This internship was carried out through the 

internship agreement between Sporting Clube de Portugal (SCP) and IPG. This stage in 

the minor of Sports Training, had the duration of 989,30 hours of contact distributed 

during 10 months, in the modality of handball. 

In order to carry out this internship, I was assigned the role of assistant coach, of 

the main coach, in the infantile stage of the Infantile B team (aged 12-14 years) and of 

being the coach of minis of 5 aged 6-12 years). In this part of the stage I began to observe 

the training, its contents and the way of working, intervening by asking questions to the 

coaches, about what I had learned during the three years of the course, articulating theory 

with practice. I began to intervene with the athletes, putting into practice the lessons 

learned in the planning and preparation of training, carried out work of observation of the 

coach, made a game record, physical, social and psychological assessments. 

This report is structured in four parts: 1 - Characterization and contextualization 

of the Host organization, 2 - Objectives and Planning of Internship; 3- Developed 

Activities and 4- Final Reflection. 

With this stage I was able to relate theoretical concepts to practical ones. I had a 

great experience in sports training, for the opportunity to have been a coach of minis of 

5. I was able to progress phased in planning, implementation, correction, prevention, 

timing and feedback levels. After the training, the conversations, reflections, ideas and 

possibilities of observing coaches and my mind, open to suggestions, helped my 

professional and personal growth to be much greater. 

 

Keywords:  Handball; Sports Training; Training Planning; Training Preparation; 

Feedback's.  
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Introdução 
 

O atual relatório de estágio, está inserido na unidade curricular (UC), de estágio -

menor de Treino Desportivo, no 3º ano do curso de Desporto da Escola Superior de 

Educação, Comunicação e Desporto (ESECD), do Instituto Politécnico da Guarda (IPG). 

Com este relatório pretende-se apresentar o percurso de estágio e detalhar todas as 

atividades desenvolvidas, as competências adquiridas/aperfeiçoadas e as dificuldades 

encontradas/ultrapassadas durante o período de estágio. 

A modalidade que escolhi foi o Andebol, porque é uma modalidade com que me 

identifico muito, desde pequeno fui ganhando o gosto pelo jogo de andebol apesar de 

nunca ter sido atleta federado. O gosto começou na escola, nomeadamente no 2º ciclo 

onde representei a escola, na modalidade em questão, tendo jogado em várias posições de 

campo. A partir daí, sempre que podia representar a escola que frequentava, fazia-o. Tive 

de estudar as regras para perceber melhor o jogo, realizei vários trabalhos ao longo do 

tempo sobre andebol que me ajudaram imenso, comecei a interessar-me pelos jogos que 

passavam na televisão. Sempre estive ligado ao desporto desde o secundário, onde realizei 

um curso de “técnico de apoio à gestão desportiva”, até chegar ao ensino superior, que 

me abriu portas e me guiou ao longo dos 3 anos para a decisão mais importante, a de 

estagiar nesta mesma modalidade. 

Desta forma, escolhi licenciar-me em Desporto - menor de Treino desportivo, na 

Escola Superior de Educação Comunicação e Desporto (ESCD) do Instituto Politécnico 

da Guarda (IPG). Este documento representa o final do curso e o início de uma nova 

etapa. Foi um percurso difícil, devido à distância da família, com viagens extensas, com 

dificuldades perante algumas unidades curriculares (UC’s). Contudo, com persistência e 

força de vontade tudo se faz e como estamos sempre em processo de aprendizagem, posso 

dizer que saio daqui como um profissional (muito em breve) e com vontade de aprender 

ainda mais sobre a área. 

A unidade curricular (UC) de Estágio em Treino Desportivo desenvolve-se 

durante o ano letivo e para proceder ao seu início tive de escolher uma entidade 

acolhedora, que foi o Sporting Clube de Portugal (SCP) na modalidade de andebol, nos 

escalões de infantis e minis. A escolha deveu-se à vontade em aprender e estar perto dos 

que entendo serem dos melhores na área. O primeiro contacto que tive com a entidade 

deu-se ainda no decorrer do ano letivo anterior, tendo-me deslocado várias vezes à cidade 
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de Lisboa. Na primeira vez também contactei com o responsável pelos estágios da FPA, 

que me explicou em sua opinião qual seria o melhor clube a nível de qualidade de 

formação. Numa segunda deslocação aproveitando a realização de um congresso 

realizado na Faculdade de Motricidade Humana (FMH), ligado ao andebol, onde 

estiveram presentes, na altura titulados, os Coordenadores de Formação Luís Cruz e João 

Pedro Antunes, que me receberam com grande à-vontade e agrado.  

Posteriormente, já em contexto efetivo de estágio, o primeiro contacto físico na 

entidade foi com o meu Tutor de estágio, o Mestre João Pedro Antunes e com os 

treinadores Edgar Vieira e Nuno Benedito. Nessa altura tivemos uma reunião inicial para 

esclarecimento do horário referente ao estágio, de escalões onde iria estar inserido, os 

objetivos para as primeiras semanas de estágio, foi-me feita uma apresentação do clube e 

das pessoas envolvidas, desde atletas a dirigentes. No que diz respeito aos escalões com 

os quais me iria relacionar, ficou definido que inicialmente iria ficar com a equipa de 

Infantis B, a competir no campeonato regional (com a possibilidade de apuramento a 

encontro nacional) e com a equipa de minis de 7, também inserida no campeonato 

regional (com a possibilidade de apuramento a encontro nacional). Posteriormente foi-

me adicionada a equipa de minis de 5, inserida em encontros regionais, também com a 

possibilidade de apuramento para o encontro nacional. 

O processo acima descrito, ficou oficializado através de uma convenção de estágio 

(ver Anexo 1), entre o Instituto Politécnico da Guarda (IPG) e o Sporting Clube de 

Portugal (SCP) e foi apresentado na presença de júris em formato de póster (ver Anexo 

2). O estágio teve início no dia 3 de setembro de 2018, com a apresentação do estagiário 

aos treinadores Edgar Vieira, Nuno Benedito, Filipe Rita e Pedro Pampulha pelo Tutor 

de estágio, tendo sido também efetuada a uma reunião acima já referida. Nas primeiras 

duas semanas foram realizadas observações aos treinos e aos treinadores, foi definido o 

escalão com o qual desenvolveria o meu estágio, bem como também tive alguma 

intervenção a nível de feedback’s, de forma orientada.  Devo salientar que no dia 27 de 

setembro de 2018, devido a modificações internas e a saída de um dos treinadores, foi-

me acrescentada a tarefa de liderar a equipa dos minis de 5, como treinador principal. Foi-

me dada a hipótese de agarrar a oportunidade ou continuar como estava somente com as 

equipas de infantis B e os minis de 7. A minha decisão foi rápida, abracei a oportunidade 

procurando ganhar mais experiência enquanto treinador ao liderar uma equipa, tendo 

contacto direto com os jogadores e poder aplicar tudo o que aprendi, tornar-me mais 
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autónomo e independente na gestão e planeamento do treino, poder melhorar 

competências e aprofundar conhecimentos ao nível de entendimento de jogo e de treino.  

Este relatório encontra-se estruturado em 4 partes: I) Caracterização e 

contextualização da entidade, II) Objetivos e Planeamento de Estágio, III) Atividades 

Desenvolvidas) e IV) Reflexão Final. A primeira parte corresponde à apresentação da 

entidade de estágio e dos recursos afetos à mesma, na segunda parte pretende-se 

identificar o planeamento de estágio e os respetivos objetivos. Na terceira parte encontra-

se descrito o trabalho realizado durante este estágio, desde a observação, os registos 

efetuados, estilos de liderança, o modelo de jogo, bateria de testes, o projeto, o trabalho 

realizado com a equipa de minis de 5 e as atividades extra. Na quarta parte encontra-se 

descrita e refletida uma consideração pessoal acerca de todo o desenrolar de estágio e 

uma breve conclusão sobre a época e o trabalho.  
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I. Caracterização e contextualização da entidade 

 

1. Cidade de Lisboa 

 

Lisboa é a capital de Portugal e a cidade mais populosa do país, de acordo com 

a informação disponibilizada pelo INE (2011), com uma população de 506 892 

habitantes. É o centro político de Portugal, sede do Governo e da residência do chefe 

de Estado e a capital mais a ocidente do continente europeu na costa atlântica.  

Segundo a informação disponibilizada no site Vortexmag (2018), o estatuto 

administrativo da cidade foi originalmente consentido na era romana, que acrescentou 

orgulhosamente à palavra “Olisipo”. Depois entrão os Visigodos que Alteraram o 

nome da cidade para “Ulixbuna” e posteriormente com a vinda dos árabes ocorreu a 

mudança do nome para “Al-usbuna”, que deu origem ao nome de Lisboa. 

Segundo a informação disponibilizada no site Lboro (2011), Lisboa é 

considerada como cidade global devido à sua importância a nível financeiro, 

comercial, mediático, artístico, educacionais e turísticos. É um dos principais centros 

económicos do continente europeu, favorecido pelo maior porto de contentores da 

costa atlântica da Europa e mais recentemente pelo Aeroporto Humberto Delgado, 

que recebe mais de 20 milhões de passageiros anualmente, segundo a informação 

disponibilizada no site Pordata (2017). 

 

2. Sporting Clube de Portugal 
 

2.1. História do Clube 

 

De acordo com a informação 

disponibilizada no Site Oficial do 

SCP (s/d), o Sporting Clube de 

Portugal é um clube português, 

eclético e multidesportivo, fundado a 

1 de julho de 1906, com sede em 

Lisboa no Complexo Alvalade XXI. 

É um dos "Três Grandes" clubes em 

Figura 1 - Emblemas até a atualidade 

(sportingcp, blogspot). 
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Portugal, com mais de 160.000 sócios registados, cerca de 3,5 milhões 

simpatizantes em território nacional, e muitos outros a nível mundial. As suas 

equipas, atletas e simpatizantes, de alviverde, são apelidados de sportinguistas e 

leões pelos seus fãs. 

Até aos dias de hoje, as equipas e atletas do Sporting ganharam nove 

medalhas olímpicas (duas de ouro, seis de prata e uma de bronze).Foram 

conquistadas 29 taças europeias em cinco modalidades distintas, bem como 

diversos títulos nacionais e distritais.  

O Andebol pratica-se no Sporting há cerca de 70 anos. Foi em 15 de Maio 

de 1932 que uma equipa sportinguista realizou o seu primeiro jogo na modalidade, 

então na variante de onze. O Andebol de Onze entrou em declínio durante os anos 

sessenta, altura em que a variante de sete se implantava com grande energia, mas 

durante mais de 15 anos os atletas "leoninos" desdobraram-se, em cada temporada, 

nas competições de onze e de sete. 

O Sporting arrancou com Andebol de Sete em 1950, a sua sede está 

localizada na Rua Professor Fernando da Fonseca, Apartado 4120, tem como atual 

diretor o Senhor Carlos Galambas, Ex jogador da modalidade. Desde inicio a 

modalidade criou raízes profundas no Clube, a conquista do Campeonato 

Nacional logo dois anos depois alicerçou essa tendência e ajudou a criar uma 

relação profunda entre a modalidade e a massa associativa do Sporting, que ainda 

hoje se mantém. 

Nas décadas de sessenta e setenta - e mesmo na de oitenta - o Sporting 

marcou significativa predominância nas competições nacionais. Destaca-se o 

período de 1966 a 1973, no qual o Sporting ganhou sete Campeonatos Nacionais 

em oito, cinco dos quais consecutivos, uma proeza ainda por igualar. No Sporting, 

entre as modalidades de alto rendimento, só o Futebol e o Atletismo conseguiram 

feitos do nível dos atingidos pelo Andebol. 

O Sporting, pelo seu palmarés, é a maior potência do Andebol português. 

O Andebol do Sporting estreou-se nas Taças Europeias de clubes em 1966/67, 

competindo na Taça dos Campeões Europeus e foi o primeiro clube português a 

disputar a Taça dos Vencedores de Taças, na época de 1975/76. Defrontou o FC 

Copenhaga (Dinamarca), perdendo os dois jogos: 14-25 e 21-22. 
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2.2. Organograma do Clube  

 

Na Tabela 1, apresenta-se o Organograma do Sporting Clube de Portugal, do Departamento de Andebol, por mim elaborado. Nela estão presentes todos os envolventes do clube na modalidade, desde o Presidente até ao 

número de jogadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 - Organograma SCP.  
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2.3. Recursos Materiais 

  

Na Tabela 2, identifica-se o material utilizado no SCP, assim como o seu estado 

de conservação. 

 

 

 

 

Tabela 2 - Recursos Materiais SCP. 
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2.4.  Recursos Espaciais 

  

 O Sporting Clube de Portugal conta, a nível de recursos espaciais para o andebol, 

com 1 sala de direção, 1 sala de recursos, 1 sala de informática, 1 sala de reuniões, 1 sala 

de vídeo, 1 sala de materiais, 4 balneários para jogadores e 2 para treinadores, 1 gabinete 

médico, 1 gabinete de nutrição, 1 gabinete de nutricionista, 1 gabinete de rouparia, 8 

pavilhões e uma sala de musculação (Figuras 3 a 12). Desses 8 existem dois que são 

cedidos por clubes ao sporting, o Pavilhão de Boa Hora que para os jogos das formações 

serve como “Casa” e o Pavilhão de Odivelas que é cedido para treinos. Os outros 

pavilhões são alugados por hora pelo sporting para a formação treinar. 

 O Pavilhão João Rocha (Figuras 2 e 3) é o principal do Sporting, a “casa”, para as 

equipas Juniores e seniores, em diversas modalidades. Nele, as várias modalidades e o 

andebol, entram com os treinos de séniores, juniores, juvenis e iniciados. Este espaço 

encontra-se localizado na Rua Francisco Stromp, junto ao estádio de Alvalade XXI.  

 

 

 

 

 

 

 

O Pavilhão Multidesportivo de Alvalade (Figuras 4 e 5) é o pavilhão de treinos 

das equipas de alta competição do sporting e de algumas de formação: Juniores e Juvenis 

e Iniciados. Quando existem horas vagas são cedidas à formação de andebol do clube. 

Fica situado na Rua Professor Fernando da Fonseca, Apartado 4120, junto aos gabinetes 

de direção do departamento de andebol e ao ginásio Holmes Place.1 

Figura 3 - Pavilhão João Rocha. Figura 2 – Interior, João Rocha. 
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A Sala de Musculação do Ginásio Holmes Place (figura 6 e 7), que é cedida aos 

Atletas do Sporting Clube de Portugal do Escalão Sénior, situa-se na Rua Professor 

Fernando da Fonseca, Apartado 4120, junto aos gabinetes de direção do departamento de 

andebol e do multidesportivo. 

 

O pavilhão desportivo de Alto da Faia, acolhe os treinos de juvenis e está 

localizado na Rua Frederico Jorge 21ª. 

 

O pavilhão de Colégio São João de Brito (figura 8), acolhe os treinos de Iniciados 

e infantis A e está localizado na Rua da Estrada da Torre Nº 28. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Interior, Multidesportivo.  
Figura 5 – Multidesportivo. 

Figura 6 - Receção Holmes Place. Figura 7 - Entrada, Multidesportivo/Holmes 

Place.  

Figura 8 - Interior, Pavilhão Colégio São 

João de Brito. 
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 O pavilhão Avenidas Novas (Figura 9), acolhe os treinos de infantis B, minis e 

formação de voleibol do sporting e está localizado na Rua Sousa Lopes. 

 

 

 

  

 

 

O pavilhão Fernando Tavares – Boa Hora (Figura 10), acolhe os jogos da 

formação do Sporting em andebol e está localizado na Rua Aliança Operária 41C.   

 

 

 

 

 

 

Refere-se, como nota informativa, que os pavilhões que se seguem são cedidos ao 

sporting em caso de os pavilhões que se usam para os jogos estarem ocupados.  

 O pavilhão Multiusos de Odivelas (Figura 11) está situado na Rua Alameda do 

Porto Pinheiro, Odivelas.  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Figura 9 - Interior, Pavilhão Avenidas 

Novas. 

