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Resumo 
 

 O estágio mostra-se como um elemento obrigatório para a obtenção do 

grau de licenciatura do curso de Desporto, no Instituto Politécnico da Guarda 

(IPG) e está integrado no 3º ano do curso de Desporto, no minor de treino 

desportivo. Pressupõe a elaboração de um relatório de estágio (presente 

documento) e um dossiê de estágio. O presente documento serve para explicar de 

forma detalhada todo o tipo de envolvimento, funções e atividades que tive, tanto 

na equipa como na instituição. 

 O meu estágio foi realizado em Coimbra, na Associação Académica de 

Coimbra-Secção de Futebol, com a equipa de iniciados B, que competiu no 

Campeonato Distrital de Coimbra. Teve início no dia 04 de outubro de 2018 e 

findou a 30 de junho de 2019, tendo tido uma duração total de 780 horas, 

distribuídas entre planificação, intervenção e reflexão do treino, deslocações entre 

Guarda-Coimbra (e vice-versa), intervenção e análise posterior do jogo, atividades 

complementares, projetos de promoção, formações e reuniões, num total de 103 

dias de intervenção.  

  

 

Palavras-Chave: Treino Desportivo, Futebol, Formação, AAC-SF. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



V 
 

Abstract 
 
 The internship is shown as a required element to obtain the graduation of 

the Sports course at the Polytechnic Institute of Guarda (IPG) and is integrated in 

the 3rd year of the Sports course, in the minor of sports training. It presupposes 

the elaboration of an internship report (this document) and an internship file. This 

document explains in detail all the type of involvement, functions and activities 

that I had, in the team and in the institution. 

 My internship was held in Coimbra, in the Academic Association of 

Coimbra-Section of Football, with the team of initiates B, who competed in the 

District Championship of Coimbra. It began on October 4, 2018 and ended on 

June 30, 2019, having a total duration of 780 hours, distributed between planning, 

intervention and reflection of the training, trips between Guarda-Coimbra (and 

vice versa), intervention and subsequent analysis of the game, complementary 

activities, promotion projects, training and meetings, for a total of 103 days of 

intervention. 

  

 
 
Keywords: Sports Training, Football, Training, AAC-SF. 
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Introdução 
 
 O estágio, parte integrante e obrigatória da licenciatura de Desporto, está 

inserido no âmbito da disciplina de Estágio em Treino Desportivo, relativo ao 3º 

ano do curso de Desporto, que funciona no Instituto Politécnico da Guarda. O 

estágio realizou-se no clube Associação Académica de Coimbra, Secção de 

Futebol, no escalão de Iniciados B, que competia no campeonato distrital 

pertencente à Associação de Futebol de Coimbra. Teve a sua duração entre os 

meses de setembro de 2018 a outubro de 2019. 

 Como primeira fase, deu-se início pela regularização dos documentos, 

como a Convenção de Estágio entre IPG/AAC-SF (Anexo1) e a elaboração do 

Plano Individual de Estágio (PIE). 

 A escolha do clube e da cidade deveu-se ao facto de ser residente na 

cidade da Guarda e nunca da Guarda ter saído. Também por considerar a 

Associação Académica de Coimbra-Secção de Futebol, (AAC-SF), uma 

associação de referência e com muito potencial, daí considerar interessante e uma 

mais valia no meu percurso, esta experiência. 

 O estágio curricular tem como objetivo desenvolver de forma prática toda 

a aprendizagem lecionada durante o percurso dos três anos de formação. É 

também uma forma de desenvolvimento pessoal e profissional. A escolha da 

modalidade de futebol, não foi uma dificuldade, pois para além de ser a área que 

mais me fascina é o ramo que pratico desde os seis anos de idade, daí considerar 

enriquecedor investir nesta modalidade durante o meu percurso de estágio.  

É de salientar que o facto de existir a possibilidade do estágio curricular é uma 

forma de preparação para o mercado de trabalho, pois ganhamos algum 

conhecimento e experiência. 

 As principais funções assumidas foram: intervenção na sessão de treino, 

ativação funcional, retorno à calma, observação dos diferentes jogos realizados 

durante a época, execução de relatórios de jogo e por último acompanhamento dos 

atletas. 

Rei (2002) considera que o líder de uma organização deve abraçar três 

funções básicas: (1) marcar o rumo, desenvolvendo uma visão de futuro; (2) 
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alinhar as pessoas nessa direção, comunicando eficazmente e (3) motivar e 

inspirar, transmitindo energia.  

Pode-se afirmar que a profissão de treinador não passa apenas por levar a 

equipa à conquista do campeonato mas sim também conseguir gerir o balneário, 

transmitindo energia e motivando a equipa 

 O relatório tem como finalidade o enquadramento de todo o processo de 

estágio, nomeadamente no que diz respeito às atividades desenvolvidas durante o 

ano, competências adquiridas, as dificuldades sentidas e a forma como foram 

solucionadas.  

 A estrutura do relatório está definida por quatro pontos: Contextualização 

da Entidade Acolhedora (capítulo I), Objetivos e Planeamento do Estágio 

(capítulo II), Atividades Desenvolvidas (capítulo III) e por fim Reflexão Final 

(capítulo IV). No primeiro existe um enquadramento da instituição, da sua sede, 

dos recursos humanos e recursos materiais e espaciais. No segundo, enumeramos 

as diferentes fases do período de estágio e fazemos referência aos seus objetivos. 

No terceiro, passamos por uma fase onde mencionamos a carga horária semanal e 

anual durante o período de estágio curricular e fazemos também uma referência à 

planificação do treino e à sua respetiva reflexão. Existe ainda uma abordagem ao 

modelo de jogo, à periodização do treino, à intervenção na sessão de treino, aos 

objetivos pré-definidos na temporada, à análise de jogo, ao projeto de promoção, à 

preparação de uma nova época desportiva, aos eventos formativos e por fim a 

algumas atividades complementares. 

 Por último, no quarto ponto, fazemos alusão à reflexão final, onde se faz 

um balanço relativo ao trabalho desenvolvido durante o período de estágio 

curricular.  
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1. Contextualização do Local de Estágio 
 

1.1. Enquadramento da Cidade de Coimbra 
 
 Coimbra é uma cidade portuguesa, sendo a capital de distrito, pertencente à 

região centro de Portugal, composta por 105 842 habitantes. 

 Coimbra é uma cidade reconhecida pela sua Universidade, sendo uma das 

mais antigas da europa e uma das maiores de Portugal. As duas margens da 

cidade de Coimbra são banhadas pelo rio Mondego, sendo composta por 18 

freguesias. A cidade é uma das mais importantes do país e da península ibérica 

derivado as suas empresas, das suas infraestruturas e suas organizações. 

 Quanto às suas limitações e de acordo com a informação disponível no 

Wikipédia (s/d), a cidade encontra-se limitada (ver Figura 1) pelas cidades da 

Mealhada, Penacova, Vila Nova de Poiares, Miranda do corvo, Condeixa-a-

Nova, Montemor-o-Velho e Cantanhede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Mapa da Cidade de Coimbra (Fonte: http://mapa-da-
cidade.blogspot.com/2011/07/coimbra-mapa-da-cidade.html). 
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1.2. Enquadramento Institucional 
 

Nome: Associação Académica de Coimbra – Secção de Futebol 

 

Fundação: 1977 

 

Localização: Coimbra 

 

Presidente: Miguel Crisósteno 

 

Material Desportivo: Lacatoni  

 

Website: http://www.academica_sf.blogspot.pt/ 

 

 

 De acordo com a informação que está presente no Blog oficial do clube 

(s/d), pode-se constatar que a Associação Académica de Coimbra foi criada no 

ano de 1887, sendo esta dirigida, estruturada e constituída por estudantes 

universitários, que decidiram criar várias secções, das mais variadas áreas, indo da 

arte à política, passando também pela música. 