Figura 10 - Interior, Pavilhão Boa Hora.  

Figura 11 - Interior, Multiusos Odivelas. 
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 O pavilhão Municipal Casal Vistoso (Figura 12) que está situado na Rua João da 

Silva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.  Recursos Logísticos 

  

Como meios de transporte, o clube possui 1 autocarro com 59 lugares, 1 carrinha 

com 9 lugares que é alugada pelo departamento de compras, para uma época inteira. Para 

os escalões mais baixos, iniciados, infantis e encontros de minis, os transportes são da 

responsabilidade do treinador, nomeadamente em coordenar com os pais a organização e 

a logística dos atletas com os transportes, com boleias, exceto quando é para torneios e 

fases avançadas do campeonato, para os quais existe uma carrinha para estas equipas. 

 

2.6.  Meios de Comunicação 

  

O clube detém como meios de comunicação, o e-mail, Whatsapp, Facebbok, 

Instagram, Linkedin, site oficial e o telemóvel. Existem grupos dentro destes meios, para 

treinadores e dirigentes, para treinadores e atletas, para treinadores e pais e um último 

para treinadores e coordenadores de formação. Todas as semanas são divulgados os 

horários de treino em formato de calendário semanal para os treinadores, atletas e pais 

nestes mesmos grupos. 

  

Figura 12 - Interior, Casal Vistoso. 
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3. Caracterização da equipa 

 

3.1.  Recursos Humanos 

 

A equipa de infantis do SCP é constituída por 21 atletas (ver Tabela 3), com uma 

média de idades de 12 e uma média de prática desportiva de 2 anos. 

 Para além dos atletas existem 2 coordenadores de formação, detentores do grau 

técnico de Master Coach. Existem 2 Dirigentes, um treinador principal, detentor de grau 

II e um treinador estagiário. 

O SCP, conta com os abaixo identificados recursos humanos, relativamente à 

equipa com a qual estou a realizar o estágio, enquanto treinador estagiário, 

nomeadamente: 

• Coordenador de Formação – Nuno Alvarez, João Antunes, grau: 

Master Coach; 

• Dirigentes – Eugénio Catarino, Mário Monteiro; 

• Treinador Principal – Nuno Benedito, grau II; 

• Treinador Adjunto/estagiário – Leonardo Simões. 

• Atletas: 

Tabela 3 - Atletas Infantis B. 
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3.2.  Recursos Materiais 

 

Referente à equipa de infantis B e minis, na Tabela 4 apresentam-se os recursos 

materiais utilizados pelas mesmas bem como o seu estado de conservação, que são os 

seguintes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.3.  Recursos Espaciais 

 

 A nível de Recursos espaciais, o pavilhão principal de treino dos infantis B e minis 

é o Pavilhão Avenidas Novas, localizado na Rua Sousa Lopes (ver Figura 11). 

 Este pavilhão é constituído por uma sala de receção, seis balneários para jogadores 

e 2 para árbitros, uma sala de arrumos, um campo de 40:20m, uma bancada com lotação 

para 100 pessoas, 5 armários para material, uma casa de banho para ambos os sexos e 

uma entrada para ambulâncias. Todos os recursos materiais que constam no pavilhão são 

devidamente usados de acordo com o tipo de treino. 

 

3.4.  Recursos Logísticos  

 

Neste escalão, os recursos logísticos são fornecidos pelos pais e treinadores através 

de boleias. Quando é para torneios e jogos muito distantes, o clube aluga carrinhas para 

os atletas. 

Tabela 4 - Recursos Materiais Infantis B. 
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II. Objetivos e Planeamento de estágio 

 

No que toca a áreas de intervenção e devido à realização do meu estágio ser no menor 

de Treino Desportivo, na modalidade de andebol, cabe-me intervir em tarefas de 

observação, na equipa de infantis A, em tarefas de acompanhamento principal na equipa 

de infantis B e como parte complementar do estágio no escalão de minis, onde 

demonstrei/adquiri conhecimento específico e ganhei mais experiência e competências. 

 

1. Objetivos de Estágio 

 

• Escalão de Infantis B 

 Efetuar registos do treino e do jogo, observar o treinador em treino e em jogo; 

Realizar uma Bateria de Testes; participar ativamente no treino, intervir de forma 

condicionada, realizar 4 exercícios por mês e o relatório dos mesmos; 

 

• Escalão de Minis 

Elaborar planos de treino e aplica-los, com uma coerência e evolução lógica, 

preencher o dossiê de treinador referente ao clube, com o Macrociclo e microciclos e 

acompanhar os minis aos jogos. 

 

• Observação do treino dos Infantis A 

Observar o treinador em contexto de treino, registar os exercícios, sendo passíveis 

de nova execução, no futuro. 

 

• Projeto 

Realizar, conforme previsto e definido no GFUC, um projeto de divulgação/promoção 

do Clube e da sua formação, no Instituto Espanhol de Lisboa “Giner de los Rios”. Nesta 

divulgação esteve presente como preletor o meu Tutor, o Mestre João Antunes, dois 

jogadores profissionais, o Carlos Carneiro e o Salvador Salvador, ainda quatro ajudantes, 

o Nuno Benedito, a Bruna Martins, o António Costa e o Tiago Prata. Este projeto teve 

como objetivo promover a modalidade e o clube, com uma parte prática e ainda conseguir 

implementar nesta instituição de ensino, a realização de atividades extracurriculares 
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ligadas ao andebol. O meu projeto realizou-se no dia 07 de junho de 2019 e contou com 

os alunos do primeiro ano ao quinto ano de escolaridade, num total de 300 participantes. 

 

2. Fases de Intervenção 

  

O Estágio encontrou-se dividido em 3 grandes fases: fase de integração e 

planeamento; fase de intervenção; fase de conclusão e avaliação. Cada uma destas fases 

teve a sua importância e os seus objetivos. 

 

2.1. Fase de integração e planeamento 

 

 Esta fase esteve compreendida entre os dias 03-09-2018 e 16-09-2018. Nesta fase 

o meu objetivo foi conhecer a entidade acolhedora e integrar-me no clube/ equipa de 

trabalho. Recolhi informação sobre o clube, consegui identificar a estrutura orgânica e os 

recursos presentes (materiais, logísticos, espaciais, humanos e os meios de comunicação, 

assim como da definição dos objetivos gerais/específicos e efetuei a observação inicial 

dos treinos e a atuação dos treinadores. 

 

2.2. Fase de intervenção 

 

 Nesta fase, compreendida entre os dias 17-09-2018 e 13-06-2019, pretendi com a 

orientação do Tutor começar a intervir gradualmente no treino, até chegar à autonomia. 

Realizei exercícios de acordo com as unidades de treino, realizei a observação e recolha 

de dados dos jogos e consegui atingir alguns objetivos planeados. 

 

2.3. Fase de conclusão e avaliação 

 

Esta última fase iniciou-se no dia 14-06-2019 e será finalizada com a respetiva 

avaliação. Nesta fase pretende-se que seja efetuada a avaliação da relação entre os 
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objetivos planeados e os atingidos, a conclusão do estágio e a elaboração do respetivo 

Relatório de Estágio, seguindo-se a devida apresentação e defesa pública.  

De realçar que a integração se realizou em duas semanas, seguida da faze de 

intervenção. Refere-se que na fase de integração, começou por se realizar alguma 

intervenção com os atletas, em exercícios emissão de feedbacks orientados. Também 

realizei sempre a ativação funcional nos treinos e nos jogos, organizava e montava alguns 

exercícios de treino, tendo chegando a orientar sessões de treino e até mesmo jogos 

oficiais. Desde início que assumi funções de treinador adjunto da equipa de infantis B e 

de treinador principal da equipa de minis de 5. Optei, em coordenação com o meu  Tutor, 

por colocar o tempo de treino da equipa de minis de 5,  no âmbito do meu estágio dada 

esta equipa estar inscrita na Federação Portuguesa de Andebol (FPA), classificada como 

escalão de competição, justificado por existir uma tabela classificativa (Anexo 3), assim 

como do número de encontros servir de apuramento para o Encontro Nacional de Minis 

2018/2019 que se realizará na cidade da Guarda entre os dias 27 e 30 de junho de 2019.
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3. Planeamento e Calendarização 

Neste ponto do plano individual de estágio e na Tabela 5 está descrito o plano anual, apresentando-se o trabalho que desenvolvi desde o início de estágio até ao final, bem como as reuniões e eventos onde participei. 

3.1. Planeamento Anual 

Tabela 5 - Planeamento Anual Estagiário. 
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3.2. Planeamento semanal 

 

De seguida encontra-se a Tabela 6, na qual se apresenta o horário semanal 

realizado, desde a hora em que saio de casa para o treino e demais tarefas, até à hora do 

regresso, bem como se explicita as tarefas realizadas em cada dia e em cada hora, assim 

como o tempo e o dia de competição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com o definido, o planeamento de treino semanal do estágio decorreu 

entre dois pavilhões, Avenidas Novas e São João de Brito. No pavilhão Avenidas novas 

decorreram os treinos, de Minis 5, Minis de 7 e Infantis B, que acompanhei. No pavilhão 

São João de Brito, observei os treinos do Infantis A. Pela carga horaria descrita posso 

concluir que por semana totalizarei 18h e 30 minutos, acrescentando-se mais 5 horas, em 

cada dia de competição, dedicadas ao estágio. 

  

Tabela 6 - Planeamento Semanal. 
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3.3. Calendarização 

 

Abaixo encontra-se as Tabelas nº 7, 8 e 9 referentes ao calendário de jogos, nas 

quais estão identificados os jogos e as datas, assim como as equipas adversárias que as 

equipas, Infantis B, minis 7 e 5 defrontaram ou vão enfrentar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Segundo a calendarização do SCP relativamente à equipa de infantis B, 

inicialmente estava inserida num torneio de abertura com 3 séries de 6 participantes, a 

equipa realizou assim 1 ronda com 5 jogos, na qual foram apurados os 3 primeiros de 

cada série para um grupo final, decidindo-se aí, o vencedor do torneio. Depois do torneio 

de abertura surgiu o apuramento para o encontro nacional bem como a fase final e o 

torneio de encerramento, com a mesma tipologia de funcionamento. 

 

Tabela 7 - Calendário de Jogos Infantis B. 
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De acordo com a calendarização do SCP, da equipa de minis 7, inicialmente estava 

inserida num torneio de elite com 2 séries de 4 participantes, a equipa realizou assim 1 

ronda com 3 jogos, na qual foram apurados os 2 primeiros de cada série para um grupo 

final, decidindo o vencedor do torneio. Posteriormente seguiu-se o torneio de 

encerramento com 3 séries, onde também realizaram 1 ronda com 3 jogos, apurando o 1º 

classificado para um grupo final e após o grupo final garantiu-se o acesso ao encontro 

nacional de minis 7. 

  

Tabela 8 - Calendário de Jogos Minis 7. 
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Relativamente à calendarização do SCP para a equipa de minis 5, estava definida 

a realização de 1 encontro de outono com o total de 15 encontros, com a realização de 9 

jogos. Ainda 1 encontro de inverno com o total de 20 encontros, no qual foram realizados 

12 jogos. Finalmente um encontro de primavera, com o total de 25 encontros, com a 

concretização de 15 jogos, garantindo-se assim o acesso ao encontro nacional de minis 5. 

  

Tabela 9 - Calendário de Jogos Minis 5. 
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III. Atividades desenvolvidas 
 

O período de estágio decorreu no espaço temporal, compreendido entre o dia 3 de 

setembro de 2018 e o dia 14 de junho de 2019. As atividades foram desenvolvidas no 

Departamento de andebol do Sporting Clube de Portugal. 

Na Tabela 10, apresentada em baixo, encontram-se identificados os meses e as 

horas cumpridas no decurso deste estágio, tendo totalizado 989,30 horas. 

 

Meses Semanas do Mês 
Total de 

Horas 

Setembro 2 – 8 9 – 15 16 – 22 23 – 29 30 101h30m 

Outubro 1 – 6 7 – 13 14 – 20 21 – 27 28 – 31 104h30m 

Novembro 1 – 3 4 – 7 12 – 17 18 – 24 25 – 30 94h 

Dezembro 3 – 8 9 – 15 16 – 17   53h30m 

Janeiro 4 – 5 6 – 12 13 – 19 20 – 26 27 – 31 116h 

Fevereiro 1 – 2 3 – 9 10 – 16 17 – 23 24 – 28 102h 

Março  8 – 9 10 – 16 17 – 23 24 - 31 101h 

Abril 1 – 6 7 – 8 14 – 18  29 – 30 168h 

Maio 3 – 4 5 – 11 12 – 18 19 – 25 26 – 31 117h30m 

Junho 2 – 8 9 – 15 16 – 22 23 – 29  31h30m 

Total de Horas 989h30m 

 

1. Apresentação 
 

No dia 3 de setembro de 2018 dei início ao meu estágio na Equipa de Infantis B 

do Departamento de Andebol do Sporting Clube de Portugal, tendo sido bem-recebido 

pelo Tutor de estágio, o Mestre João Antunes (Coordenador de Formação de Andebol do 

Sporting Clube de Portugal), que me apresentou no mesmo dia aos treinadores Edgar 

Vieira e Nuno Benedito. Inicialmente explicou-me como seria o meu horário durante a 

primeira semana e o trabalho que teria de realizar durante a mesma.  

Nesse mesmo dia fui apresentado aos restantes membros da equipa de Infantis B 

e de Minis que desde logo me deram as boas vindas e me deram votos de um bom 

Tabela 10 – Mapa de Estágio 
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trabalho. Durante a semana fui conhecendo as instalações desportivas, o material 

existente no clube e os restantes treinadores de cada escalão bem como os estagiários que 

realizavam tal como eu o seu estágio curricular. No dia 5 de setembro de 2018, no 

pavilhão do Colégio São João de Brito (CSJB) decorreu a apresentação do staff de 

andebol do Sporting Clube de Portugal (SCP) aos respetivos atletas. 

A minha integração junto do grupo de trabalho ocorreu de forma gradual, com a 

primeira semana para conhecimento do staff, de atletas, dos pavilhões e do material 

disponível, do horário de estágio e para me adaptar à forma de trabalho do clube. 

 

2. Estágio Infantis B 
 

 Nesta fase do meu estágio, o objetivo foi o de efetuar o registo de treino e jogo, 

observar o treinador em treino e em jogo. Realizar os testes físicos, participar ativamente 

no treino, intervir de forma condicionada, realizar 4 exercícios por mês e realizar o 

relatório dos mesmos. 

 Perante o que se encontra em cima descrito, eu acompanhei a equipa durante toda 

a época, quer em treino quer em jogos oficiais, num jogo de treino, num torneio 

desportivo e realizei uma bateria de testes e efetuei várias observações da prestação do 

treinador tanto em jogo quanto em treino. 

 

2.1. Treinos 
 

Neste ponto encontra-se o trabalho realizado por mim no meio de treino, 

nomeadamente a observação realizada aos treinadores e o registo dos treinos. 

A equipa de Infantis B realizou os treinos às segundas e sextas-feiras no pavilhão 

Avenidas Novas, entre as 18h00 e 19h30 e à quarta-feira pelas 19h30 até às 21h00 no 

pavilhão do Colégio São João de Brito. 

No treino, as diferentes tarefas a desempenhar eram: ajudar por autonomia e quando 

era solicitado, realizar 4 exercícios por mês, organizar estações de capacidades físicas e 

de coordenação, dar feedbacks controlados e corretos, analisar os treinos e as ações do 

treinador, realizar a ativação funcional presente na parte inicial do treino, servir de árbitro 

quando se realizava jogo formal, “formar” equipas equilibradas, dar algumas ideias para 
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exercícios ou colocar variantes nos mesmos e o mais importante, impor ordem/disciplina, 

respeito e servir de exemplo. 