 Mais tarde, perto do início do século XX, os estudantes de Coimbra, assim 

como o resto da europa, começaram a interessar-se pela modalidade de Futebol, 

decidindo assim criar a secção de futebol, criando-se assim um clube de futebol 

constituído por estudantes, a “Briosa”, com um emblema único (Figura 2). 

 Devido ao aumento dos clubes de futebol por todo o país, em 1914 foi 

criada a União Portuguesa de Futebol (nos dias de hoje conhecida como 

Federação Portuguesa de Futebol), o que proporcionou o aparecimento de 

competições a nível distrital e a nível nacional, onde a Associação Académica de 

Futebol se encontrava. Com o passar dos anos, tal como o mundo em redor, o 

futebol foi-se profissionalizando, havendo já transferências entre clubes, o que 

levou a que as outras secções da AAC se sentissem injustiçadas perante o 

panorama profissional do futebol, e tendo em conta a época conturbada em que se 

vivia (25 de abril), e com a entrada de uma nova direção da AAC, foi decidido o 

 

 

Figura 2: Símbolo da 
Instituição (Fonte: 

Blogue da AAC-SF). 
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encerramento da Secção de futebol, por não cumprir os princípios amadores de 

todas as outras secções. 

 No entanto, em 1977, foi reativada a Secção de futebol, de forma a 

permitir aos jovens atletas voltar a praticar a modalidade, novamente de forma 

amadora, formando assim a entidade que me está a acolher neste Estágio, a 

Associação Académica de Coimbra- Secção de Futebol (AAC-SF). 

 

1.2.1. Órgãos Diretivos/Recursos Humanos 
 

 No que a Recursos humanos diz respeito, a Associação Académica Coimbra-

Secção Futebol está muito bem estruturada, mantendo uma organização de 

excelência de forma a manter o bom funcionamento do clube. 

 No panorama geral, o clube é composto pelo Presidente e pela sua respetiva 

direção. No que ao futebol diz respeito, existem 2 coordenadores, um para o 

futebol de 7 e outro para o futebol de 11, e um treinador da equipa sénior.  

  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 A equipa onde fui inserido, tal como em todos os escalões de formação, é 

constituída por um treinador principal (João Peixoto), um treinador adjunto 

(David Silva), um diretor (Pedro Silva) e uma assessora (Patrícia Vicente). Tanto 

o diretor como a assessora têm funções organizacionais, como de tratar de toda a 

logística inerente à realização dos treinos e jogos de competição. Estes dois cargos 

Figura 3:Organograma da AAC-SF 



7 
 

estabelecem também uma ponte entre o plantel, incluindo treinadores, com a 

direção do clube e com os encarregados de educação dos atletas. 

 Todos os cargos estão representados no organograma acima apresentado 

(Figura 3). 

 
 

1.2.2. Caracterização dos Recursos Humanos, Materiais e Espaciais do 
Clube 

 

 A Equipa técnica era constituída por quatro elementos, que se 

identificam na Tabela 1. 

 
 

Tabela 1: Dados da Equipa Técnica 
 

Nome Função 
João Peixoto Treinador Principal 
David Silva Treinador Adjunto 
João Oliveira Treinador Estagiário 
Pedro Silva Diretor 

 
 
 Relativamente aos atletas da equipa, eles eram vinte e um futebolistas, cuja 

caracterização síntese se apresenta na Tabela 2, apresentada abaixo, referindo-se 

ainda o pé dominante de cada jogador, bem como a sua experiência 

desportiva/clubes que já representaram. 

 

Tabela 2:Dados dos Atletas da Equipa de Iniciados B 

 
Nº de 
atletas 

Nome Posição Data de 
Nascimento 

Pé Experiências 
Desportivas Anteriores 

1 L. M. Guarda-redes 02/02/05 
 

D C. F. União 
 

2 H. S. Defesa Direito 06/08/05 
 

D Académica-OAF 
 

3 G. T. Defesa Central 02/06/05 
 

D Académica-OAF 
 

4 P. S. Defesa Central 27/06/05 
 

D Académica-Sf 
 

5 J. L. Lateral Esquerdo 15/08/05 
 

E C. F. União 1919 
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6 G. S. Médio Defensivo 24/11/05 
 

D Académica-Sf 
 

7 G. C. Médio Centro 22/09/05 
 

D C. D. Pedrulhense 
 

8 M. C. Médio Centro 11/04/05 
 

D C. Carapinheirense 
 

9 G. G. Extremo Esquerdo 05/05/05 
 

E G. R. Vigor Mocidade; 
A. C. Montemorense 

10 D. M. Médio Centro 02/08/05 
 

E Académica-Sf 
 

11 D. S. Ponta-de-lança 13/08/05 
 

D A. D. Souselas 
 

12 M. A. Extremo Direito 17/11/05 
 

D Académica-Sf 
 

13 A. S. Extremo Direito  D Académica-Sf 
 

14 A. M.  Ponta-de-lança 08/04/06 
 

D Académica-OAF 
 

15 R. S.  Extremo Direito 02/06/05 
 

D Académica-Sf 
 

16 T. S. S. Ponta-de-lança 19/06/05 
 

D Sem experiência 

17 P. F. Médio Defensivo 30/01/05 
 

D Académica-Sf 
 

18 A. P.  Médio Centro 25/01/05 
 

D Académica-SF 
 

19 T. S.  Defesa esquerdo 13/10/05 
 

D Académica-OAF 
 

20 T. P.   Médio centro 02/09/05 
 

D Académica-Sf 
 

21 D. V.  Defesa direito 14/07/05 
 

D C. D. Pedrulhense;  
C. F. União Coimbra 

 
 

 

 Quanto aos recursos materiais, a AAC-SF, possui diversos materiais (ver 

Tabela 3) que são utilizados durante os treinos e que no geral, se encontram em 

bom estado de conservação 
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Tabela 3:Recursos Materiais e Estado de Conservação. 

 
Material Estado Quantidade 

Equipamento de treino Excelente 2 por jogador 
Equipamento de jogo Excelente 1 por jogador 

Fato de treino Bom 1 por jogador 
Balizas futebol 7 Bom 4 
Balizas futebol 11 Bom 2 
Balizas pequenas Razoável 10 

Coletes  Bom 12 
Cones Excelente 40 

Cones grandes Bom 6 
Bolas  Razoável 10 
Cantil Bom 10 

Saco de bolas  Bom 1 
 
  
 Em relação aos recursos espaciais a AAC-SF, possui seis campos, 

nomeadamente os que são utilizados pelos seniores e pelos escalões de formação: 

 
(i)  Campo de treinos (Seniores): Academia Académica de Coimbra XXI, 

composto por um campo de relva natural e dois campos de relva sintética 

(ii)  Campo de treinos (Formação): Campo de Santa Cruz (relva sintética), 

conforme Figura 4, e o Estádio Universitário (composto por um campo de 

relva sintética e um campo de relva natural). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4: Campo de Santa Cruz 
(Fonte: https://l.facebook.com). 
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2. Fases, Objetivos e Planeamento do Estágio 
 

O treino desportivo é a área de intervenção deste estágio, mais 

especificamente na modalidade de futebol 

2.1. Fases do estágio 

 
 De forma a facilitar o meu planeamento anual e também de acordo com o 

definido no Guia de Funcionamento da Unidade Curricular de Estágio em Treino 

Desportivo, dividiu-se o estágio em três cruciais fases, sendo elas: 

a) Fase de integração e planeamento 

b) Fase de intervenção 

c) Fase de conclusão e avaliação  

 Nas primeiras duas semanas estive situado na Fase de Integração e 

Planeamento, onde existiu um primeiro contacto com a entidade acolhedora, uma 

contextualização da realidade onde me encontrava, passando a conhecer todo o 

processo de treino, tal como a forma de estar dos atletas, treinadores e diretores da 

AAC-SF. Nesta fase inicial também houve lugar a um levantamento dos recursos 

humanos, materiais e espaciais, assim como dos potenciais canais de comunicação 

que poderiam existir no clube. Houve ainda a realização de uma planificação 

anual de atividades a realizar e uma percepção de potenciais intervenções em prol 

de uma melhor performance coletiva da equipa, estabelecendo-se objetivos 

individuais e coletivos. 

 Entre a segunda e a terceira semana verificou-se uma transição, deixando a 

Fase de Integração e Planeamento, tendo passado à Fase de intervenção, que se 

prolonga até final da temporada. Nesta segunda fase pude intervir mais ativamente 

na sessão de treino, inicialmente conduzindo a ativação funcional e o retorno à 

calma, no treino, tal como o aquecimento do guarda-redes em competição. Mas à 

medida que o tempo foi passando, houve também uma maior capacidade de 

intervir e mais preponderância no planeamento das sessões de treino, pondo em 

prática os conteúdos, tanto os teóricos como os práticos, que aprendi ao longo dos 

três anos de licenciatura. Dentro desta fase também houve tempo para a 

observação dos jogos de competição, completando as fichas de observação de 
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jogo, e elaborando posteriormente um relatório de jogo que era entregue ao 

treinador principal, antes de se iniciar novo microciclo. 

 Por fim,  sensivelmente a meados do mês de junho de 2019, foi alcançada 

a última fase, a Fase de Conclusão e avaliação, onde se irá verificar se os 

objetivos que foram estabelecidos no início da temporada foram alcançados ou 

não, de forma a refletir acerca dos procedimentos e métodos utilizados, se os 

mesmos foram os adequados, tendo em conta o contexto em que me encontrava. 

 

2.2. Objetivos 
 

 2.2.1. Objetivos relativos à fase de integração e planeamento  
 

Para esta fase, decidi incluir os seguintes objetivos:  

➢ Efetuar o contacto com a Instituição de acolhimento e integrar-me no seu 

contexto;  

➢ Conhecer os recursos humanos, materiais, espaciais e comunicacionais e 

fazer o seu levantamento);  

➢ Definir os objetivos individuais e coletivos;  

➢ Elaborar a planificação anual (macrociclo);  

➢ Identificar principais lacunas e/ou procedimentos menos positivos, de 

forma a tornar a entidade mais competente;  

➢ Caracterização da entidade acolhedora  

 

2.2.2. Objetivos relativos à fase de intervenção 
 

Relativamente à fase de intervenção, decidi ter como objetivos:  

➢ Realizar atividades que promovam a atividade física e o bem-estar dos 

atletas; 

 ➢ Efetuar a observação em contexto de competição, elaborando 

posteriormente os relatórios de jogo, que serão entregues ao treinador (de forma 

a corrigir erros);  

➢ Intervir de forma autónoma na sessão de treino  
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➢ Proporcionar felicidade e alegria aos atletas, através de um conjunto de 

jogos lúdicos.  

➢ Melhorar competências que habilitem para uma intervenção profissional 

qualificada;  

➢ Intervir de uma forma qualificada em contexto profissional; ➢ Refletir 

criticamente sobre as intervenções profissionais e ajustar os procedimentos ao 

contexto sempre que necessário;  

➢ Proporcionar um contexto profissional que permita fazer uma ligação entre 

conteúdos teóricos lecionados na licenciatura e conteúdos práticos já adquiridos.  

➢ Promover uma regular prática desportiva nos atletas; 

 ➢ Promover espírito de equipa essencial a um bom desempenho desportivo 

 ➢ Adquirir/aumentar capacidade de comunicação perante os atletas  

➢  Atingir o sucesso desportivo / objetivos delineados na pré-época.  

 

2.2.3. Objetivos relativos à fase de conclusão e avaliação 
 

 Por fim, os objetivos propostos para a fase de conclusão e avaliação foram:  

➢ Verificar se os objetivos traçados foram alcançados;  

➢ Refletir e tentar perceber se os procedimentos e métodos aplicados tiveram 

impacto positivo em termos de performance e em termos da evolução do atleta;  

➢ Elaborar o relatório de estágio, auxiliado por um dossiê de estágio.  

 

Em termos de síntese referimos que importa salientar a importância da fase de 

intervenção, pois é nesta fase que se perspetiva a colocação em prática dos 

nossos conhecimentos, devido à sua estreita ligação à sessão de treino, onde irei 

ser constantemente avaliado, quer seja pelos treinadores quer seja pelos atletas. 

Entendo que era aqui que ganharia experiência para conseguir conduzir uma 

sessão de treino de uma forma completamente autónoma. Para além disto estava 

prevista a realização da observação e uma análise de todos os jogos de 

competição, assim como dos treinos, produzindo relatórios de jogo que irão 

detetar aspetos positivos/negativos que poderão e deverão ser melhorados no 
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jogo seguinte. O relatório será entregue ao treinador principal, e o objetivo passa 

por introduzir exercícios na sessão de treino que vão de encontro aos aspetos 

referidos no relatório de jogo. Tenciono conduzir a ativação funcional de uma 

forma tranquila, levando os atletas a prepararem-se para o intenso treino que se 

segue, privilegiando sempre a alegria inerente ao futebol, nunca esquecendo a 

seriedade e a exigência requerida numa sessão de treino. Na parte fundamental 

pretendo melhorar a capacidade de comunicação, assim como a qualidade das 

intervenções perante os atletas, transmitindo-lhes conhecimentos que a mim me 

foram ensinados e os quais pretendo transmitir com a melhor qualidade possível. 

Tentarei potenciar individualidades, assim como incentivar atletas que 

evidenciem pouca capacidade, quer física, quer técnica ou tática, privilegiando 

sempre a união e o espírito de equipa, essencial ao sucesso desportivo. Pretendo 

também demonstrar que o erro /aspeto negativo é o ponto de partida para o 

sucesso, que há sempre espaço para melhorar, pois irei solicitar aos meus atletas, 

a excelência em todos os aspetos, nunca esquecendo a faixa etária em que se 

encontram, onde a prioridade passa pelo prazer de jogar futebol e não pela 

obrigação de obter resultados Em relação ao retorno à calma, transmitirei a 

importância dos alongamentos para a prevenção de lesões desportivas, 

explicando quais as consequências de um alongamento mal feito. 
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3. Atividades Desenvolvidas 
 

3.1. Planeamento Semanal 

 
 O meu estágio na AAC-SF iniciou-se no dia 04 de outubro de 2018 e 

terminou no dia 30 de junho de 2019, tendo realizado um total de 780 horas, 

efetivas de estágio. 

 

 

 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

Procedimentos metodológicos de estágio 

 

 Atendendo ao horário escolar e do estágio, só me foi possível estar 

presente nos treinos de quinta-feira e sexta-feira e também no jogo de domingo. 

Relativamente ao horário de estágio, a primeira metade da semana foi sempre 

passada na Guarda, com aulas às segundas, terças e quartas-feiras no Instituto 

Politécnico da Guarda, mais propriamente na Escola Superior de Comunicação, 

Educação e Desporto. 