 

2.1.1. Observação de Treinador em treino 
 

Neste ponto encontra-se descrito a forma que o treinador utiliza na execução dos 

planos de treino e o modelo de treinador, que apresenta. A ficha utilizada para a 

observação pode ser encontrada em Anexo 4, para visualização. 

Segundo Garganta (1997), a análise da dimensão tática coletiva permite a 

modelação do treino e garante uma identificação maior com a realidade vivida na 

competição dado que os modelos de jogo, entendidos como conjuntos de ideias e 

princípios sobre o modo de jogar das equipas, funcionam como referenciais importantes 

na construção do processo de treino da tática e da estratégia. 

O treinador em planeamento de treino direcionado para a formação desportiva, 

deve ser rigoroso e cuidadoso para com as idades dos atletas pois para os jovens com 

idades de 12-14 anos, faz parte a exploração do jogo a nível de equipa e de 

responsabilidade, levando a que tomem decisões certas ou erradas e de possível correção, 

permitindo aos atletas o desenvolvimento das capacidades especificas, bem como a 

aquisição de um conjunto de valores, como a responsabilidade, a solidariedade e a 

cooperação, que contribuam para o seu crescimento como ser e como atleta. 

Sendo assim, como periodização de treino o treinador utiliza o Macrociclo como 

planeamento anual e o Microciclos visando o planeamento de duas semanas de treino, 

constituído por 6 sessões de treino, que vão sempre de encontro ao modelo de jogo 

utilizado. 

No decorrer do tempo acompanhando o treinador, pode-se afirmar que é um 

treinador que planeia antecipadamente os treinos, que tem um conjunto de ideias de treino 

muito próprias, dando enfase a situações jogadas para exploração do erro, é exigente, 

corretivo mostrando sempre a melhor opção, muito do trabalho que utiliza contempla jogo 

rápido, usa constantes feedbacks interrogativos, positivos e construtivos, procura impor-

se no treino face a más condutas, procura que os atletas tenham tomada de decisão e 

autonomia. Usa, segundo Mosston (1996) e Ashworth (1990), o estilo de descoberta 

guiada ou dirigida e de autocontrole. 



 

25 | P á g i n a  
 

O seu treino contempla as 3 partes necessárias: 1- Parte inicial; 2- Parte Principal; 

3- Parte Final, cada uma com o seu peso em percentagem, 5% a 10% para a parte inicial, 

80% a 85% para a parte principal e 5% a 10% para a parte final, sequenciando-se sempre 

do geral para o especifico e do simples para o complexo. 

Como responsabilidades de treinador adjunto, no treino de sexta feira, juntamente 

com o treinador principal fazíamos uma reflexão com o ponto de situação semanal onde 

escolhíamos os jogadores para a convocatória do jogo.  

 

2.2. Registo de Treinos 

 

Neste ponto encontram-se descritos os treinos da equipa, o trabalho que realizei nos 

treinos, os exercícios utilizados e a forma de jogo utilizada. 

Na parte inicial decorreu sempre, uma palestra entre treinador/treinador adjunto e 

atletas, onde se expôs o objetivo do treino e indicações de grupo ou individuais, sendo o 

aquecimento caracterizado por: 2 a 2 com bola, em passes com aquecimento articular 

(rotação de braços á frente e atrás, joelhos ao peito e calcanhares ao rabo), sprint e 

coordenação. Normalmente quem ficava encarregue do aquecimento era eu como 

treinador adjunto/estagiário, enquanto o treinador preparava os outros exercícios.  

Na parte principal os exercícios utilizados foram: 

Pré-competição:  

• Exercício de drible com multilateralidade e coordenação 

- Os atletas neste exercício realizavam drible com a mão direita e a mão esquerda. Ao 

som de um apito lançavam a bola ao ar, tendo de a agarrar de diferentes maneiras. 

• Exercício de resistência com passes 2 a 2 

- Os atletas formavam grupos de 2 com uma bola, deslocando-se em corrida à volta do 

campo e a realizar passes entre si. 

• Bola ao quintal 

- Os atletas encontravam-se divididos em 2 equipas, competindo no campo de minis de 

5, onde realizam passes entre si tentando colocar a bola no chão depois da linha final da 

equipa adversária (Variantes: não há passe ao mesmo; só passe picado; só passe de peito; 

reduzir os passos com bola para 2; não há drible); 

• Speed Handball  
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- Os atletas eram divididos em 4 equipas, 2 equipas encontram-se dentro de campo e as 

outras duas preparadas para entrar. As que estão dentro de campo jogam entre si, quando 

há um remate a equipa que o sofreu sai e do lado que sair entra a equipa que está de fora 

(Variantes: não rematar 2 vezes para o mesmo sítio; sem passe picado; central pedir 

entradas). 

• Circuito de Habilidades 

- Os atletas, com bola, distribuídos por várias zonas do circuito teriam de realizar: 

contorno de pinos, saltos laterais no banco sueco, drible em sprint com 3 apoios e remate, 

10 saltos com joelhos ao peito, prancha com subida de braços, subir e descer espaldares, 

escada de coordenação, realizar drible com equilíbrio no banco sueco com saída em 3 

apoios e remate, finalizando com sprint de lateral a lateral. 

• Exercício de contra-ataque, 1x1 com remate 

- Os atletas encontram-se divididos nas pontas, com dois defesas a acompanhar a partir 

dos 12 metros, ocorre um passe para o treinador, o mesmo atleta volta a receber a bola no 

meio campo e joga 1x1 até rematar a baliza. 

• Bola ao capitão 

- Os atletas estão divididos em 2 equipas que competem entre si, quem ganha a posse de 

bola tem de jogar no capitão que se encontra no meio campo, após o passe tem de 

acontecer uma desmarcação para seguir o jogo em ataque á baliza (Variantes: se a bola 

for ganha pela equipa que está a defender, em recuperação sem falta a equipa ganha logo 

1 golo e tem a possibilidade de fazer ataque para marcar mais 1). 

• Exercício de contra-ataque, 2x1 com remate 

- Igual ao de 1x1, mas sai 1 atleta de cada ponta para 1 defesa. 

• Exercício de contra-ataque, 3x2 com remate 

- Os atletas estão divididos em grupos de 3 numa baliza e em grupos de 2 na outra, o 

grupo de 3 sai em sprint para receber um passe do GR, no meio campo, após a receção os 

defesas acompanham até ao remate. 

• Liga de 7 metros 

- Os atletas estão em fila atrás da linha de 9 metros, com 1 bola cada e com um atleta na 

linha de 7 metros, ao som do apito remata a baliza, realiza-se competição entre todos onde 

quem falha arruma o material. 

• Series de 10 

- Entre os intervalos de exercícios realiza-se sempre serie de 10 onde todos fazem 2 

sprints, 10 saltos de joelhos ao peito, 10 abdominais, 10 flexões, 1 minuto de prancha. 



 

27 | P á g i n a  
 

• Jogo dos 10 passes 

- Os atletas estavam divididos em 2 equipas. A equipa em posse de bola, se realizasse 10 

passes ganhava 1 ponto e a outra equipa sofria uma consequência de carga física. 

• Jogo Formal 

- Os atletas divididos em equipas de 7 elementos, competem entre si, defendem em duas 

linhas de 3 HxH, jogam em contra-ataque, sofrendo 3 golos troca com a equipa de fora 

(Variante: defender sempre com 1 pé à frente do outro cortando a trajetória interior, a 

bola tem de chegar aos pontas). 

• Exercício de remates Ponta-Lateral 

- Os atletas estão divididos em 2 filas, uma na zona de ponta e outra na zona de lateral, 

realizam passe e remate à baliza de cada uma das zonas. 

• Jogo do Jota 

- Os atletas estão divididos em 2 equipas, cada equipa tem 8 bolas dentro de um círculo 

no meio campo, as equipas vão competir entre si para ver qual a primeira a acabar as 

bolas. Para isso acontecer, têm de marcar golo, quem marca continua a atacar, se não for 

golo a bola é passada do GR para o treinador, que coloca a bola no círculo respetivo e a 

equipa que falhou passa a defender.  

• Circuito de remates 

- Os atletas estavam dispostos em várias zonas do circuito e tinham de realizar: passe com 

saltos no banco sueco, coordenação na escada de agilidade, sprint com receção de bola, 

equilíbrio em cima do banco sueco com saída em 3 apoios e remate, saída a passar por 

baixo de balizadores, saltar um obstáculo sprint para contra-ataque, receção de bola ao 

meio campo com drible e remate. 

• Exercício de finta 

- Os atletas em grupos de 2, um com bola outro sem, frente a frente, um realiza a finta e 

o outro defende-o, depois passa para GR+1 defesa, e com uma fila de atletas, com bola, 

dos dois lados do campo, o objetivo é o mesmo. 

• Exercício de Ataque Organizado 

- Os atletas eram divididos em 4 equipas, 2 de cada lado do campo, 1 ataca outra defende, 

o objetivo era melhorar a circulação de bola, os atletas têm de receber em movimento, 

tentar criar superioridade numérica, atacar o espaço e soltar a bola para o colega sem 

oposição, a equipa que defende utiliza o sistema HxH em duas linhas de 3. 
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Competição:  

• Jogo da apanhada 

- Um grupo de 3 elementos a fazer passes entre si e a apanhar, os outros em drible a fugir, 

quem apanha sai e quem é apanhado entra para o grupo de 3 (variantes: 1 pessoa como 

joker, pode salvar os colegas que vão ser apanhados colocando-se entre quem apanha e 

quem foge, grupos de 2 com bola, o grupo que apanha tem colete; quem é apanhado fica 

em estátua). 

• Exercício de defesa 

- Grupos de 2 com uma bola, a bola é colocada no chão, 1 ataca o outro defende, o objetivo 

era usar a posição do corpo com um pé à frente e o outro atrás para defender o colega que 

tenta tocar na bola (variante: mãos atrás das costas). 

• Exercício de 2x1 

- 1 lateral + 1pivot x 1 Defesa + GR, o atacante parte do meio campo em drible, remata á 

baliza ou passa ao pivot, o defesa tenta impedir o passe ou realiza bloco ao remate. 

• Exercício de defesa 6x6+GR 

- 1 equipa a atacar outra equipa a defender em sistema HxH em duas linhas de 3. O 

objetivo era enquadrar a posição corporal e o movimento de pés e pernas na defesa 

acompanhando sempre o opositor, fechando o espaço interior, se driblarem tentar 

recuperar a bola (Variante: aumentar a intensidade, rotação da defesa para o lado da bola). 

• Exercício de transição D-A 

- GR+6 vs 6+GR, treinar a transição de defesa ataque, promovendo o contra-ataque e as 

entradas de ponta sem bola no contra-ataque, se a bola estivesse no lado esquerdo o ponta 

direito entrava para o lado esquerdo, se a bola estivesse no lado direito o ponta esquerdo 

entrava para o lado direito.  

• Exercício de Contra-ataque 

- Os atletas divididos na ponta esquerda e direita, passam a bola ao GR e seguem em 

sprint, recebem a bola e rematam á baliza (Variantes: apoiado, defesa a acompanhar a 

partir do meio campo, 2x1defesa). 

• Exercício de remate 

- Nas pontas, os atletas passam a bola, realizam coordenação na escada de agilidade, 

equilíbrio no banco sueco, saltam 2 obstáculos em direção à baliza recebem o passe e 

rematam. 
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• Remates por posto 

- Os atletas encontram-se por posto específico de jogo, pontas, laterais, centrais e pivots, 

o central começa sem bola até uma das pontas onde recebe e passa para o ponta rematar, 

recebe e passa ao lateral para o lateral rematar, o mesmo no lateral e no ponta do lado 

oposto e por último nos pivots e o central a rematar. 

• Jogo Formal 

Este exercício foi explicado na fase pré-competitiva, aqui acrescentamos as seguintes 

variantes: central tem de falar logo á entrada, não existe drible, só se estiverem sozinhos 

com o GR. Subir a 1ª linha de 3 para os 11 metros. 1 equipa realiza contra-ataque a outra 

em ataque organizado, 2 golos seguidos = 10 flexões para a equipa) e ainda um novo 

sistema defensivo 3:3. 

• Aquecimento de GR 

- 2 filas na lateral e na ponta. 2 filas na linha dos postes, remates para cima, para baixo e 

meia altura, passando a posto específico, o objetivo era rematar para perto das mãos do 

GR e não tentar fazer golo. 

• Exercício de defesa 3x3 no meio e 2x2 nas pontas 

O objetivo era a correção da postura e da posição corporal bem como da posição dos pés, 

realizar pressão ao portador da bola e se driblar tentar recuperar a bola. 

• Exercício de defesa 1x1 

- Em grupos de 2, a bola é largada no meio campo, quem chega em primeiro ataca o outro 

defende, o objetivo era acompanhar o atacante trocando sempre os apoios para fechar a 

trajetória (variantes: sem usar os braços). 

• Speed Handball 3x3 

- O jogo foi explicado na fase pré-competitiva, introduzindo agora a variante de 3x3, 

fechando sempre o meio, os pés sempre um à frente do outro. 

• Exercício de Contra-ataque 

- Os atletas estão dispostos em grupos de 2 onde 1 começa com bola e outro sem a mesma. 

Passa a bola e segue-a, quem recebe deixa a bola no chão e corre para um sinalizador, 

fazendo um zig-zag. O atleta que deixa a bola no chão chegando ao último sinalizador 

realiza passe para o colega rematar, na volta trocam e quem começou com bola começa 

sem bola. 
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• Exercícios de coordenação, força e agilidade 

- Realização de flexões, abdominais, pranchas, escada de agilidade com coordenação dos 

membros superiores e realizar corrida lateral. 

• Bola ao quintal 

- O jogo foi explicado na fase pré-competitiva, acrescentamos as variantes: tentar ganhar 

a bola e se driblarem, acompanhar com as pernas. 

• Jogo Multibalizas 

- Os atletas divididos em 2 equipas, trocam a bola entre si, sem drible e com várias balizas 

para marcar ponto, se a baliza estiver defendida não podem marcar, têm de rodar a bola 

para outra baliza. 

• Jogo dos 10 passes 

- O jogo foi explicado na fase pré-competitiva, introduzindo a variante de não poder 

passar ao mesmo atleta, jogar sem drible, e só poder dar 2 passos com a bola na mão. 

• Jogo do quadrado 

- Os atletas estavam divididos em cada ponta do quadrado, o objetivo era passar a bola 

para a direita e seguir a bola, receber e passar em movimento, com os pés orientados para 

a frente (Variantes: passe na diagonal, passa para a direita e corre para a esquerda, 2 bolas, 

2 bolas e passar na diagonal). 

• Exercício de remate 

- 3 filas, um grupo sai a trocar a bola, remata dos 9 metros (Variantes: realizar 

cruzamentos pelas costas). 

• Circuito de carga física 

- Realizar exercícios em grupos de 2, carrinho de mão, cavalitas, abdominais, flexões, 

prancha, steps no banco sueco, tricípites no banco sueco, corrida de resistência; 

Na parte final dos treinos ocorria sempre outra palestra onde se explicava como 

tinha corrido o treino e se davam as informações para o fim de semana e para o resto da 

semana. Normalmente o atleta mais velho sugeria os alongamentos a realizar e 

dinamizava o grito do clube. 
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2.3. Jogos 
 

Neste ponto apresenta-se o trabalho por mim realizado em jogo, nomeadamente a 

observação realizada aos treinadores, o registo dos jogos e o aquecimento. 

De realçar que cheguei a realizar jogos como treinador principal nos infantis B 

(um jogo contra a equipa de Alverca devido a uma expulsão por parte do treinador 

principal), nos minis de 7 (um jogo na meia final do torneio de Nazaré CUP) e nos minis 

de 5 (4 Encontros e 1 convívio final com 8 jogos), pelo motivo anterior e devido ao facto 

de ter trabalhos de estágio a apresentar no Instituto Politécnico da Guarda (IPG), jogos a 

coincidir a nível de horário e deslocações condicionadas não consegui recolher, como 

desejava, o registo de todos os jogos. 

  Nos jogos orientei sempre o aquecimento de jogo e a roda especifica do Sporting 

Clube de Portugal (SCP) com o grito no final, no banco mantive uma postura ativa na 

ajuda ao Treinador Nuno Benedito, alertando para pontos que ele não observava no 

momento e tentando prever o que poderia acontecer, partilhando sempre as minhas ideias 

da melhor maneira e aos atletas dava sempre feedbacks, tentando corrigir alguns pontos, 

maioritariamente individuais. 

 

2.3.1. Observação do treinador em jogo 
 

Neste ponto encontra-se descrito o modelo de jogo ofensivo, defensivo e de 

transição defesa-ataque, utilizado pelo treinador, o perfil de treinador em jogo, os tipos 

de feedbacks utilizados e a relação que este tinha com os outros. A ficha utilizada para 

observação pode ser encontrada em Anexo 5. 

Com 30 jogos realizados, consegui fazer 16 observações do treinador em jogo, 

classificando-o assim com responsável, confiante, proativo e com uma dedicação enorme 

ao trabalho que tem. Por vezes deixa-se afetar pelas decisões dos árbitros e responde em 

defesa dos atletas, a sua relação com os pais ficou definida logo de início tendo dito para 

os mesmos não interferirem com o processo de jogo. 

A nível de orientação em jogo, é muito interrogativo, direto e incisivo, usa vários 

tipos de feedbacks sem ser em demasia e os mais utilizados foram: interrogativos, 

negativos, positivos e construtivos, realizou sempre uma palestra inicial explicando aos 

atletas o que pretendia do jogo e o que não poderia acontecer, indicando os pontos fortes 

e fracos do adversário. também realizava uma palestra ao intervalo para resumir a 
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primeira parte do jogo, para resolver problemas constantes de jogo e reforçar o que era 

pretendido, sempre que usava os times out’s de jogo era para acalmar, feedbacks coletivos 

e individuais e sobretudo como estratégia de tempo. 

O seu modelo de jogo não contemplava muito tempo de ataque nem de defesa, o 

sistema tático ofensivo, como se pode observar na Figura 13, era caracterizado por 

circulação de bola rápida, com passes curtos, entradas de pontas a segundo pivot, sem 

passes paralelos, privilegiando o espaço livre e a superioridade numérica num dos lados 

do campo com passes para os pivots, na hipótese de encontrar uma equipa com defesa 

subida pedia-se ao pivot para realizar desmarcações constantes e vir receber a bola como 

ponto de apoio ao central, aos laterais para realizarem desmarcações em direção da baliza 

ou em último caso, para realizar um para um e remate. 

 

 

 

 

 

 

O sistema tático defensivo é caracterizado por defesa HxH em duas linhas de 3, 

muito aproximado de um 3:3, onde a primeira linha se encontra mais junta que a segunda, 

como podem observar na Figura 14. Os jogadores pontas normalmente quando defendem 

e após o seu oponente direto receber o passe devem cortar a linha de passe para o lateral, 

obrigando-o a escolher a opção de remate. Quando são equipas mais fortes em circulação 

de bola a primeira linha encontra-se a criar pressão nos 9 metros obrigando o adversário 

a realizar drible, dando enfase à recuperação da bola. Se for uma equipa fraca em 

circulação de bola normalmente sobem a defesa para os 10 a 12 metros sempre a tentar 

recuperar a bola sem falta. 

Segundo Ribeiro (2008), nesta fase de ensino a utilização de sistemas de defesa 

HxH, 6:0 e 5:1 é uma forma de os jovens vivenciarem um conjunto de situações de ordem 

técnico-tático-estratégica que só estes sistemas conseguem proporcionar e tornam-se 

fundamentais para a sua evolução, sendo um meio para aperfeiçoar o comportamento 

F. Sistema tático Ofensivo  

Entradas sem bola; Quando o ponta entra para 2º pivot, fica entre o 2º e o 3º e o pivot entra 
na linha do poste. 

 

Figura 13 – Sistema Tático Ofensivo. 
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defensivo individual tanto como coletivo. Também diz que os sistemas defensivos mais 

abertos, dada a maturidade dos jovens, não possibilitam a ocorrência daquelas situações. 

 

 

 

 

 

A transição de defesa-ataque, exemplificada na Figura 15, é a parte mais 

importante utilizada no modelo de jogo do treinador Nuno Benedito, feita sempre em 

contra-ataque, começando com passe rápido para o central, com desmarcação dos pontas 

em corrida para a entrada dos 9 metros adversários e com os laterais a subirem rápido 

para o meio campo. 

Segundo Spate (1991) o andebol tem vindo a resgatar uma maior evolução na 

utilização do contra-ataque, o jogo está mais rápido, com maior velocidade de execução 

das ações, existindo um aumento claro do ritmo de combinações táticas de grupo. 

  

 

 

 

 

 

2.4. Registo de Jogo 
 

 Neste ponto encontram-se identificam-se os jogos observados da equipa de 

infantis B e de minis de 7, as fichas de jogo utilizadas e o trabalho que realizei nos 

mesmos.  

 Inicialmente era para utilizar a ficha de jogo criada por mim e pela minha colega 

no 3º ano do curso de desporto na unidade didática de Observação e análise do treino, ver 

anexo 6. Mas em conversa com o Tutor decidiu-se usar a ficha que ele tinha preparada 

para os escalões em causa, a ficha de jogo pode ser observada no Anexo 7. 

G. Sistema tático Defensivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistema 3:3, onde a 1ª linha defensiva está mais fechada do que a 2ª linha. 

 

H. Transição Defesa-ataque 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O central ao receber a bola acelera, passa a um dos laterais, o lateral passa ao ponta e ataca 
o espaço, o ponta devolve ao lateral e o lateral decide, 3 opções: remate, passe ao pivot, 
passe ao ponta; caso não consiga, passa a ataque organizado. 

 

Figura 14 – Sistema Tático Defensivo. 

Figura 15 – Transição Defesa Ataque. 
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Na parte dos infantis B dos 30 jogos realizados observei 22 jogos, mas apenas 

tenho 19 fichas de jogo completas, devido aos contratempos referidos em cima. Nos minis 

de 5 e dos 36 jogos realizados, não foi possível a recolha de dados dos jogos. Mas mantive 

sempre uma postura ativa, dando feedbacks aos meus atletas e corrigindo algumas 

situações, sempre de forma autónoma e controlada. Nos minis de 7, o trabalho foi só de 

recolha e informação sobre os jogos. Dos 11 jogos realizados consegui a recolha de 9 dos 

jogos, enquanto no infantis B para além da observação ainda realizei uma pequena análise 

do somatório dos jogos observados.  
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3. Analise do registo de Jogo 
 

Pela observação dos gráficos adiante apresentados é possível verificar os dados 

do acumular do registo de jogos, seguindo-se e uma pequena reflexão aos mesmos.  

 

 

 

 

 

 

Visualizando os Gráficos 1 e 2, podemos verificar que a equipa teve um bom 

começo de época, alcançando um momento ótimo de forma dos atletas com bons 

resultados, no entanto foi uma equipa que sofreu muitos golos pelo modelo de jogo que 

foi definido. Como joga em contra-ataque tornava-se vulnerável na defesa devido à 

pressão que efetuava sobre o adversário, para tentar recuperar a bola.  

 

 

 

 

 

 

A meio da época a equipa teve uma queda de rendimento, podendo-se observar 

que os golos sofridos se sobrepuseram aos marcados. Tendo em conta as estruturas das 

equipas adversárias e as limitações da nossa equipa, na fase final da época a equipa voltou 

a elevar o seu rendimento, conseguindo bons resultados a nível de ataque e de defesa, 

com os golos marcados a superar os golos sofridos, tendo alcançando a fase final do 

campeonato regional.  

Gráfico 1 - Golos Marcados. 

Gráfico 2 - Golos Sofridos. 
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No Gráfico 3 podemos observar que o modelo de jogo utilizado teve sucesso. 

Quando analisamos a tipologia de golo, podemos verificar que existiram mais golos em 

contra-ataque do que em ataque organizado, contudo os resultados de golo em ataque 

organizado não deixaram de surpreender pela positiva, visto que a equipa era 

caracterizada pelo jogo rápido em contra-ataque, os mesmo resultados podem ser 

explicados pela estrutura defensiva (5:1 e 6:0) que encontrávamos em muitas equipas, 

como possíveis estratégias de anular o nosso jogo ofensivo. 

 

 

Nos Gráficos 4 e 5, podemos observar os remates falhados. O modelo de jogo 

utilizado implicava a tomada de decisão rápida e isso às vezes podia levar a decisões 

erradas. A equipa realiza em média 22 remates falhados por jogo e analisando o tipo de 

remate, a percentagem mais alta era de 63,6%, contra o guarda-redes, o restante 

corresponde a remates para fora, 31,3% e uma pequena percentagem de 7 metros 

falhados, 5,1%. Pelas percentagens verifica-se que a equipa não erra muito a baliza, no 

entanto muitas das vezes que rematavam não desviavam a bola do guarda-redes. Não 

fomos uma equipa que sofreu muitos livres de7 metros devido ao modelo e estilo de jogo 

adotado. 

Gráfico 3 – Tipos de Golo. 

Gráfico 5 – Remates Falhados. Gráfico 4 - Tipos de Remates Falhados. 
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Quanto ao Gráfico 6, relativo às recuperações de bola, verifica-se em média por 

jogo, 15,7% de recuperações sem falta, dando origem a contra-ataques sucessivos como 

era pretendido. Com a queda de rendimento a meio da época, pensamos que a queda de 

golos marcados e o aumento de golos sofridos se relaciona com a queda de recuperações 

de bola. Se analisarmos bem, vemos que a meio da época os números são muito inferiores 

comparando com o início e fim de época. 

 

 

 

 

 

 

Relacionando o Gráfico 7, alusivo às falhas técnicas, com o Gráfico 6, relativo 

aos golos sofridos, remates falhados e recuperações de bola, creio ser possível afirmar 

que existe uma relação entre eles. Quando o modelo de jogo definido era de contra-ataque, 

com jogo rápido, com recuperações de bola através de pressão na defesa, era quase como 

que impossível não existirem falhas técnicas com números tão elevados. A pressão leva 

ao risco de serem ultrapassados no 1x1, sofrendo mais golos do que com uma defesa 

sólida. O jogo rápido levava a tomadas de decisões constantes, aumentando a chance de 

errar e quando jogamos em ataque organizado era normal que ocorressem falhas técnicas 

nestas idades. 

 Entendo que a época foi positiva, alcançaram-se os objetivos pretendidos, com 

melhoria na prestação dos atletas, na técnica e no jogo tático, com 65 golos muito 

positivos. Conseguindo colocar-se jogadores a jogar no escalão superior, conseguindo 

Gráfico 6 - Recuperações de Bola. 

Gráfico 7 - Falhas técnicas. 
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implementar-se com sucesso o sistema de defesa HxH em duas linhas de 3 com uma boa 

média de recuperações de bola, de remates com sucesso e de jogadas em contra-ataque, 

estando ainda na fase final da época faltando acabar o torneio de encerramento do 

encontro regional, que se realizará apenas no decorrer do mês de junho e 

coincidentemente com o término do estágio. Contudo, acredita-se que a prestação neste 

encontro será igualmente positiva. 
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4. Testes Físicos, Psicológicos, Sociais, Maturacionais, Técnicos e 

Táticos 
 

Neste ponto pretende-se referir quais os testes realizados na equipa de infantis B. 

Para a realização destes testes foi elaborada uma ficha de autorização que se entregou aos 

pais dos atletas (Anexo 8). Apresentam-se ainda os dados obtidos e a sua análise através 

da visualização de gráficos.  

A primeira avaliação realizou-se no dia 23 de janeiro de 2019. Pretendia efetuar 

dois momentos de avaliação, o que não foi conseguido devido à falta de disponibilidade 

da equipa para a realização de testes, tendo em conta o calendário de jogos. 

 

4.1. Testes Técnicos 
 

Para a parte técnica e de acordo com um teste elaborado por Maldonado e Seco 

(1989), a avaliação das habilidades motoras específicas no Andebol consiste na realização 

de um circuito técnico no menor tempo possível. 

• Para iniciar as estações toca com a mão num sinalizador. 

• O jogador parte do poste da baliza mais próximo da primeira prova, desloca-se 

em drible/sprint, contornando os cones, pode realizar o drible como quiser, se 

tocar nos cones ou falhar algum, repete o exercício. 

• Chega ao meio campo, realiza passe de peito em corrida e a respetiva receção, se 

falhar o passe ou a receção retorna ao meio campo. 

• Após a receção realizar remate á baliza, se falhar a baliza ou cometer alguma 

infração acrescenta-se 10 segundos, se for golo não acontece nada, se conseguir 

ao remate acertar nos sinalizadores desconta-se 5 segundos. 

• Após o remate, sem bola, realiza recuperação defensiva, na escada de agilidade 

realiza tesouras, caso pise a escada ou falhe uma janela repete o exercício. 

• Deslocamentos laterais, tem de tocar com a mão nos sinalizadores, se não tocar 

ou realizar corrida em vez de deslocamentos repete o exercício. 

• Equilíbrio no banco Sueco, banco virado ao contrário, se realizar um apoio fora 

ou cair repete o exercício. 
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• Para finalizar, após o banco, realiza um rolamento á frente e sai em corrida a tocar 

no poste. 

 

4.2. Testes táticos  
 

Inicialmente tinha como objetivo analisar a parte tática, mas devido à falta de 

tempo, inexistência de material de filmar e após conversa com o Tutor entendeu-se que 

os parâmetros eram desajustados para a idade em questão. Assim, optei por não realizar 

esta parte do trabalho, ficando em anexo (9) o material que seria suposto utilizar. 

 

4.3. Testes Físicos 
 

Para a parte física usei indicadores de força explosiva membros inferiores 

(impulsão horizontal), força/resistência muscular (flexão de braços e abdominal 

modificado 1 minuto), flexibilidade (senta e alcança), agilidade (T drill test) velocidade 

(sprint 20m), para a resistência e de acordo com Léger (1998) usei como indicador o 

shuttle run-20 metros. 

Força 

 De acordo com a bateria de testes motores (Guedes & Guedes, 2006), com 

indicadores de força explosiva membros inferiores (impulsão horizontal), 

força/resistência muscular (flexão de braços e abdominal modificado), foram realizados 

os seguintes testes: 

▪ Impulsão horizontal – os indivíduos permanecem de pé, na marca zero de uma 

fita métrica fixada ao solo, com os pés afastados paralelamente, só podendo 

utilizar o balanço dos braços procurando saltar o mais distante possível. A 

distância entre a marca zero até à ponta do pé é registada. 

▪ Flexão de braços – os indivíduos permanecem em decúbito ventral com as penas 

estendidas. Assim são realizadas repetições máximas de flexão de braços. 

▪ Abdominal modificado 1 minuto – os indivíduos ficam em decúbito dorsal, 

pernas fletidas, joelhos a 90°, pés fixados s pelo avaliador e mãos cruzadas sobre 

o tórax. Ao sinal do avaliador, realizam-se movimentos de antero-flexão de 
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tronco, encostando os cotovelos nas coxas, e voltando à posição inicial, com as 

escápulas encostando no solo. 

Velocidade 

▪ Sprint de 40 m, de um lado ao outro do campo com registo de tempo. 

 

Flexibilidade 

Realizado de acordo com a bateria de testes motores (Guedes & Guedes, 2006), atendendo 

aos indicadores de flexibilidade (senta e alcança): 

▪ Senta e alcança – o avaliado fica sentado com a planta dos pés encostados numa 

caixa de madeira (banco de Wells), com as costas e com os membros inferiores 

em extensão total. Em seguida realiza-se a flexão do tronco, para atingir com as 

mãos, sem fletir as pernas, o ponto mais distante possível.  

Resistência 

Executado de acordo com o teste shuttle run-20 metros (Léger, 1988), com indicadores 

de resistência: 

▪ Shuttle run-20 metros- o atleta corre do ponto que marca zero metros até ao que 

marca 20 metros, tocando no ponto, ao mesmo tempo que um som é emitido. Os 

resultados são apontados pelo total de voltas completas.   