À quinta-feira, após almoço deslocava-me para Coimbra, sobretudo através de 

autocarro ou comboio, de forma a poder estar antecipadamente, pelo menos trinta 

minutos no campo de treino e também para o Treinador Principal e/ou Adjunto me 

darem as linhas orientadoras acerca do treino.  

Legenda: 

Tabela 4:Planeamento Semanal 
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À sexta-feira acontecia precisamente o mesmo, meia hora antes do treino 

começar, a equipa técnica reunia para abordar a sessão de treino, entre objetivos, 

funções e responsabilidades. 

Entre sexta-feira e domingo ficava em Coimbra, pois os jogos eram 

relativamente cedo, variando de horário entre as 09:00 e as 11:00, pelo que só me 

era possível estar no campo de jogos uma hora antes, se estivesse já em Coimbra. 

Após o jogo, deslocava-me para a Guarda pois eu próprio sou jogador de 

futebol, na Associação de Futebol da Guarda, pelo que após o jogo me deslocava 

para a Guarda através de meios próprios, para poder estar presente nas minhas 

próprias competições. 

Quanto à carga horária anual, na Figura 5 pode-se observar que um total de 780 

horas se encontra distribuído entre planificação, intervenção e reflexão do treino, 

deslocamento (Guarda-Coimbra e vice-versa), jogos, análise posterior do jogo, 

atividades complementares e reuniões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

3.2. Planeamento de Treino 
 

 Numa primeira fase apenas observei a forma como a equipa técnica atuava na 

planificação do microciclo e da unidade de treino, pelo que identifiquei as lacunas 

presentes na elaboração de ambos os casos, tentando assim tornar a unidade de 

treino mais eficiente e indo de acordo com o que a equipa técnica desejava. 

Figura 5: Carga Horária Anual do Estágio. 
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 O microciclo está relacionado com a periodização tática, uma vez que esta 

orienta o treino em partes para o alto rendimento durante a época, uma vez que a 

equipas procura alcançar objetivos nas vertentes táticas, físicas, técnicas e 

psicológicas. Cada microciclo dura, aproximadamente, uma semana. Ensina algo 

novo aos jogadores em algumas das sessões de treino, prepara os processos de 

jogo para o jogo seguinte. 

 Já a unidade de treino corresponde à sessão de treino individual que 

ocorre, neste contexto, à terça-feira, quinta-feira e sexta-feira. Um conjunto de 

unidades de treino corresponde a um microciclo. 

 A planificação do microciclo era elaborada no dia após o jogo, ainda que na 

fase inicial eu não tinha intervenção na construção do mesmo. Após ultrapassada 

uma primeira fase, que para mim foi uma fase de adaptação e após a realização 

dos relatórios de jogo, decidi implementar um novo método. O método passava 

por, perante os aspetos negativos mais relevantes do jogo de domingo, levar um 

conjunto de exercícios para o treino de quinta-feira, de forma a resolver as lacunas 

identificadas no jogo, o que permitiu assim uma maior evolução da equipa. 

 O plano da unidade de treino era executado pela equipa técnica. Quinze a vinte 

minutos antes do treino começar, os três treinadores (principal, adjunto e 

estagiário) reuniam de forma a distribuir tarefas e ultimar os pormenores da sessão 

de treino, tal como comunicar alguma situação irregular relevante que interferisse 

diretamente com o treino. 

 

3.3. Reflexão da Sessão de Treino 

 
 Após cada sessão de treino, elaborei um pequeno relatório acerca da 

sessão de treino. Indicava quais os aspetos que tinham sido abordados 

(técnicos, táticos, psicológicos, físicos, etc.…) e se o treino tinha decorrido 

sem nenhum problema ou alguma irregularidade a registar. 

 Por fim, indicava também se os atletas compreendiam e a forma como 

executavam os exercícios, a sua prestação desportiva, e em caso de novos 

exercícios, a forma como os atletas tinham reagiam ao exercício novo, 

tentando perceber se o exercício deveria ou não ser repetido num futuro 

próximo 
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3.4. Modelo de jogo 
 

 Quanto ao modelo de jogo, não tive qualquer influência na escolha do mesmo, 

pois apenas integrei a equipa técnica no final do mês de setembro/início do mês de 

outubro, quando os treinos já decorriam há cerca de um mês e os princípios e 

filosofias de jogo estavam já definidas. 

 No entanto, apercebi-me que a filosofia com a qual me identifico era a mesma 

que a equipa técnica já tinha estruturado, o que tornou a minha adaptação no que 

ao modelo de jogo diz respeito, bastante mais facilitada. 

 Ao contrário com o que acontece com muitas equipas, os escalões de formação 

não têm qualquer interligação entre eles (de forma a facilitar a permuta de 

jogadores e a diminuir a adaptação). 

 Quanto ao modelo de jogo (ver Figuras 7 e 6), a equipa apresentou uma 

formação de 4-3-3, iniciando com um guarda-redes, dois defesas centrais, dois 

defesas laterais, um médio defensivo, dois médios interiores, dois alas e um 

ponta-de-lança. Apenas quando o resultado era desfavorável é que adoptávamos o 

sistema de 4-2-2-2, onde um dos médios interiores subia para ponta-de-lança, 

ficando os outros dois médios, lado a lado (um com tarefas mais ofensivas, outro 

com tarefas mais defensivas). 

 



18 
 

 

 3.4.1.  Fase ofensiva 

 

 Segundo Teodorescu (1984), o processo ofensivo representa uma das fases 

fundamentais do jogo de futebol é o processo objetivamente determinado pela 

equipa que se encontra em posse de bola, com vista à obtenção do golo, sem 

cometer infrações às leis de jogo. Indo de encontro à afirmação de Teodorescu 

(1984), este processo ofensivo deveria ser executado através de um conjunto de 

ações, sendo elas: 

(i) Assim que se iniciasse o processo ofensivo (através da recuperação da posse 

de bola ou quando a equipa adversária deita a bola para fora do terreno de 

jogo), o primeiro comportamento incutido aos jogadores é o de dar largura e 

profundidade à equipa, sendo os defesas laterais, os defesas centrais e os 

médios ala os principais responsáveis por estes movimentos, o que permite à 

equipa situar-se em “campo grande”, aumentando a área que os adversários 

deverão cobrir, diminuindo a possibilidade de perder a posse de bola; 

(ii) Criar constantemente triângulos, de forma a dar 2 linhas de passe ao portador, 

o que permite que haja sempre duas soluções para o jogador que tiver a bola, 

que leva a que haja um aumento da chance de manter a posse de bola e 

consequentemente a chance de marcar golo;  

  
Figura 6: Esquema Tático Atacante. Figura 7: Esquema Tático 
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(iii) Imediatamente após a recuperação da bola, e em casos em que as condições 

sejam favoráveis, a equipa deverá ter como objetivo principal a progressão 

em direção à baliza, de uma forma rápida e eficaz, procurando a 

destabilização da equipa adversária (exemplo: superioridade numérica), de 

forma a tornar mais eficiente a chegada à baliza adversária através da tomada 

de decisões dos jogadores, decisões essas que devem resultar da leitura 

técnico-tática do jogo e devem ser direcionadas para a obtenção do objetivo 

principal, o golo. 

(iv) Criação de situações de finalização (bola corrida ou bola parada) através de 

um conjunto de combinações entre jogadores que levam à quebra da 

organização defensiva, sabendo ainda que a criação de situações de 

finalização ocorre no meio campo defensivo da equipa adversária , onde 

existe um grande nº de adversários e onde a chance de assertividade deve ser 

alta, pois qualquer erro irá levar ao insucesso na obtenção do golo. 

 

 3.4.2.  Fase defensiva 

 
Para Castelo (2009), o processo defensivo representa um dos processos 

fundamentais do jogo de futebol, onde uma das equipas tem a posse de bola e a 

outra luta pela conquista da mesma, sendo esta ultima a equipa que se encontra em 

fase defensiva, tentando impedir que a equipa que está em fase ofensiva consiga 

obter o objetivo principal do jogo de futebol, o golo. Este processo defensivo 

deveria ser executado através de um conjunto de ações, como sejam: 
(i) Após a perda da bola, a equipa deverá reagir à perda da bola com uma postura 

agressiva na recuperação da posse de bola, não permitindo à equipa 

adversária espaço nem tempo, limitando as opções da equipa adversária e 

manter a posse de bola, aumentando assim a chance da recuperação da bola. 

(ii) A equipa deverá principalmente reagir à perda da bola, mas caso não seja 

possível (exemplo: inferioridade numérica e/ou o adversário tenha muitas 

opções de passe), a equipa deverá reorganizar-se defensivamente, 

entrepondo-se entre a bola e a baliza, através de um procedimento quer 

técnico quer tático.   
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(iii) Os atletas, principalmente os defesas e médios, devem ter em atenção dois 

aspetos: O primeiro é que devem ter um posicionamento base de contenção, 

com os apoios direcionados para o local que deseja levar o adversário, 

deixando-o decidir o seu movimento atacante e só depois reagir ao estímulo e 

tentar a recuperação/interseção da bola. No segundo, é que caso o 1º defesa 

seja ultrapassado, deverá haver uma cobertura defensiva, seja pelos médios, 

ou pelos defesas, garantindo que após uma “falha” defensiva haverá um 

jogador que a compense. 

 

3.4.3. Considerações individuais 

 
Guarda-redes: O guarda-redes apresenta-se como um elemento fundamental, pois 

a sua qualidade está diretamente relacionada com o sucesso desportivo da equipa. 

Tem como principal função evitar o golo adversário, assim como também 

controlar a profundidade da defesa e oferecer-se como linha de passe. Um GR de 

qualidade pressupõe elevados níveis de reflexos, agilidade, impulsão, elasticidade 

e capacidade de perceção do espaço. 

Defesas laterais: Os defesas laterais conferem largura e profundidade ao ataque, 

assim como a ajudam na criação de superioridade numérica no processo ofensivo. 

Dependendo do contexto desportivo, os laterais devem ser mais ou menos 

ofensivos, de acordo com o modelo de jogo. O defesa lateral ofensivo tem como 

principais características a velocidade, capacidade de drible, finalização, assim 

como uma superior qualidade tanto no 1x1 ofensivo como no 1x1 defensivo 

 Defesas centrais: O defesa central assume-se como o primeiro construtor de jogo, 

pelo que é peça fundamental no processo ofensivo. No entanto, a sua principal 

função é defender a baliza, devendo os defesas centrais funcionar em dupla, 

articulando-se assim e forma a facilitar as coberturas e compensações defensivas. 

Devem ser jogadores com alta estatura física, elevada relação com a bola, assim 

como a sua capacidade defensiva. 

 

Médios centro: O médio defensivo irá ser a primeira interligação entre a defesa e 

o ataque, atua tanto no ataque como na defesa, pelo que funciona como o pêndulo 

da equipa, é ele que permite a rápida circulação da bola. 
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Os jogadores que jogam nesta posição devem ter elevado raciocínio tático, rápido 

pensamento e rápida execução, assim como um elevado equilíbrio entre a vocação 

ofensiva e defensiva  

 Média ala: Os médios ala deverão ser elementos capazes de criar com 

regularidade situações de finalização e situações ofensivas perigosas. Devem ser 

atletas com elevada capacidade de drible, elevada mobilidade e capacidade de 

arrastamento de espaços, tanto para os médios e avançados como para os laterais. 

Avançados: Os avançados têm como principal objetivo a finalização, onde são os 

principais responsáveis pala marcação de golo, pelo que deverão dominar todos os 

aspetos da finalização, isto é, finalização com o pé dominante, pé não dominante e 

cabeça, através de remates de curta e de longa distância. 

Funcionam também como o primeiro defesa da equipa. 

 

 

3.5. Periodização do treino 
 
 Quanto à periodização e de acordo com Castelo (2009), esta define-se como 

um método que analisa, define e sistematiza as diferentes operações inerentes à 

construção e desenvolvimento de uma equipa, sendo que se deve organizar em 

função da finalidade, do objetivo e previsões, escolhendo-se decisões que visem o 

máximo de eficácia 

 Para Matveev (1997) a periodização possui como objetivo proporcionar aos 

atletas em competição a forma desportiva, estado onde o atleta está preparado para 

a obtenção de resultados desportivos, sendo este fenômeno multifacetado pois é 

composto por exigências físicas, psicológicas, técnicas e táticas, sendo apenas 

possível com estes componentes alcançar a forma desportiva. Para este autor a 

periodização divide-se em três períodos, sendo eles: Período preparatório, Período 

competitivo e Período transitório. Assim, podemos referir que a equipa técnica da 

AAC-SF da equipa de Iniciados B decidiu optar por seguir uma periodização 

simples, de acordo com o modelo clássico de Matveev (1997). 

 O período preparatório iniciou-se assim que se iniciaram os treinos (02-08-

2018) e findou antes de se iniciar o Campeonato Distrital de Iniciados B (06-10-

2018) e foi o período onde foram criadas as condições para se atingir a forma 

desportiva. 
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 O período competitivo iniciou-se no princípio do Campeonato Distrital (07-10-

2018) e findou no término da competição (28-04-2019), e será onde serão criadas 

condições preservar a forma desportiva, havendo adaptações a nível físico, 

psicológico e competitivo levando à maximização do rendimento desportivo. 

 O período transitório iniciou-se após o término da competição (29-04-2019) e 

terminará assim que haja o encerramento da época desportiva (30-06-2019).   

 Segundo Abrantes (2006), este período deverá ser utilizado para manter a 

atividade física regular, mas com uma diminuição da carga de treino, havendo 

uma atenção redobrada para o tratamento de lesões e para uma alimentação 

saudável. 

 Quanto ao microciclo semanal, era planeado após a competição ao domingo, 

havendo a análise dos três treinadores de forma a construir planos de treino que 

corrigissem os erros cometidos no jogo anterior, tentando diminuir o nº de lacunas 

presentes no nosso modelo de jogo e na nossa forma de jogar.  

 Por outro lado, o microciclo era construído tendo em conta o adversário que se 

seguia, tentando preparar e recriar da melhor forma o contexto de jogo a que os 

atletas iriam estar sujeitos no jogo de domingo. 
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Figura 8: Calendarização Anual. 
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 A Figura 8 (atrás apresentada) refere-se à calendarização anual executada por 

mim, composta por todos os treinos, jogos referentes à pré-época, jogos do 

campeonato, jogos-treino e torneios. 

 No total, foram realizados 125 treinos, 8 jogos de pré-época, 22 jogos de 

campeonato, 8 jogos treino e 3 torneios. 

 

 

3.6. Intervenção na sessão de treino  

 
 Relativamente à minha intervenção na sessão de treino e derivado da minha 

falta de experiência como treinador, iniciei funções como treinador estagiário e 

durante cerca de duas semanas tive um papel passivo. Durante esse tempo 

procurei apenas aprender o mais possível no menor tempo possível. Tentei 

observar os atletas, identificar se haveria atletas conflituosos, a forma como o 

grupo se relacionava entre si ou se havia algum atleta excluído.  