Agilidade 

Efetuado de acordo com a bateria de testes de Brianmac.co.uk e com os indicadores de 

agilidade (T drill test):  

▪ T drill test – O atleta aquece durante 10 minutos, são colocados 3 (A, B, C) cones 

a uma distância de 5 metros entre eles e um 4º cone (D) posicionado a 10 metros 

do cone central (B) formando um T. O atleta parte do cone (D) ao sinal de partida. 

Corre até ao cone (B) tocando neste, a partir do toque desloca-se lateralmente até 

ao cone (A) e de seguida ao cone (C), depois de tocar no cone (C) retorna ao cone 

(B) em deslocamentos laterais e quando tocar neste corre de costas até ao cone 

(D). O cronómetro para quando o atleta toca no cone (D). 

 

 Adiante, na Figura 16, podemos visualizar o procedimento em esquema 

gráfico: 
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Os valores de referência de avaliação foram retirados de uma tabela adaptada de 

Hoffman (1961), tabela 11. 

 

 

4.4. Teste Psicológico 
 

Para a Avalização Psicológica utilizei um teste validado e utilizado por Gomes & 

Cruz (2007) em avalização psicológica de atletas em contextos de formação desportiva: 

desenvolvimento de um guião de entrevistas para crianças e jovens (ver Anexo 10). 

  

Figura 16 – Tdrill teste 

Tabela 11 – Valores de referência T drill teste 
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4.5. Teste Social 
 

Para a Avaliação social utilizou-se um pequeno questionário realizado no 3º ano 

do curso de Desporto, na unidade curricular de observação e analise de treino, que pode 

ser observado na figura 17 ilustrada em baixo. 

 

4.6. Teste Maturacional 
 

Para a identificar os níveis de maturação dos atletas foi utilizado o teste de 

avaliação maturacional sexual (Anexo 11) e avaliação de maturação somática (Anexos 

12 e 13) realizado por Antunes (2008), observando-se a influencia dos níveis de 

maturidade relacionando-os com os testes físicos. Nunes (1999) e Horta (2006) 

consideram que cada adolescente tem um potencial de crescimento que poderá ser 

influenciado por fatores genéticos, hormonais, raciais e étnicos, sociais, climatéricos, 

pelos hábitos de nutrição e pela presença ou ausência de atividade física.  

O desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários é representado em cinco 

estádios definidos por Tanner (1962). No estádio 1 não há desenvolvimento, o estádio 2 

define-se como de desenvolvimento inicial ou de aparência, os estádios 3 e 4 são estádios 

Figura 17 – Questionário Social. 
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maturacionais intermédios e estádio 5, o desenvolvimento maturo final, os mesmos 

podem ser observados no Anexo 12 (Malina & Bouchard, 1991, 2003). 

 Na avaliação de Maturação somática utilizei a fórmula definida para predicação 

da altura final adulta de Fragoso &Vieira (2000), com valores de altura e peso do atleta, 

bem como a altura dos pais. Os valores de Beta podem ser visualizados no Anexo 13. 

 

Y=Mx1+Mx2+Mx3+Mx4+b 

Y – o valor final da altura predita que se pretende avaliar 

Mx1 – estatura * coeficiente para a estatura 

Mx2 – massa corporal * coeficiente para o peso  

Mx3 – estatura média parental * coeficiente para a média parental  

Mx4 – coeficiente da idade decimal do individuo 

b – Valor constante de acordo com a idade decimal 

A idade decimal (Anexo 13) é obtida através da conversão da data de observação 

e da data de nascimento em decimais. O nível maturacional será obtido conjugando o 

valor de altura predita (Y) com a altura que o jovem atleta apresenta no momento da 

observação, com a seguinte equação:  

% estatura matura predita = (estatura atual / estatura predita) x 100 

Este valor representa a percentagem de estatura atingida pelo jovem atleta até ao 

momento, tendo sido comparado com o valor médio e respetivo desvio padrão para a sua 

idade e género, tal como apresentado na Tabela 12. 

 

Para a classificação, sempre que um atleta apresentava um valor percentual 

superior a 2 desvio padrão para a idade foi considerado precoce, se apresentasse um valor 

inferior a 2 foi considerado tardio e sempre que o valor percentual for igual a 2 desvio 

padrão, foi considerado normomaturo. 

Idade 12 13 

Média 77,42% 77,60% 

Desvio Padrão 2,08% 2,48% 

Tabela 12 - Percentagem média e desvio padrão da estatura matura predita de acordo com a idade. 
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5. Análise dos Testes  
 

De seguida apresentam-se os resultados dos testes realizados na equipa de infantis 

B, auxiliados por uma análise gráfica e os dados registados em tabelas. Recorda-se que 

não foi possível a realização do teste tático e apenas foi possível a realização de um 

momento de avaliação. 

Teste Maturação 

A amostra foi constituída por 20 atletas, com uma média de idades de 12,3 anos, 

de altura foi de 159,20 cm e peso de 46,52 Kg.  

Podemos observar no Gráfico 8 (referente à classificação de maturação) e através 

da análise do valor de desvio padrão com a % de estatura atingida, que existem mais 

atletas com maturação tardia (16), do que maturação prematura (4) e normal (0). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos Gráficos 9 e 10, relativos ao desenvolvimento genital e da pilosidade, 

observamos que maior parte dos atletas se avalia como estando no estádio 3, referindo 

que para o desenvolvimento da genital o valor mais baixo foi o G1 e o mais alto o G3 e 

para o desenvolvimento da pilosidade o valor mais baixo foi o G2 e o mais alto o G4, 

verificando que em nenhum dos gráficos os atletas se avaliaram em G5.  

Gráfico 8 - Nível de Maturação. 

Gráfico 10 - Desenvolvimento Genital. 
Gráfico 9 - Desenvolvimento da Pilosidade. 
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Segundo os valores observados, verifica-se e ainda de acordo com Antunes 

(2008), que  

existem diferenças quanto ao número de atletas com 

maturidade precoce (maturação somática) e estádios 

superiores de desenvolvimento genital e pilosidade púbica 

(maturação sexual)” afirmando que “apenas um método de 

avaliação da maturação não é suficiente para indicar o 

estado de desenvolvimento de um indivíduo, conclui-se 

que a utilização dos caracteres sexuais secundários 

(maturação sexual) e a altura predita (maturação somática) 

são viáveis na avaliação conjunta do nível maturacional 

(p107-108). 

Atendendo a que a maior parte dos atletas se encontra num estado de maturação 

tardio e pelos resultados obtidos no nível de maturação sexual, e atendendo ao estudo de 

Antunes (2008), pensamos poder afirmar que estes estão relacionados, onde os poucos 

atletas considerados prematuros e de acordo com a sua idade se autoavaliam com estádios 

elevados para genitália e para a pilosidade. 

 

Testes Técnicos e Físicos 

 

 

 

 

 

 

Através da análise ao circuito técnico (Gráfico 11), pode-se verificar que a equipa 

realizou o teste com uma média de 0,65 segundos. O melhor resultado obtido foi de 0,46 

segundos e o pior de 0,90 segundos, com uma diferença de 0,44 segundos entre o melhor 

e o pior resultado. 

Gráfico 11 - Circuito Técnico. 
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No teste de impulsão horizontal, pela análise dos resultados registados no Gráfico 

12, constata-se que o melhor resultado obtido foi de 1,95 metros, o pior foi de 1,16 metros, 

com uma diferença entre eles de 0,79 metros e com a equipa a alcançar uma média de 

1,57 metros, neste teste. 

 

 

 

 

 

 

Pela análise do Gráfico 13 constatamos que o melhor resultado foi de 42 flexões, 

o pior de 6. A diferença estimou-se no valor de 36 flexões, com uma média de 21 flexões. 

 

 

 

 

 

 

No Gráfico 14, verificamos que o valor mais alto realizado no teste de abdominais 

foi de 49, o mais baixo foi de 24, referindo-se ainda que entre eles se observa uma 

amplitude de 25 abdominais, estando a equipa com uma média de 36 abdominais. 

Gráfico 12 - Impulsão Horizontal. 

Gráfico 13 – Flexões. 

Gráfico 14 – Abdominais. 
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No teste de sprint (Gráfico 15), podemos verificar que o atleta com melhor 

resultado apresentou o valor mínimo de 3,67 segundos e o atleta que apresentou o pior 

resultado fê-lo com 5,1 segundos. Registou-se entre eles uma amplitude de 1,43 segundos 

e uma média de 4,2 segundos, para a equipa. De referir que o valor de 40 metros foi 

adaptado para 20 metros devido ao espaço disponibilizado. 

 

 

 

 

 

 

No teste de senta e alcança cujos resultados se apresentam no Gráfico 16, pode-se 

observar que o resultado de melhor valor corresponde ao máximo de 0,34 centímetros, o 

pior valor representa o valor mínimo de 0,16 centímetros, observando-se uma amplitude 

entre eles de 0,18 centímetros e uma média de 0,27 centímetros, para a equipa. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15 – Sprint. 

Gráfico 16 - Senta e Alcança. 

Gráfico 17 - Shuttle Run. 
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No Gráfico 17, apresentam-se os resultados do teste de resistência utilizado. Pela 

sua análise constatamos que o melhor valor obtido, representa o valor máximo de 1400 

metros, com o pior valor referente ao valor mínimo de 1080 metros. A amplitude foi de 

320 metros, tendo-se também registando uma média de 1204 metros, para a equipa. 

 

 

 

 

 

 

No Gráfico 18, apresentam-se os resultados do teste de agilidade, podendo-se 

verificar que o melhor resultado obtido foi de 0,16 segundos e o pior resultado foi de 0,22 

segundos. Foi registada uma amplitude de 0,06 segundos e uma média, de equipa, de 0,19 

segundos. 

 

Teste Social 

 

Podemos observar, pelos dados registados na Tabela 13, que a equipa de infantis 

b, relativamente ao nível de afinidade encontra-se entre o 4 e o 5, sendo estes os níveis 

máximos de afinidade. Foi obtido um número de votos elevados para esses mesmos 

níveis, nomeadamente o nível 4 com 137 votos, correspondendo a 36% e o nível 5 com 

126 votos, correspondendo a 33%. O nível menos votado foi o 1, nenhuma afinidade com 

apenas 2 votos, correspondendo a 2% do número total de votos.  

 

 

Tabela 13 – Resultado nível de Afinidade. 

 

Afinidades 

Níveis 1 2 3 4 5 Total 

 votos 8 21 88 137 126 380 

% 2 6 23 36 33 100% 

Gráfico 18 – Tdrill. 
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Na Tabela 14, encontram-se os dados referentes ao Espírito de liderança. 

Verificou-se 1 atleta a alcançar 11 votos, correspondendo a 55%, 2 atletas obtiveram 3 

votos, correspondendo cada um a 15%. Outros 3 atletas obtiveram 1 voto, 

correspondendo a 5% para cada um e os restantes14 dos atletas não registaram nenhum 

voto. 

 

 

 

 

 

 

 

Teste Psicológico 

Na parte de avaliação ao clube e modalidade obtiveram-se resultados positivos. 

Com as respostas obtidas, percebe-se que a maior parte dos jogadores chegou ao clube 

através de convite de treinador ou de amigos. A maior parte dos atletas gosta dos treinos, 

torneios e competições, inclusive do treinador. Também referem que gostavam que 

mudasse a divisão de escalões no clube e que existissem mais jogos de treino. 

A nível de Experiência desportiva e perceção de competição, para os atletas, os 

treinos, torneios e a competição proporcionam-lhes experiências divertidas. A maioria 

dos atletas perceciona-se com um nível de boa qualidade dentro da modalidade e dizem 

que ser melhor que os outros não é importante pois o que conta é a equipa. 

Ao nível de Apoio familiar os resultados também foram positivos, porque todos 

os pais costumar apoiar de forma satisfatória os filhos, tanto o pai como a mãe, ainda que 

normalmente apoiem mais nos jogos do que nos treinos e ainda, por curiosidade, 

maioritariamente é a mãe e costumam dar conselhos de forma satisfatória. 

A nível de stress e perceção de ameaça, a resposta mais frequente para o 

sentimento do atleta quando não joga/compete ou quando o realiza, mas mal, foi 

“Desiludido e frustrado porque não trabalhei o suficiente”. A maior parte dos atletas acha 

que os pais, amigos e treinador não deixam de gostar dele quando jogam mal ou perdem 

Tabela 14 – Resultado Espírito de Liderança. 

 

Espírito de Liderança 

Nº de Votos Atletas % 

0 14 0% 

1 3 5% 

3 2 15% 

11 1 55% 

20 20 100% 
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o jogo, normalmente não têm medo de se aleijar. Quando cometem erros sentem-se mal 

e frustrados com eles próprios e normalmente quando pensam em andebol, não costumam 

ter receio ou medo de alguma coisa. 

 

6. Projeto 
 

A realização deste projeto, encontrava-se prevista no GFUC de Estágio.  A 

execução do mesmo ficou definida com o Tutor, que seria a apresentação da modalidade 

e entidade, no Instituto Espanhol de Lisboa “Giner de los Rios”. A realização do projeto 

decorreu no dia 07 de maio de 2019. Para a sua realização preparei uma apresentação 

sobre o andebol e o trabalho realizado no clube. Estiveram também presentes dois 

jogadores profissionais, o Carlos Carneiro e o Salvador Salvador. Também estiveram 

presentes quatro ajudantes, o Nuno Benedito, a Bruna Martins, o António Costa e o Tiago 

Prata. Este projeto começou às 08h00 da manhã com a receção no Instituto, depois, pelas 

08h30 recebemos os alunos do 5º ano, às 09h30 recebemos os alunos do 4º ano, pelas 

10h30 recebemos os alunos do 3º ano e às 12h00 recebemos os alunos do 2º e 1º ano. No 

total contamos com a presença de 300 participantes neste projeto. 

 

6.1. PowerPoint 
 

No PowerPoint elaborado encontrava-se, numa parte introdutória dos slides (Figuras 

18 e 19), a explicação acerca do que é e como se joga o andebol, com imagens ilustrativas 

acerca da modalidade e do clube, neste caso o Sporting Clube de Portugal.  

 

  
Figura 19 – PowerPoint 2. Figura 18 – PowerPoint 1. 
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Das Figuras 20 à 27, encontravam-se clarificados os objetivos da formação do clube 

e as fases abordadas em treino, desde a relação do “Eu e a Bola” até ao jogo formal, que 

foram apresentados e explicados aos alunos participantes deste projeto.  

 

 

 

 

 

Figura 24 – PowerPoint 7. 

Figura 26 – PowerPoint 9. 

Figura 22 – PowerPoint 5. Figura 23 – PowerPoint 6. 

Figura 21 – PowerPoint 4. 

Figura 27 – PowerPoint 10. 

Figura 25 – PowerPoint 8. 

Figura 20 – PowerPoint 3. 
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Nas Figuras 28 e 29 apresentaram-se as tarefas ligadas ao desenvolvimento do 

jogador, por exemplo os jogos lúdicos/pré-desportivos associados ao andebol e alguns 

exercícios de técnica, velocidade e coordenação, com indicação do que se pretende em 

treino.  

 

 

Foi finalizada a apresentação com um convite para o treino, tendo-se passado a 

informação do escalão, dos dias, horas e local, bem como do contacto da pessoa 

responsável pela formação, como podemos observar na Figura 30. 

 

 

 

 

 

 

6.2. Parte Prática do Projeto 
 

A parte prática teve lugar nas instalações desportivas do Instituto Espanhol de Lisboa 

“Giner de los Rios”. Os recursos previstos para este projeto dividiram-se entre os 

materiais e os humanos. Os recursos materiais necessários e que foram transportados para 

a realização  do mesmo foram: duas balizas de minis 5, coletes oficiais do Sporting, bolas 

de minis de 5, 12 pinos, flyers e posters informativos. Como recursos humanos contou-

se com o auxílio dos dois jogadores profissionais (Carlos Carneiro e Salvador Salvador) 

Figura 29 – PowerPoint 12. Figura 28 – PowerPoint 11. 