 Após identificados os atletas, procurei entender a forma como o treinador se 

relacionava com os mesmos, já identificando estratégias que levavam a que os 

jogadores não perdessem o foco e a atitude em campo, algo muito comum nesta 

idade. 

 Por fim, faltou apenas entender a forma como o treinador principal desejaria 

que a equipa jogasse, algo que me foi transmitido após uma mini-reunião da 

equipa técnica, na qual tanto o treinador principal como o treinador adjunto me 

deram diretrizes do modelo de jogo adoptado pela equipa. 

 Findadas estas duas semanas de observação e graças à minha paixão pelo 

futebol, rapidamente me adaptei ao grupo de trabalho, isto é, rapidamente criei 

empatia juntos dos atletas assim como me senti envolvido e integrado no processo 

de treino, juntamente com os outros dois treinadores. 

 Rapidamente comecei a ganhar confiança, pois era a primeira vez que estava a 

ter uma intervenção direta no processo de treino, começando aos poucos a dar 

feedbacks, a fazer pequenas correções ao nível da execução dos gestos técnicos, 

balanceando entre a empatia necessária para ganhar a confiança dos atletas assim 

como da exigência necessária de um treinador da AAC-SF. Reconheci também 
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um incremento da minha capacidade de comunicação perante os atletas, o que 

também considero uma conquista. 

 Quanto à intervenção direta na sessão de treino, iniciei com a ajuda da ativação 

funcional dos atletas, com um conjunto de exercícios que permitissem ativar 

músculos e articulações para a exigência da parte fundamental do treino. Foi 

normalmente nestes momentos que criei mais empatia com os atletas, até por 

algumas atividades lúdicas executadas com eles o que levou a uma boa relação 

com os mesmos. 

 À medida que o tempo foi avançando, senti-me com mais confiança e a 

aprender a cada dia que passava, pelo que após um mês e meio na instituição 

comecei a propor ao treinador principal a minha intervenção mais intensa no 

treino, com alguns exercícios que eu escolhesse e levasse para o treino (de acordo 

com o objetivo da sessão de treino), tendo o mesmo demonstrado bastante 

abertura à minha proposta. 

 Na primeira vez que levei um exercício pesquisado e posto em prática por 

mim,  consegui transmitir aos atletas o exercício em si mas tive algumas 

dificuldades em transmitir o objetivo em termos práticos e os pontos chave  do 

exercício, pelo que foi um bom ponto de partida pois saberia o que haveria de 

melhorar, e neste caso o que havia a melhorar era a transmissão de forma clara, do 

objetivo do exercício. 

 Ao longo do ano tive um papel mais relevante na sessão de treino, propondo 

bastantes exercícios que pesquisei quer em livros quer em vídeos, mas também 

exercícios que eu como jogador já haveria realizado com outros treinadores 

(adaptando-os ao nosso contexto), tentando observar a forma como os meus 

jogadores se sentiriam a fazer esses mesmo exercícios. 

 Em várias sessões de treino e de forma a ajudar a demonstrar algum 

posicionamento tático, juntava-me aos jogadores e fazia o restante exercício com 

eles. 

 À quinta-feira normalmente a sessão de treino destinava-se a um treino 

conjunto com a equipa de iniciados A, havendo 45/50 minutos em contexto de 

jogo. Usualmente eu ficava com os atletas que não eram selecionados para jogar 

de início, e em conjunto com o treinador principal, decidíamos o que deveríamos 

trabalhar, se coletivamente se individualmente, sendo quase sempre destinado a 
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exercícios de força, coordenação e agilidade, havendo também algumas vezes em 

que realizava torneios de Fut-vôlei entre os atletas. Já próximo do final da época 

desportiva, os atletas que não eram selecionados sentavam-se no banco de 

suplentes e eu, juntamente com os outros dois treinadores, ficávamos encarregues 

de dar feedbacks para dentro de campo. 

 Por fim, no final de todas as sessões de treino, fiquei responsável para intervir 

no “retorno à calma”, onde dava enfâse à preocupação que os atletas deveriam ter 

em alongar muito e bem no final de cada sessão de treino, de modo a prevenir 

lesões e a ajudar numa mais rápida recuperação. 

 Quanto à minha intervenção nos jogos, tinha como primeira função auxiliar os 

guarda-redes na ativação funcional, onde se fazia a preparação para o jogo, sendo 

de ressalvar que eram feitos exercícios de mobilização articular, exercícios com 

bola, exercícios sem bola, queda, cruzamentos, remates e reposições de bola. 

Após o aquecimento dirigia-me até ao balneário, eram dirigidas palavras 

orientadoras para os jogadores no momento pré-jogo e após o alinhamento das 

equipas para entrarem em campo, deslocava-me para a bancada, onde tinha já uma 

ficha de observação de forma a fazer uma observação e um reconhecimento dos 

aspectos positivos e negativos. Ao intervalo dirigia-me para o balneário e antes 

que o treinador principal falasse aos jogadores, eu indicava-lhe quais os erros que 

a equipa estava a cometer ou as lacunas da equipa adversária, de forma a serem 

corrigidos alguns posicionamentos. 

 Ao longo do jogo, e sempre que foi possível, situava-me no local oposto ao 

banco de suplentes, de forma a dar feedbacks aos jogadores, auxiliando-os em 

determinados posicionamentos ou gestos técnicos que estivessem a ser mal-

executados. 

 Após o jogo (domingo) ficava responsável por produzir um relatório de jogo e 

enviá-lo para o treinador principal até segunda-feira à noite, indicando sobretudo 

quais os aspetos mais relevantes tanto defensivamente como ofensivamente, assim 

como as avalizações individuais de cada jogador. 
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3.6.1 Ficha individual de atleta 

 

 Assim que iniciei o estágio, uma das tarefas que tornei desde logo como 

prioritária foi a criação e preenchimento da ficha individual do atleta (Anexo 3), 

pois considero que as informações relativas aos atletas, nomeadamente o contacto 

dos encarregados de educação (entre outras), são essenciais, pelo que no caso de 

algum infortúnio, esses mesmo contactos estariam na nossa posse, o que facilitaria 

o contacto. 

 Esta ficha individual serve também para conhecer um pouco mais cada atleta, a 

sua posição, o seu historial de clubes, assim como o historial de lesões, pelo que a 

ficha individual do atleta constitui um elemento importante na base de dados da 

equipa e da instituição. 

 

3.6.2. Prestação Competitiva 

 

 Assim que cheguei à instituição e mal fui colocado na equipa de Iniciados 

B da Associação Académica de Coimbra-Secção de Futebol, apercebi-me dos 

objetivos a que a equipa se propunha, e neste caso foram claros: Ficar em 6º lugar 

ou numa posição superior, pois na próxima época haverá 1ª e 2º divisão, sendo 

que a 1º divisão apenas diz respeito aos primeiros seis classificados, daí o objetivo 

passar por se classificar nos primeiros seis lugares.  

 Segundo o modelo Long Term Athlete Development (LTAD), que diz 

respeito ao desenvolvimento e formação do atleta a longo prazo, e de acordo com 

o apresentado na Figura 9, o escalão com o qual estou a desenvolver o meu 

estágio situa-se no nível 3 “Treinar para treinar”. Também e de acordo com Lara-

Bercial (s/d) deverá, pois, haver um desenvolvimento da condição física e 

consolidação das habilidades desportivas específicas, havendo uma ligeira 

desvalorização pelos resultados desportivos e níveis de forma desportiva. 
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Figura 9: Modelo LTAD (Fonte: Almeida, 2011). 