Figura 30 – PowerPoint 13. 
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e quatro ajudantes (Nuno Benedito, Bruna Martins, António Costa e Tiago Prata). Todos 

os intervenientes na atividade tiveram de estar identificados com as cores e o emblema 

do clube e com os respetivos fatos de treino. 

Foram organizados quatro campos de 40x20, com jogos de 6x6 ou 7x7. Em dois dos 

campos realizou-se jogo (ver Figuras 31 e 32) e nos outros dois campos (ver Figura 33 e 

34), realizaram-se jogos pré desportivos ligados ao andebol, como exemplo: bola ao 

quintal ou jogo dos 10 passos. À parte dos campos dos campos, criaram-se duas estações 

de exercícios específicos de andebol, como o drible, o passe e receção e o remate, entre 

outros. Estipulou-se para a rotação de atividades, um tempo de 10 minutos entre cada 

uma, mas todos os alunos teriam de passar por todas as estações. 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.1. Resumo do Projeto 
 

Começamos o dia e a realização deste projeto por volta das 08h00 da manhã com 

a chegada ao local. Tanto eu como os meus colegas Nuno Benedito, Bruna Martins, Tiago 

Prata e António Costa fomos acompanhados até às instalações desportivas onde iria 

decorrer a atividade. Tínhamos a informação que, por hora, teríamos a presença de 75 

alunos, começando pelos alunos do 5º ano das 08h30- 09h30, os do 4º ano das 09h30- 

Figura 31 – Campo 1 – Jogo. Figura 32 – Campo 2 – Jogo. 

Figura 34 – Campo 4 – Jogo dos 10 Passos Figura 33 – Campo 3 – Bola ao Quintal. 
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10h30, os do 3º ano das 10h30 - 11h30 e os alunos dos 2º e 1º anos, das 12h00 - 13h30. 

Pelas 08h10 começámos a montar os campos, nomeadamente os dois campos de jogo e 

os outros dois campos, para a realização dos jogos pré-desportivos (um campo para o jogo 

da bola ao quintal e outro para o jogo dos 10 passes). Foram também preparadas e 

montadas as estações para a realização do drible, dos passes e dos remates (ver Figuras 

35, 36 e 37).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A organização das atividades ocorreu da seguinte forma: os professores 

explicaram aos alunos de cada ano o que se iria passar e de seguidas fazíamos nós uma 

pequena apresentação conforme o descrito anteriormente (Figura 38). Os alunos 

estiveram organizados em três grupos de 20 alunos e mais um grupo com 15. Nos jogos 

os suplentes estavam sempre em atividade com as estações que se montaram à parte, as 

substituições eram realizadas sempre de 2 em 2 minutos, as rotações das estações foram 

feitas sempre no sentido contrário dos ponteiros dos relógios. No espaço onde se faziam 

as trocas dos alunos por ano de escolaridade, decorriam secções de autógrafos e de fotos 

com os jogadores profissionais (Figura 39) e ainda a distribuição de pósteres/flyers 

(Anexo 14). 

Figura 36 – Drible. 
Figura 35 – Plano de Estações. 

Figura 37 – Passes e Remate. 
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O objetivo foi concretizado com sucesso, visto ter existido muito tempo de prática, 

muita dinâmica, diversão, respeito e aprendizagem. Os feedbacks foram bastante 

positivos conseguindo-se assim, que o clube permanecesse no Instituto Espanhol com 

atividades extracurriculares ligadas ao andebol. De realçar que com a quantidade de 

participantes e com o tempo disponibilizado a parte teórica, foi cancelada dando-se 

prioridade à parte prática. Para que se tivesse conseguido realizar as duas partes previstas 

talvez fossem necessários dois dias, o que era inviável. 

  

Figura 38 – Explicações. Figura 39 – Sessões de Fotos e Autógrafos. 
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7. Minis 5 
 

No que diz respeito ao trabalho realizado com a equipa de minis de 5 do SCP, 

pretende-se apresentar o Macrociclo, o Plano semanal e o Microciclo, estando aí presentes 

as unidades de treino por mim realizadas (Anexos 15,16 e 17). Refere-se que os minis de 

5 participaram em 5 torneios, 3 encontros e um convívio final de época (ver Figura 40), 

realizando um total de 36 jogos, para além de se ter garantido a presença no Encontro 

Nacional, a realizar de 27 a 30 junho de 2019, na cidade da Guarda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como a responsabilidade de treinador principal, tinha o trabalho acrescido de ir 

avisando os pais acerca das datas dos fins de semanas com encontros de minis, realizar 

uma observação/análise discutida com o tutor sobre a evolução dos minis, sobre o meu 

trabalho em treino e o que podíamos alterar ou manter.  À sexta-feira tinha de realizar a 

convocatória dos atletas e enviar a mesma para o dirigente e para o treinador Nuno 

Benedito, com a informação da hora de concentração e de saída para os encontros. 

 

7.1. Dossier de treinador 

 

No dossier de treinador, a minha obrigação foi a elaboração do Macrociclo como 

planeamento anual (de acordo com as exigências requeridas pela Coordenação de 

Formação do SCP), o plano semanal como descrição da semana de treino e do fim de 

semana competitivo, expondo em percentual o peso de cada exercício de treino, assim 

como do microciclo onde constavam as unidades de treino utilizadas e o que deveria 

Figura 40 – Convívio Desporto e Cultura, Belém. 
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ensinar-se aos atletas, incluindo os exercícios realizados em treino. Segundo Neuner et 

al. (1981, p. 254) "a linha fundamental do processo de ensino é a transmissão e 

apropriação de um sólido sistema de conhecimentos e capacidades duradouras e 

aplicáveis." Como tal estas estavam devidamente fundamentadas e descritas num 

documento orientador facultado pelo Tutor, para a realização do planeamento. 

 

7.1.1. Macrociclo 
 

No Macrociclo, através das instruções dadas pelo Tutor, tive de ter sempre em 

atenção as duas componentes em treino e de construir o treino. Elaborar uma legenda 

orientadora e assinalar no mapa de época, os treinos com os conteúdos, os encontros, 

as folgas, os torneios e o encontro nacional. O Macrociclo elaborado pode ser 

visualizado na Figura 41, apresentada em baixo. 

 

  

Figura 41 – Macrociclo Minis 5. 
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7.1.2. Planeamento Semanal 
 

O planeamento semanal (Anexo 15) servia de complemento ao microciclo, onde 

constava o trabalho semanal, com os registos dos conteúdos, a percentagem de cada 

exercício e a competição ao fim de semana.  

Para cada treino, nos exercícios a aplicar tinha sempre de privilegiar, em 

percentagem, o jogo de andebol, depois com um nível de percentagem aproximada ao 

jogo, os exercícios ou os jogos pré desportivos, perfazendo para a parte inicial cerca de 

5% a 10%, para a parte principal de 80% a 85% e para a parte final de 5% a 10%, como 

podem observar na Figura 42. 

 

Figura 42 – Plano Semanal. 
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7.1.3. Microciclo 
 

No Microciclo (Anexo 16) eu tive de colocar duas semanadas de treinos, contemplando 6 unidades de treino (Anexo 17) tal e qual como é solicitado nos outros escalões. O que me foi pedido já de forma mais 

descritiva, foi: o conteúdo do treino a nível de objetivo, as observações a ter em conta no treino, o numero do treino e a data, o conteúdo de cada exercício, a sua explicação com as variantes a introduzir, o tempo de 

prática quer por exercício quer no geral, sem esquecer da obrigação de dois conteúdos programáticos a aplicar. Pode-se observar na Figura 43, metade de um microciclo, como exemplo.  

 

 
Figura 43 – Metade de um Microciclo. 
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8. Atividades Complementares Concretizadas 
 

8.1. Simpósios  
 

8.1.1. FMH 
 

O simpósio de andebol decorreu nos dias 15 e 16 de maio de 2019, entre o salão 

nobre da Faculdade de Motricidade Humana (FMH) e o Pavilhão da mesma, tendo 

tido como tema “fomentar a qualidade do Andebol Português na Europa como um 

caminho para a afirmação”. 

Este evento teve 6 painéis sendo o primeiro, a sessão de abertura, com as presenças 

do Presidente da FMH, Presidente da Federação de Andebol de Portugal, Presidente 

da Associação de Andebol de Lisboa e dos Representantes da Associação Andebolito.  

De seguida, no painel 2 esteve presente o Doutor Pedro Alvarez – treinador do 

Hib. Handball Graz, Áustria, com o tema treino técnico-tático no Andebol Europeu 

de Alto Rendimento. Esta sessão realizou-se em duas partes, na parte teórica expôs o 

seu trabalho como técnico e apresentou algumas ideias de correções a realizar em 

treino. Depois de um coffee break realizou-se a parte 2, referente à prática onde 

exemplificou tudo o que referira na teoria. 

No dia 16, sábado, iniciou-se com o painel 3, contando com a presença do Doutor 

Jesus Rivilla – Professor da Universidade Politécnica de Madrid e Preparador da 

Seleção Espanhola de Andebol, com o tema treino físico do jogador de andebol, 

estruturando em duas partes, uma teórica e outra prática. Na teórica apresentou a sua 

visão de carga, volume e intensidade, bem como exercícios específicos de força para 

o andebol, que do seu ponto de vista são os mais corretos, apresentando um pouco do 

trabalho que realizam na seleção. Na parte pratica executou os mesmos como 

exemplificação. 

Depois realizou-se um coffee break, seguindo-se o painel 4, com a presença do 

Doutor José António Silva – Professor Auxiliar da Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto e Treinador da Associação Atlética de Aguas Santas, com o 

tema Uma visão integrada para a afirmação do Andebol Português, numa sessão 

teórica, abordando o seu trabalho enquanto treinador, tendo apresentado exercícios 

específicos de treino por setores e ainda apresentou algumas ideias de variantes que 

podíamos utilizar. Também falou sobre a sua estratégia de organizar treinos 
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específicos para as equipas a defrontar, finalizando com vídeos dos seus treinos como 

demonstração. 

Após o almoço deu-se início ao painel 5, com a presença do Doutor João Vaz – 

Professor da Universidade Europeia e fisioterapeuta da equipa sénior da andebol 

Clube de Futebol “Os Belenenses”, com o tema gestão do risco/prevenção de lesões 

no Andebol, numa sessão teórica, onde expôs as lesões mais frequentes dentro de cada 

género, masculino e feminino, os tipos de lesões, as possíveis causas, o trabalho que 

pode ser realizado para se evitar/prevenir as mesmas e mostrou um pouco do seu 

trabalho como fisioterapeuta. 

De seguida começou o painel 6, com a presença de Vera Lopes – 

Coordenadora/treinadora do Clube Desportivo Escola Secundaria Gil Eanes e 

responsável pelo desenvolvimento do andebol no conselho de Beja, com o tema 

Andebol Feminino em Portugal, como ser atleta profissional. Este painel contou com 

uma parte teórica onde se demonstrou o estado do andebol feminino em Portugal, com 

alguns exemplos de atletas profissionais, de como deveríamos evoluir para outro nível 

no andebol feminino, as mudanças a serem feitas sobre esse ponto e uma opinião 

pessoal do que é ser atleta profissional e como o ser, desde os treinos, passando por 

alimentação, por escolhas e decisões, por marketing reforçando que nada se consegue 

sem persistência e trabalho. 

O último painel, nº7, correspondeu a um debate final com os preletores do curso, 

onde foi referida a mudança que ia ser feita nos escalões, os problemas que iriam ser 

resolvidos e os que iriam aparecer, nomeadamente a desistência da prática por parte 

dos jovens, alertando para a falta de comunicação entre a Associação de Treinadores 

e os treinadores finalizando com o que achavam que deveria ser melhorado e com a 

entrega do certificado de participação (anexo 18). 

 

8.2. Seminário de Andebol 
 

8.2.1. Instituto Politécnico da Guarda (IPG) 
 

O Seminário de Andebol- A Carreira Dual, decorreu no dia 08 de abril de 2019, no 

auditório do edifício central do IPG e teve como objetivo reforçar a mentalidade dos 

jovens para não desistirem da atividade física com o começo da formação académica de 
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nível superior, procurando evidenciar que é possível estudar e estar na modalidade que 

gostam ao mesmo tempo. Um objetivo secundário foi de divulgar/ promover a 

modalidade que é o andebol. 

Este evento teve 3 painéis sendo o 1º de abertura, onde esteve presente o Doutor Paulo 

Licos – Técnico Superior do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), tendo 

abordado o tema Enquadramento Legal da Carreira Dual e o Estatuto Estudante-Atleta, 

fazendo passar informação sobre os apoios prestados aos Atletas de Alto Rendimento 

com carreira dual e como é que se podia solicitar esses mesmos apoios, tendo ainda 

abordado de forma breve o estatuto Estudante-Atleta que há pouco tempo foi aprovado 

como plano nacional. 

No 2º painel esteve presente o Doutor Hugo Canela – Treinador Principal do SCP, 

com o tema Final de Carreira de Atleta de Alto Rendimento - Perspetivas Futuras, tendo 

falado sobre os acontecimentos importantes da sua vida, das experiências passadas, de 

como chegou a treinador principal e sobre o seu plano para o futuro. Inicialmente era para 

estar presente o Sr. Carlos Galambas – Diretor do Departamento de Andebol do Sporting 

Clube de Portugal (SCP), mas por motivos de saúde, não foi possível a sua presença. 

No 3º Painel que teve como tema Alto Rendimento e formação Académica – Trajeto 

e Dificuldades, estiveram presentes o Doutor Carlos Carneiro – Atleta de Alto 

Rendimento de Andebol no SCP, o Doutor Bosko Bjelanovic Atleta de Alto Rendimento 

de Andebol também no SCP e o Alfredo Torres - Atleta de Alto Rendimento do Futebol 

Clube do Porto (FCP). Estes andebolistas falaram acerca do seu trajeto de formação, dos 

seus estudos, das dificuldades e facilidades que tiveram ou foram permitidas e da sua 

experiência enquanto atletas. No final ocorreu um espaço para perguntas aos atletas 

profissionais com direito a fotografias, autógrafos e por fim a entrega do certificado de 

participação (anexo 19).  

 

8.3. Reuniões 
 

Realizaram-se algumas reuniões formais durante o estágio. A primeira realizou-

se no departamento de andebol do Sporting Clube de Portugal, com a presença dos 

coordenadores de formação, do diretor, dos treinadores e dos estagiários, com o objetivo 

de apresentar o novo membro da coordenação de formação, apresentação da lista de 

jogadores para as  equipas A e para as equipas B, lista de jogadores de subida de escalão, 
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a alteração de treinadores por escalão e a definição de equipas para cada estagiário. A 

reunião teve a duração de 02h30, com a expressão dos votos da equipa de direção e 

formação, de uma boa época de trabalho.  

A segunda reunião realizou-se no auditório da Escola Superior de Educação e 

Desporto, com a presença de todos os estagiários do Instituto Politécnico da Guarda e 

respetivos Coordenadores de Estágio do Curso de Desporto. O objetivo foi a apresentação 

da Guia de Funcionamento da Unidade Curricular, informar das datas dos trabalhos a 

entregar, das regras e do funcionamento de estágio, das entregas de documentos de 

estágio. Posteriormente realizou-se uma breve reunião com o Coordenador definido para 

cada estagiário. A reunião teve uma duração de 2h30m para a primeira parte e para a troca 

de informação cerca de 1h30. 

A terceira reunião realizou-se no departamento de andebol do Sporting Clube de 

Portugal, com a presença dos coordenadores de formação, do diretor, dos treinadores e 

dos estagiários com o objetivo de debater e refletir sobre o trabalho realizado até essa 

data, sobre os jogadores que (possivelmente devido à sua evolução) realizariam subida de 

escalão, do comportamento dos jogadores, do trabalho dos estagiários e de possíveis 

mudanças a realizar para a frente. A reunião teve uma duração de 2h30.  