 
 
  

  

 A equipa técnica conseguiu assim conjugar a performance com o 

desenvolvimento das capacidades dos atletas, pelo que a nível coletivo posso 

afirmar que os objetivos foram alcançados e superados, pois o sucesso na 

performance foi atingido, tendo-se alcançado o 6º lugar na Série B do 

Campeonato Distrital de Iniciados B, pertencente à Associação Futebol Coimbra. 

Vejamos que o 7º classificado ficou a uma distância de 22 pontos da nossa 

classificação final (como podemos observar na Figura 10), o que por si só 

demonstra o distanciamento da primeira metade da tabela para a segunda.   

 Pudemos também obter um balanço positivo pois as equipas do topo da 

tabela classificativa possuem todas excelentes condições, seja através de 

patrocínios, de espaços, de materiais, de recursos humanos, tendo também um 

grande poder financeiro e negocial, o que por si só desnivela o campeonato. Foi 

bom poder observar atletas que nunca tinham jogado futebol federado a 

finalizarem o ano quase a dominarem gestos técnicos simples como recepção 

orientada, um passe longo, um remate de primeira, havendo também o 

“amadurecimento” de alguns atletas que no início da época eram “crianças” e com 

o andar da temporada se tornaram um pouco mais “homens”. E tendo em conta 

que estão no pico da puberdade, desenvolvendo-se a uma velocidade alucinante, 

foi e é um motivo de orgulho perceber que os valores que tanto eu, como a 
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restante equipa técnica, assim como o diretor, conseguimos transmitir de forma a 

torná-los melhores enquanto atletas, mas também melhores jovens, foram 

assimilados. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 Como já anteriormente referi, esta foi a minha primeira experiência na função 

de treinador de futebol, pelo que tudo serviu de aprendizagem neste cargo tão 

exigente. Destaque para um objetivo, que passou por potenciar uma intervenção 

de forma qualificada em contexto profissional. Após 3 anos de estudos e mais de 

10 anos de prática em vários contextos desportivos, sempre me senti confortável 

para conversar/debater seja com os jogadores, seja com a equipa técnica, pelo que 

considero que já tenho alguma bagagem desportiva, o que me permitiu intervir de 

forma cuidada e qualificada na sessão de treino, transmitindo todo o 

conhecimento que dispunha sempre com o objetivo da evolução do atleta.  

 Refleti também acerca da sessão de treino e/ou do microciclo, algo que 

acontecia após cada treino, pois cada treino era composto pela sessão de treino e a 

sua reflexão, composta por um breve resumo, aspetos trabalhados, situações 

positivas e menos positivas.  

 Por fim, relevo um objetivo específico que me propus, que foi a observação e a 

análise em contexto de competição, de forma a identificar aspetos negativos e 

 
Figura 10: Classificação Final da Série B de Campeonato De Iniciados B 
(Fonte: http://www.zerozero.pt/edition.php?id_edicao=127344). 
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positivos com vista à maximização da performance, algo que irei abordar 

detalhadamente mais à frente. 

 

3.7. Análise de jogos 
 

 Um dos objetivos específicos formulados foi a observação e análise em 

competição, de forma a potenciar o rendimento desportivo da equipa (Anexo 2). 

Com base na Unidade Curricular de Planificação do Treino, inserida no minor de 

treino desportivo, do 3º ano da licenciatura de Desporto, do Instituto Politécnico 

da Guarda. Com a ajuda do docente, criamos uma folha de observação de jogo, 

ficha essa que servirá de base para a realização de um relatório que será entregue 

ao treinador principal após cada jogo. 

 A ficha de observação era previamente impressa e levada para o jogo, e com o 

auxílio de uma caneta apontava tudo o que acontecia desde o 1’ minuto ao 70’ 

minuto.  

 A ficha de observação continha um cabeçalho com a identificação do 

adversário, do local, da data, do escalão, da jornada, do horário, do resultado ao 

intervalo e do resultado no final. 

 A ficha incluía ainda o 11 inicial, os jogadores substituídos, os substitutos e 

também o desempenho a nível individual (e o número com o qual jogavam). 

 A nível ofensivo registava se o ataque era feito em ataque apoiado ou se era 

feito em transição, diferenciando a primeira da segunda parte da competição. 

 A nível defensivo era semelhante, pois anotava se o ataque era apoiado ou em 

transição, diferenciando igualmente as duas partes do jogo. 

 Quanto aos golos marcados, anotava a forma como o golo era marcado, mas o 

marcador e o minuto eram apontados na avaliação individual. Já para os golos 

sofridos apontava apenas a forma como o golo tinha sido consentido. 

 A ficha de observação de jogo serviu para sustentar o relatório de jogo que era 

entregue ao treinador principal até segunda-feira à noite, de forma a fazer o plano 

de treino para a unidade de treino de terça feira. 

 O relatório de jogo era composto por um cabeçalho semelhante à ficha de 

observação de jogo, que continha a indicação do adversário, do local, da data, do 

escalão, da jornada, do horário e os resultados ao intervalo e no final do jogo. 
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 De seguida tinha um breve resumo, normalmente com a contextualização do 

jogo, classificações e as condições atmosféricas. Depois resumia como tinha sido 

o encontro, através de informações gerais. 

 Continha ainda dados acerca da fase ofensiva e da fase defensiva, fazendo a 

diferenciação e os aspetos chave da primeira e da segunda parte do jogo. 

 Havia ainda uma avaliação individual de cada atleta, tanto do 11 titular como 

dos 5 potenciais substitutos. 

 Por fim, criei algo que pudesse ser transportado para o treino e algo que fosse 

como uma reflexão final do jogo, que eram os aspetos críticos, tanto positivos 

como os menos positivos. Ou seja, o que para mim tinham sido as coisas que 

deveriam ser realçadas positivamente e que o treinador principal deveria 

incentivar os atletas a fazerem no jogo, como também identificar as 

dificuldades/lacunas que os jogadores encontraram naquele jogo e que deveriam 

ser mais trabalhadas na sessão de treino. Através destes aspetos críticos, tentei 

encontrar exercícios que fossem de encontro às dificuldades identificadas e 

juntamente com o relatório de jogo, enviava também um, dois ou mesmo três 

exercícios, de forma a trabalhar as dificuldades encontradas em contexto de jogo. 

 Creio que um dos aspetos que poderia ser pensado e melhorado para a próxima 

época desportiva era a possibilidade de se gravarem os jogos, por forma a 

poderem transmitir visualmente aos jogadores as falhas que estavam a ser 

cometidas, seja a nível posicional, técnico ou tático.  

 

3.8. Projeto de promoção (Fifa 19, Recolha alimentar, convívio final) 
 

 De acordo com o definido no GFUC, estava prevista a realização de uma 

atividade de promoção da entidade onde me encontro a estagiar, a Associação 

Académica de Coimbra- Secção de Futebol. Assim, foram realizadas três ações de 

promoção. Duas por mim organizadas e outra na qual coloborei. 

 Um dos projetos (Vamos Ajudar Moçambique) que consegui concretizar foi 

a recolha alimentar de forma a ajudar Moçambique, aquando da catástrofe natural 

que atingiu o país. O objetivo era potenciar os valores de solidariedade e auxiliar o 

próximo, tendo passado por fazer a recolha de alimentos à data e hora de um jogo 
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da equipa, ao domingo de manhã. Esse jogo acabou por ser referente a um 

encontro em atraso da 18º jornada da Série B do Campeonato distrital de 

Iniciados. 