Entretanto realizaram-se outras no decurso do processo, por diferentes vias, que 

permitiram o acompanhamento de todo o processo, com o esclarecimento de dúvidas, 

debate sobre o trabalho realizado, definição de datas e seu cumprimento. 

 

8.4. Futurália  
 

Este evento decorreu de 03 a 06 de abril. Fui convidado pelo Sr. Marco Santos 

para representar a Federação de Andebol de Portugal (FAP), como trabalho 

complementar ao estágio durante esse tempo, num evento que teve como objetivo a 

promoção e dinamização da modalidade aos jovens, procurando cativá-los para a prática 

da modalidade e o meio desportivo. O meu trabalho consistiu em “montar” o espaço 

destinado ao andebol, regular a parte pratica do remate relâmpago (onde se mediu a 

velocidade de remate, do tiro ao alvo, cotando-se em pontos cada remate), controlando a 

prática de cada uma das estações e ainda, cativar os jovens a participar nas atividades 

promovidas pela FAP. Assim foram realizadas um total de 29 horas extra ao estágio, mas 

de apoio, promoção e divulgação da modalidade.  
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IV. Reflexão final 

 

Com a finalização do estágio, dá-se quase por terminada a Licenciatura em 

Desporto-Menor de Treino Desportivo, com muitos altos e baixos, muitas aprendizagens 

e conhecimento adquirido. Posso afirmar que o estágio foi para além de uma preparação 

para o futuro, foi uma transformação do conhecimento em prática e um abrir de portas 

para o mundo do trabalho.  

Neste estágio tendo em conta os meus objetivos posso dizer que aperfeiçoei e 

adquiri muitas competências a nível profissional, saio deste estágio com um nível de 

conhecimento muito superior, comparativamente ao ponto de entrada, foi-me 

acrescentada mais confiança nas minhas capacidades e estava ansioso por trabalhar mais 

e melhor, para conseguir atingir os objetivos definidos no GFUC.  

Com a equipa de infantis B posso afirmar que desde que cheguei me senti em casa 

o que facilitou a minha integração na equipa técnica e com os atletas. Consegui realizar 

as observações do treinador em treino e em jogo, tendo sentido mais dificuldades na 

observação em jogo, devido ao facto de ser treinador adjunto e de estar a tentar colmatar 

falhas verificadas na prestação dos atletas. Com as observações realizadas adquiri muito 

conhecimento a nível de tempo de feedbacks, de reação com situações alheias ao meio e 

da maneira sobre como podemos avaliar os treinadores. Ainda deu para perceber a 

transição do que nos foi ensinado para a prática, o que é excelente. No entanto havia 

sempre algumas situações que escapavam ou por falta de atenção ou por ter trabalhos a 

realizar ao mesmo tempo que efetuava a observação, algo que tenho de continuar a 

melhorar futuramente.  

No registo de treino melhorei os conceitos que tinha sobre temporização de treino 

sobre tempo de prática e sobre quantidade e qualidade de feedback’s. Também pude 

elaborar um dossier de exercícios, com a possibilidade de os executar no futuro. Nesta 

parte posso ainda referir que cumpri um dos grandes objetivos pessoais, que era intervir 

de forma qualificada em contexto profissionalizante. Como objetivos do clube conseguiu-

se perceber a transição dos treinos de defesa HxH e de 3:3, a nível de criar desequilíbrios 

numéricos no ataque, conseguiu-se implementar o contra-ataque apoiado e direto e 

conseguir uma boa recuperação defensiva. Verificou-se a implementação do que era 

aprendido dos treinos para a aplicação nos jogos e ainda conseguimos atingir, aqui, um 

dos grandes objetivos que era o de colocar alguns jogadores a jogarem no escalão mais 

elevado, iniciados.  
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No que se relaciona ao acompanhamento de jogo da equipa de infantis B e minis 

de 7, posso concluir referindo que foi uma boa época desportiva, conseguiu-se alcançar o 

objetivo de chegar às fases finais, sempre com o modelo de jogo pedido, implementando 

o 3:3 e HxH. Este foi um dos pontos importantes, no estágio, onde adquiri conhecimentos 

ao nível da gestão da equipa, do modo de como interagir com os atletas no balneário e 

fora dele. Ao nível do desenvolvimento pessoal e no que se reporta à intervenção, à 

imposição de respeito e sentido de responsabilidade, senti algumas dificuldades ao nível 

de imposição e da posição de treinador-atleta, mas que foram ultrapassadas após breves 

reflexões e troca de opiniões com o Treinador Principal. Conseguir observar a 

transposição do trabalho realizado e a evolução dos atletas foi algo que suscitou em mim 

grande vontade de continuar a trabalhar, mais e melhor, posso até dizer que isso teve forte 

impacto positivo, no trabalho realizado ao longo da época e que nos uniu como equipa. 

Quanto aos infantis B, também realizei (alcançando mais um objetivo), a bateria 

de testes, ainda que devido a alguns imponderáveis, não tenha sido possível a realização 

dos dois momentos de avaliação. Foi muito complicado encontrar um espaço temporal 

para os mesmos, mas não desisti e coloquei os testes em prática realizando um momento 

de avaliação. Neste momento, posso dizer que hoje teria alterado alguns procedimentos 

ao longo do processo (Ex: a forma como fiz a distribuição dos testes psicológicos, como 

organizei os testes em campo), para que se pudesse ter poupado mais tempo e conseguir 

uma melhor relação tarefa-tempo. Este foi um ponto onde pude colocar em prática várias 

aprendizagens de unidades curriculares do curso neste meu estágio, desde a 

Antropometria, Teoria e Metodologia do Treino, Observação e Análise de Treino e 

Fisiologia. Com muita pena minha não consegui realizar a avaliação da parte tática do 

jogo, mas fica como uma próxima avaliação para se utilizar, caso seja esse o 

entendimento. 

Outro aspeto muito importante do meu Estágio, durante esta época desportiva, foi 

a minha liderança junto da equipa de minis de 5, na função de treinador. Com esta tarefa 

pude desenvolver bastantes conhecimentos sobre a periodização e o planeamento do 

treino. Também fui fortalecendo a interação com os atletas, melhorei a emissão dos 

feedback’s, as correções e as exemplificações corretas (que são muito importantes, com 

a prática conseguem-se melhor perceber as pontes existentes entre as diversas unidades 

curriculares do curso, desde a Aprendizagem e Controlo Motor, A Psicologia do Desporto 

e do Exercício Físico, a Pedagogia do Desporto e a Didática dos Desportos, entre outras, 
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para além da Prática dos Desportos. Cada uma (com a sua parte) está presente quando 

falamos em treino desportivo, periodização e na faixa etária de destino.  

Nesta tarefa do treino com os minis de 5, consegui concretizar alguns objetivos 

tanto do clube como pessoais, nomeadamente: quanto aos do clube foi possível inserir 

alguns atletas a jogarem no escalão mais elevado. Igualmente foi possível realizar vários 

torneios e no conceito de jogo foi possível criar desequilíbrios numéricos no ataque para 

a equipa adversária, tal como o trabalho de várias capacidades físicas (velocidade, 

potencia e resistência) A nível pessoal melhorei a minha intervenção em treino, a gestão 

autónoma e ainda consegui adquirir capacidades de estruturação de macrociclos e 

microciclos.  

Desta forma posso concluir mencionando que o trabalho realizado com os minis 

de 5, foi bastante positivo. Verificou-se uma evolução de quase todos os atletas ao nível 

das capacidades técnicas, físicas e táticas, evidenciando boas prestações desportivas e 

aprimorando-se, neste momento, o treino para a fase final da época que se concretizará 

no Encontro Nacional a realizar em junho, na cidade da Guarda. 

No que diz respeito ao projeto posso dizer que foi bastante positivo, fomos 

recebidos de braços abertos e de boa vontade. Fomos sempre bem acompanhados, deram-

nos, enquanto entidade, as condições ideais para proceder à realização do mesmo. Os 

alunos foram incríveis em todos os aspetos, prontos a aprender e a ouvir, respeitadores e 

educados. Este projeto teve um número incrível de 300 alunos participantes, com 75 

alunos por hora conseguimos, enquanto equipa de trabalho, proporcionar o maior tempo 

de prática aos mesmos sem que ninguém tivesse estado parado. As rotações e o plano que 

desenhei executou-se na perfeição levando a que o objetivo principal (promover a 

modalidade e o clube, criando uma ligação com o Instituto em atividades 

extracurriculares) fosse cumprido. Ainda que, com muita pena minha, a parte teórica 

tivesse de ser cancelada, dado o número elevado de estudantes participantes, também fica 

registado o excelente trabalho realizado e o impacto causado no Instituto, com a sua 

concretização. 

Perceciono e autoavalio o meu estágio e todo o trabalho que realizei, de forma 

bastante positiva. Sinto-me satisfeito com a concretização dos objetivos que foram 

definidos, mas sobretudo e muito especialmente com a aquisição do vasto conhecimento 

adquirido, com a melhoria de muitas das minhas capacidades, com a aptidão de transpor 

para a prática o aprendido na teoria, mas também pela motivação e a vontade enorme de 

aprender e trabalhar mais e melhor.  
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Devo enaltecer todo o trabalho extra estágio realizado, que me permitiram muitas 

e ricas experiências, bem como a aquisição de novas competências a vários níveis, todas 

as magnânimas conversas partilhadas com os vários professores, treinadores e colegas 

que passaram pela minha vida no estágio, pelas suas generosas disponibilidades e 

prontidão na ajuda e aconselhamento.  

Finalizo com um pequeno pensamento e/ou reflexão: Foi possível estar inserido 

num contexto onde para além de ser um clube com grande história e um nome enorme, o 

Sporting Clube de Portugal, é um clube que se encontra em constante avaliação máxima 

e onde é solicitada uma elevada exigência. Sinto-me muitíssimo grato por me ter sido 

concedida a experiência, na função de treinador. Foi um desafio, que considero ter 

ultrapassado e realizado com sucesso. Nesse desafio, embora supervisionado, também me 

foi concedida grande autonomia e liberdade para experimentar exercícios e para aprender 

com os meus erros. Esta foi, sem dúvida, uma das experiências mais marcantes na minha 

vida e que jamais poderei esquecer. Chegado este momento, só tenho palavras de 

agradecimento pela oportunidade e pelo voto de confiança em mim depositadas, por parte 

do Sporting Clube de Portugal, nomeadamente do meu Tutor, o Mestre João Pedro 

Antunes. Paralelamente ao reconhecimento sentido, também sinto orgulho por saber que 

com a realização deste estágio, tive a oportunidade de interferir e formar um grupo de 

atletas com objetivos e sonhos de chegarem ao nível profissional, mas, mais que isso, 

saber que a meio da época consegui ter 3 atletas a serem chamados a jogarem no escalão 

superior, deixa-me extremamente feliz e imensuravelmente grato por esta oportunidade, 

única. 

 A todos e muito sentidamente, um Muito Obrigado!  
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Anexo 1 – Convenção de Estágio  
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Anexo 2 - Poster  

  



 

75 | P á g i n a  
 

Anexo 3 - Quadro Competitivo Minis 5 e 7 
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Anexo 4 – Ficha de Observação do treinador em Treino 

Observação de Treinador em Treino 
Nome do Treinador:  Nº de Cédula Profissional:  

Data da Observação:  Local:  

Nome do Coordenador no local de estágio:  
 

Legenda: 

Não Observado 
Acontece 

Não Acontece 
Não Satisfaz 

Satisfaz pouco 
Satisfaz 

Bom 
Muito Bom 

NO 
Sim 
Não 

1 
2 
3 
4 
5 

Nota: Colocar sempre um NO, Sim, Não e depois um dos números.  
 

A. Perfil de Treinador 

1. 
Pontualidade e assiduidade – O Coordenador é assíduo e pontual, chegando às 
instalações com a antecedência necessária para assegurar que todas as 
condições para a realização das sessões de treino estão reunidas. 

  

2. 
Proatividade – O treinador mostra iniciativa, antecipa problemas e 
oportunidades, apresentando propostas concretas para a constante evolução 
e adaptação ao projeto. 

  

3. 
Autoconfiança – O treinador apresenta uma postura positiva em relação às 
próprias capacidades e desempenho estando consciente da responsabilidade 
imposta pelo projeto, mas sentindo-se capaz de alcançar os objetivos. 

  

4. 
Capacidade para assimilar conhecimentos – O treinador é capaz de assimilar a 
informação que lhe é dada em função de avaliações ou processos de 
observação contínua, aplicando no terreno as correções indicadas. 

  

5. 

Capacidade de adaptação a vários contextos e ambientes – O treinador 
demonstra capacidade de adaptação a diferentes contextos e imprevistos, 
controlando sempre a situação, tomando as decisões corretas e passando 
sentimentos de segurança. 

  

6. 
Dedicação – O treinador está envolvido no projeto, dando o melhor de si, 
empregando o tempo necessário para que todas as atividades decorram 
normalmente e do projeto saiam sempre dignificados. 

  

7. 
Responsabilidade – o treinador responde pelas suas decisões de forma 
justificada e dentro dos pressupostos inerentes ao seu cargo e projeto. 

  

8. 
Capacidade de organização – É organizado, demonstrando potencial e 
capacidade para planear de forma eficaz e eficiente, os recursos humanos e 
materiais de que dispõe no treino. 

  

9. 
Ética profissional – Apresenta conhecimentos condizentes com o cargo, 
conhece e respeita a norma do projeto, mantendo altos níveis de empenho e 
sigilo profissional. Respeita e valoriza colegas, atletas com educação. 

  

B. Gestão e Organização inicial 

1. 
Planeamento – O treinador responsável tem o treino devidamente planeado, 
em folha própria para o efeito. O planeamento é partilhado com os outros 
elementos da equipa técnica antes do início da sessão. 
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2. 
Pontualidade – O treino começa à hora pré-determinada sendo pontuais 
treinadores e atletas. O treino começa logo que os atletas entram sem 
demoras desnecessárias. 

  

3. 
Locais de reunião – Os locais de reunião são estrategicamente bem escolhidos, 
ajustados às tarefas iniciais e são conhecidos dos atletas. 

  

4. 
Acessibilidade e prontidão dos materiais – os materiais e as estações estão 
montadas ou são facilmente acessíveis. 

  

5. 
Controlo ativo da prática dos alunos – o treinador acompanha a prática 
potenciando um clima de segurança emocional compensando elogiando, 
potenciando a autoestima e motivando para a tarefa. 

  

6. 
Utilização do espaço de treino – de forma geral e nas diversas fases do treino, 
existe uma gestão e um aproveitamento correto do espaço de prática em 
função dos objetivos dos exercícios potenciando assim as aprendizagens. 

  

7. 
Relacionamento e Orientação estagiário / assistente – os 
estagiários/assistentes têm um papel ativo no treino. O treinador acompanha 
e corrige o trabalho dos seus assistentes acessíveis. 

  

C. Parte Inicial (Aquecimento) 

1. 
Adequação da duração e intensidade – a duração é adaptada aos objetivos e 
respeita a nossa metodologia de treino. 

  

2. 

Adequação aos objetivos de treino – existe relação entre os objetivos dos 
exercícios utilizados e os objetivos da sessão garantindo não só uma 
mobilização funcional, mas principalmente emocional e intelectual para os 
atletas. 

  

3. 
Utilização do espaço de treino – existe uma gestão e um aproveitamento 
correto do espaço do treino em função dos objetivos dos exercícios e respeita 
a nossa metodologia de treino. 

  

4. 

Planeamento – existe um planeamento que permita enquadrar todos os 
atletas de uma forma lógica e de acordo com os objetivos; São acauteladas as 
situações de atletas que chegando atrasados têm de ser enquadrados no 
treino.  

  

5. 
Controlo ativo da prática dos alunos – o treinador acompanha a prática 
potenciando um clima de segurança emocional compensando elogiando, 
potenciando a autoestima e motivando para a tarefa. 

  

D. Parte principal 

1. 
Adequação da duração e intensidade – a duração é adaptada aos objetivos e 
respeita a nossa metodologia de treino. 

  

2. 
Adequação aos objetivos de treino - existe relação entre os objetivos dos 
exercícios utilizados e os objetivos da sessão respeitando a nossa metodologia 
de treino e assim garantindo o processo de aprendizagem. 

  

3. 
Utilização do espaço de treino – existe uma gestão e um aproveitamento 
correto do espaço de treino em função dos objetivos dos exercícios e respeita 
a nossa metodologia de treino. 

  

4. 

Planeamento – existe um planeamento que permita enquadrar todos os 
atletas de uma forma lógica e de acordo com os objetivos; São acauteladas as 
situações de transição nunca havendo grandes momentos de paragem do 
treino. 

  

5. 

Controlo ativo da prática dos alunos – o treinador acompanha a prática 
utilizando de forma correta as diversas estratégias de intervenção pedagógica 
(demonstração, questionamento, etc), nunca esquecendo os aspetos 
relacionados com a criação de um clima de segurança emocional: 
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compensando elogiando, potenciando a autoestima e motivando para a 
tarefa. 

6. 
Princípios de jogo – os exercícios propostos levam à construção da nossa 
“grelha de hierarquização de princípios” e consequentemente a uma aplicação 
dinâmica dos princípios de jogo segundo a nossa metodologia de treino. 

  

7. 
Metodologia de treino – os exercícios apresentados assentam 
primordialmente em formas jogadas com a presença de várias linhas de força 
do jogo em função do objetivo (baliza). 

  

8. 

Tomada de decisão – os exercícios apresentados e a intervenção do treinador 
criam ambientes de modo a que os alunos passem por um conjunto de 
situações “abertas” que potenciem um correto desenvolvimento do processo 
de tomada de decisão. 

  

9. 
Multilateralidade – os exercícios apresentados têm em conta a necessidade de 
uma aprendizagem multilateral, recusando uma especialização precoce do 
atleta. 

  

E. Parte final 

1. 
Informação final – o treinador “fecha o treino” cumprindo os procedimentos 
administrativos (presenças) e lançando já o próximo treino. 

  

2. 
Retorno à calma – quando realizamos exercícios de retorno à calma estes são 
feitos de forma metodologicamente correta. 
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Anexo 5 – Ficha de Observação de Treinador em Jogo 

Observação de Treinador em Jogo 
Nome do Treinador  

Data da Observação  Nº de Cédula Profissional  

Nome do Coordenador no local de Estágio  

Equipa/Escalão: infantis A Local:  
 

Legenda: 

Não Observado 
Acontece 

Não Acontece 
Não Satisfaz 

Satisfaz pouco 
Satisfaz 

Bom 
Muito Bom 

NO 
Sim 
Não 

1 
2 
3 
4 
5 

Nota: Colocar sempre um NO, Sim, Não e depois um dos números. 

 

A. Perfil de Treinador 

1. 
Pontualidade e assiduidade – O Coordenador é assíduo e pontual, chegando às 
instalações com a antecedência necessária para assegurar que todas as 
condições para a realização do aquecimento prévio ao jogo. 

  

2. 
Proatividade – O treinador mostra iniciativa, antecipa problemas e 
oportunidades, apresentando propostas concretas para a constante evolução 
e adaptação ao jogo. 

  

3. 
Autoconfiança – O treinador apresenta uma postura positiva em relação às 
próprias capacidades e desempenho estando consciente da responsabilidade 
imposta pelo projeto, mas sentindo-se capaz de alcançar os objetivos. 

  

4. 
Capacidade para assimilar conhecimentos – O treinador é capaz de assimilar a 
informação que lhe é dada em função de avaliações ou processos de 
observação contínua, aplicando no terreno as correções indicadas. 

  

5. 

Capacidade de adaptação a vários contextos e ambientes – O treinador 
demonstra capacidade de adaptação a diferentes contextos e imprevistos, 
controlando sempre a situação, tomando as decisões corretas e passando 
sentimentos de segurança. 

  

6. 
Dedicação – O treinador está envolvido no projeto, dando o melhor de si, 
empregando o tempo necessário para que todas as atividades decorram 
normalmente e do projeto saiam sempre dignificados. 

  

7. 
Responsabilidade – o treinador responde pelas suas decisões de forma 
justificada e dentro dos pressupostos inerentes ao seu cargo e projeto. 

  

8. 
Capacidade de organização – É organizado, demonstrando potencial e 
capacidade para planear de forma eficaz e eficiente, os recursos humanos e 
materiais apropriados para o jogo. 

  

9. 
Ética profissional – Apresenta conhecimentos condizentes com o cargo, 
conhece e respeita a norma do projeto, mantendo altos níveis de empenho e 
sigilo profissional. Respeita e valoriza colegas, atletas com educação. 

  

B. Parte Inicial (Aquecimento) 

1. 
Adequação da duração e intensidade – a duração é adaptada aos objetivos e à 
intensidade de jogo. 
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2. 
Adequação aos objetivos de jogo – existe relação entre os objetivos dos 
exercícios utilizados no treino e os objetivos de jogo. 

  

3. 
Utilização do espaço de aquecimento – existe uma gestão e um 
aproveitamento correto do espaço do aquecimento em função dos objetivos 
dos exercícios. 

  

4. 
Planeamento – existe um planeamento que permita enquadrar todos os 
atletas de uma forma lógica e de acordo com os objetivos; São acauteladas as 
situações de atletas que chegando atrasados.  

  

5. 
Controlo ativo da prática dos alunos – o treinador acompanha a prática 
potenciando um clima de segurança emocional compensando elogiando, 
potenciando a autoestima e motivando para o jogo. 

  

C. Parte final 

1. 
Informação final – o treinador “fecha o jogo” cumprindo os procedimentos e 
passando informação numa palestra aos atletas. 

  

2. 
Retorno à calma – quando realizamos exercícios de retorno à calma estes são 
feitos de forma metodologicamente correta. 

  

 

 

D. Relação do treinador com os outros 

Relação do treinador com os adeptos:  

Relação do treinador com os pais:  

Postura do treinador em Jogo:  

 

E. Feedbacks dados em jogo 
Feedbacks de grupo: 

Nº total Feedbacks de grupo:  

Feedbacks individuais: 

Nº total feedbacks individuais:  
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F. Sistema tático ofensivo e transição defesa-ataque. 

 

 

G. Sistema defensivo
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Anexo 6 - Ficha de jogo 
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Anexo 7 - Ficha de Observação de Jogo 
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Anexo 8 - Ficha de Autorização EE 

 

 

Data: 14-01-2019 

 

 

Assunto: Autorização de recolha de dados 

 

No âmbito do Estágio Curricular do Curso de Licenciatura em Desporto da Escola 

Superior de Educação Comunicação e Desporto do Instituto Politécnico da Guarda 

(ESECD-IPG), irei realizar uma recolha de dados antropométricos e físicos, assim como 

uma ficha de autoavaliação do processo de maturidade dos atletas. Todos estes dados 

serão anónimos e confidenciais. Venho por este meio solicitar a sua autorização para a 

recolha dos dados acima referidos. 

Obrigado, 

Leonardo Simões. 

 

 

(Riscar o que não interessa) 

Eu, ______________________________(EE) Autorizo/Não Autorizo a recolha de 

dados do meu filho, ______________________.   

Caso autorize preencha os seguintes dados a ser utilizados na equação que define a 

altura predita (maturação somática): 

Altura pai: ____ (conforme o BI) 

Altura mãe: ____ (conforme o BI) 
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Anexo 9 - Avaliação Tática 

▪ O GPAI é considerado um instrumento de avaliação com o objetivo de proporcionar a 

observação e classificação dos comportamentos ofensivos e defensivos (OSLIN; GRIFFIN; 

MITCHEL, 1998). A avaliação pode ser realizada ao vivo ou em laboratório. O GPAI possui 

sete componentes de observação do jogo, é possível avaliar desde aspetos táticos 

individuais nos diferentes sub-papeis, alem de averiguar a eficiência técnica do atacante 

com posse de bola. Para codificar o resultado da avaliação dentro dos componentes 

propostos, sugerem-se duas maneiras: a) sistema de registo de acontecimento; b) 

sistema de pontuação (GONZÁLEZ; FRAGA, 2012). 

Em relação ao sistema de registo de acontecimento, González e Fraga (2012, p.167) 

salientam que “o observador classifica as ações como apropriadas ou inapropriadas, 

especificamente no que se refere às intenções táticas, e eficaz ou ineficaz no caso da 

execução do movimento, e realiza uma marca para cada acontecimento no plano de 

registo”. Essas situações são avaliadas seguindo uma pontuação de 1 a 5, sendo: (1) 

desempenho muito fraco; (2) desempenho fraco; (3) desempenho moderado; (4) 

desempenho bom; (5) desempenho muito bom (MEMMERT, 2008). A Figura em baixo 

representa um exemplo do plano para a avaliação. 

Critérios de observação 
 
Sistema de Registro de Acontecimento 
 
Tomada de decisão quando se desempenha como atacante com posse de bola (ACPB) 
 
· Apropriada (DA): observa antes de agir, remata a baliza quando está em condições favoráveis; 
passa a bola para um colega desmarcado; melhor, passa para um colega desmarcado em 
condições favoráveis de finalizar. 
· Inapropriada (DI): não observa antes de agir, remata a baliza quando está marcado ou em 
posição/distância inadequada; não chuta quando está em condições favoráveis; passa para um 
colega que está marcado. 
 
Execução da habilidade 
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· Eficaz (EE): Remata com precisão e velocidade a baliza; passa com precisão, fazendo que a bola 
chegue a uma distância e velocidade adequada ao colega; controla a bola na receção do passe. 
· Ineficaz (EI): Remata sem precisão e/ou força suficiente a baliza; passa sem a direção e/ou 
velocidade necessária para que a bola chegue ao colega; deixa escapar a bola na receção do 
passe. 
 
Apoio 
 
· Apropriado (AA): movimentar-se procurando uma posição favorável para receber um passe do 
companheiro (criar linha de passe). 
· Inapropriado (AI): não se movimenta procurando uma posição favorável para receber um passe 
do companheiro (não criar linha de passe, fica “oculto” atrás dos defensores). 
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Anexo 10 - Teste Psicológico 

INFORMAÇÃO DEMOGRÁFICA DO(A) ATLETA  

Nome ___________________________________ Idade _____ Nº de Irmãos _____  

Clube __________________________ Tempo de presença neste clube ______ ano(s) 

Modalidade _____________________ Tempo de prática desportiva _________ ano(s) 

Escalão atual ___________ Quais os escalões em que participaste neste clube? _____ 

Posição/posto específico – Especialidade desportiva/competitiva __________________ 

 

Principais provas/competições disputadas  

Torneios/Encontros/Campeonato/provas regionais/Campeonato/provas 

nacionais/Campeonato/provas internacionais/Outras (Quais?)  

Principais títulos e classificações obtidas  

Campeão regional/Campeão nacional/Campeão internacional/Outros (Quais?)  

Número de internacionalizações 

Ano escolar atual: ______ Já reprovaste de ano? Sim/Não 

Nome do pai ___________________________________________ Idade _________ 

Habilitações literárias __________________ Profissão _______________________ 

Nome da mãe __________________________________________ Idade _________ 

Habilitações literárias __________________ Profissão _______________________ 

Condição atual dos pais: Casados/Divorciados/Viúvo/Viúva 

Morada _______________________________________________________________ 

Código postal _______ / ____ Localidade _______________________________ 

Contacto ________________________ 

 

AVALIAÇÃO DO CLUBE, MODALIDADE E TREINADOR 

1) Como é que decidiste vir para este clube/modalidade? 

a) Foram os pais que falaram e incentivaram a vir para o clube 

b) Foi pelo prestígio, fama e conhecimento do clube / modalidade  

c) Foi por ouvir ou ver na comunicação social  

d) Foram os/as amigos(as) que falaram e incentivaram a vir para o clube 

e) Foi por um convite do clube ou do treinador(a) 

f) Foram outros familiares (ex: irmãos, tios, etc.) que falaram e incentivaram a vir para 

o clube 

g) Outra razão. Qual? 

2) O que mais gostas e menos gostas no clube? 

Mais:/Menos: 

Há alguma coisa que gostavas de mudar no clube? Não/Sim/O quê? 

3) O que mais gostas e menos gostas nos treinos? 

Mais:/Menos: 

Há alguma coisa que gostavas de mudar nos treinos? Não/Sim/O quê? 

4) O que mais gostas e menos gostas nos torneios/competições? 

Mais:/Menos: 

Há alguma coisa que gostavas de mudar nos torneios/competições? Não/Sim/O quê? 

5) O que mais gostas e menos gostas no teu treinador? 

Mais:/Menos: 
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Há alguma coisa que gostavas de mudar no treinador? Não/Sim /O quê? 

 

 EXPERIÊNCIA DESPORTIVA E PERCEPÇÃO DE COMPETÊNCIA 

6) Divertes-te nos treinos? Muito/Mais ou menos/Nada 

7) Divertes-te nos torneios/competições? Muito/Mais ou menos/Nada 

8) Como achas que és nesta modalidade? 

 Bom/Mais ou menos/Fraco/Porquê? 

9. Queres ser melhor que os teus colegas ou isso não importa? 

Ser melhor/Não importa/Porquê? 

 

APOIO FAMILIAR 

10. Os teus pais apoiam-te e gostam que pratiques este desporto? 

Sim/Mais ou menos/Não 

11. Comparando o teu pai e a tua mãe, qual deles te apoia mais, ou é igual?  

Pai/Mãe/Ambos 

12. Gostavas que eles te apoiassem mais? Sim/Não 

13. Os teus pais costumam assistir aos teus treinos e torneios/competições? 

Sim/Não/Às vezes 

14. Comparando o teu pai e a tua mãe, qual deles vem mais vezes, ou é igual?  

Pai/Mãe/Ambos 

15. Gostavas que eles viessem assistir mais vezes? Sim/Não 

16. Os teus pais costumam falar contigo sobre como correram os treinos e os 

torneios/competições? Sim/Não/Às vezes 

17. Comparando o teu pai e a tua mãe, qual deles fala mais contigo sobre isso, ou é igual? 

Pai/Mãe/Ambos 

18. Gostavas que eles falassem mais vezes? Sim/Não 

19. Os teus pais costumam dar-te conselhos ou ideias acerca de como deves treinar e 

jogar/competir? Sim/Não/Às vezes 

20. Comparando o teu pai e a tua mãe, qual deles te dá mais conselhos ou ideias, ou é 

igual? Pai/Mãe/Ambos 

21. Gostavas que eles te dessem mais conselhos? Sim/Não 

 

 Stress e Perceção de Ameaça 

22. Como te sentes quando não jogas/competes bem ou quando não jogas/competes? 

23. Achas que os teus pais gostam menos de ti quando não jogas/competes bem ou 

quando perdes o jogo/competição? Sim/Não/Porquê?  

24. Achas que os teus amigos gostam menos de ti quando não jogas/competes bem ou 

quando perdes o jogo/competição? Sim/Não/Porquê? 

25. Achas que o teu treinador gosta menos de ti quando não jogas/competes bem ou 

quando perdes o jogo/competição? Sim/Não/Porquê?  

26. Tens medo de te magoar nos treinos ou nos jogos/competições? Sim/Não 

27. Como é que te sentes quando falhas ou cometes um erro nos treinos e 

jogos/competições? 

28. Quando pensas neste desporto, que situações ou problemas te costumam preocupar 

mais? Costumas ter receio/medo de alguma coisa?  
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Anexo 11 - Maturação Sexual 

Teste de Maturação sexual 
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Anexo 12 - Idade decimal 
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Anexo 13 - Valor de Beta 
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Anexo 14 – Poster/Flyer 
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Anexo 15 - Plano Semanal 
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Anexo 16 - Microciclo 
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Anexo 17 - Unidade de Treino
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Anexo 18 – Certificado Simpósio FMH 
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Anexo 19 – Certificado Seminário IPG 

 

 