  

 

  

  

  

 

 

 

 

  

                               
A forma que eu encontrei de transmitir a ideia da recolha alimentar aos pais foi 

inicialmente, num treino, pedir aos atletas que transmitissem aos pais que iria 

haver uma recolha de alimentos e que pudessem começar a pensar em algo que 

pudessem levar para o jogo. No entanto, e sabendo a facilidade que os atletas têm 

de não transmitir informações aos encarregados de educação, decidi elaborar um 

cartaz (Figura 11) que aludisse à recolha de alimentos, com todas as informações 

necessárias para os pais dos atletas. Juntamente com a imagem, escrevi um texto 

que incluía uma pequena introdução sobre o tema a ser abordado, o porquê e a 

forma como iriam ser transportados os artigos para Moçambique. 

 Eis o texto que produzi e que juntamente com o cartaz foi publicado num 

grupo da rede social Facebook, onde se encontram todos os atletas, toda a equipa 

técnica e todos os encarregados de educação: 

“No seguimento das notícias acerca da catástrofe natural que ocorreu em 

Moçambique, a Associação Académica de Coimbra- Secção de Futebol associa-se 

à onda de solidariedade e vem por este meio apelar a todos os espectadores 

(nomeadamente os pais dos atletas) do encontro em atraso da 18º Jornada da Série 

B, do Campeonato Distrital de Iniciados, que recolham alimentos, roupas, 

brinquedos, artigos de 1ª necessidade, etc… e que os transportem para o Campo 

Figura 11:Cartaz da Recolha de Alimentos. 
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de Santa Cruz à data e hora do jogo (31/03/2019 às 09:00). 

Tudo o que for angariado será transportado para o Instituto Politécnico da Guarda 

e posteriormente enviado para Moçambique, através de uma ação de solidariedade 

que está a ser levada a cabo no Instituto Politécnico da Guarda. Contamos com o 

vosso apoio neste momento tão delicado que Moçambique atravessa! 

NOTA: Peço que quem aderir leve "apenas" um saco pois tudo o que for 

angariado irá ainda ser transportado para a Guarda num carro de 5 lugares e receio 

que não caiba no carro.” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 A recolha de alimentos teve adesão, registando-se o donativo de 10 sacos, 

maioritariamente com comida e roupa. Esses bens recolhidos foram transportados 

para o Instituto Politécnico da Guarda, onde inicialmente se verificou a recolha de 

bens. Os sacos que trouxe de Coimbra foram posteriormente juntos aos recolhidos 

pelo IPG, como se pode verificar na Figura 12, acima apresentada.  

 Outro projeto de promoção (Convívio Final) que não estava inicialmente 

programado, mas que com o chegar do final da época apercebi-me que esta 

poderia ser uma oportunidade de interação entre atletas, equipa técnica e 

encarregados de educação tendo-se realizado um convívio de final de época. Esta 

atividade foi realizada com o auxílio do diretor desportivo, Pedro Silva e teve 

como grande objetivo promover e estreitar os laços sociais, potenciando a coesão 

            

Figura 12:Recolha Efetuada na 
ESECD-IPG. 
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de todos os elementos envolvidos neste processo de treino (pais, atletas e 

treinadores) 

 O convívio consistiu num jogo de futebol entre uma equipa formada pelos 

pais de atletas e treinadores contra uma equipa formada só por atletas. O jogo foi 

composto por 3 partes de 20 minutos, com duas mães de dois atletas, nas funções 

de árbitros. O jogo acabou por ser bastante engraçado pois todos os intervenientes 

apenas estavam ali para se divertir, sem qualquer tipo de problemas, tendo sido 

muitíssimo animado e revelado como um grande momento de interação social 

 O jogo acabou empatado 5-5, não sendo o resultado a coisa que mais 

interessava, pois o convívo entre todos foi o ponto principal, como podemos ver 

na Figura 13.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Após o jogo, foi organizado um lanche/jantar onde todos contribuíram com 

algum tipo de alimento e bebida, sendo mais um grande momento de convívio e 

inter-relação entre pais, atletas e treinadores, que fortaleceu os laços entre todos os 

envolvidos. 

Por fim, um projeto da autoria do coordenador de futebol de 7, Mário Lima, que é 

o Fifa 19 Training Camp, que contou também com a minha ajuda e com a ajuda 

do estagiário da equipa de Iniciados A (também do Instituto Politécnico da 

Guarda), o Hugo Freitas. Logo no início da temporada houve uma reunião entre os 

três, na qual se definiram os objetivos, as expectativas e os horários, tendo 

Figura 13:Convívio Final. 
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também sido definido que o training camp seria para todos os atletas, não só os da 

AAC-SF, mas os atletas em geral, com ou sem experiência desportiva. 

 Era suposto o training camp decorrer na primeira semana de cada mês, sendo 

que deveria ocorrer duas a três vezes por semana, após as aulas dos atletas. Apesar 

das expectativas, o training camp apenas decorreu dois dias, nas férias escolares 

da Páscoa dos atletas, dias 9 e 10 de abril. 

 Os exercícios que iriam integrar este projeto eram exercícios de passe e drible, 

com e sem oposição, com e sem recepção orientada (passe), através de cones e 

varas. 

 Quanto à finalização, era finalização de 1 para 0, finalização 1 contra 1, através 

de cruzamento e finalização de fora de área. 

 Havia também um espaço para os guarda-redes, onde eram trabalhadas bolas 

aéreas, bolas rasteiras, queda, mergulho, bolas paradas e reposição de bola. 

 O objetivo principal do training camp era a evolução de algumas habilidades 

motoras, como passe, recepção, remate, drible. No caso dos guarda-redes eram 

habilidades motoras como a agilidade, a reação, o salto, etc.., sendo que os outros 

objetivos passavam pela satisfação e diversão dos atletas que por lá passaram (ver 

Figura 14). 

 A adesão do training camp foi bastante fraca, pois poucos foram os jogadores 

que participaram. No entanto, os atletas que participaram sentiram-se bem e 

transmitiram vontade em voltar a participar em mais eventos semelhantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Este training camp permitiu fortalecer ligações, tanto com o Hugo Freitas como 

com o Mário Lima, este último que apenas conheci este ano através da AAC-SF. 

É ainda de referenciar que através do conhecimento da pessoa do Mário Lima, foi 

Figura 14:Training Camp FIFA 19. 
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possível participar no torneio de futebol de 7 (Infantis) e futebol de 5 (Benjamins), 

como ajudante, tanto no preenchimento de fichas de jogo, como na montagem dos 

campos (Benjamins) e por fim na função de árbitro.  

 

3.9. Preparação da próxima época desportiva (2019-2020) 

 

  Através de uma partilha de conhecimentos com o treinador principal, 

decidimos criar um plano de treino e um conjunto de considerações alimentares 

para os atletas (Anexo 4), com vista à manutenção da forma física. Tanto o plano 

de treino como as considerações alimentares foram elaboradas inteiramente por 

mim.  

 Segundo Pinto et al. (2007), a maior contribuição da nutrição para o futebol é a 

sua sustentação nos treinos e nas férias, o que mostra que é um trabalho que deve 

ser feito ao longo do período competitivo e também fora dele. 

 Relativamente ao plano de treino, apenas foquei o treino na força muscular do 

atleta e tive por base a leitura do livro “Soccer Anatomy”, de Kirkendall (2011), 

onde encontrei bastantes exercícios e os músculos que iriam ser requisitados, o 

que me ajudou principalmente para colocar quais os músculos que deveriam ser 

alongados após o exercício. 

 Quanto às considerações alimentares, tive por base a leitura do livro “Bem 

comer, melhor jogar - a nutrição no futebol”, de Kantelal (2017). Sendo a nutrição 

desportiva um tema bastante complexo, este livro auxiliou-me bastante, pois tem 

as informações muito bem distribuídas, o que facilitou o meu trabalho na 

construção deste plano de treino e plano alimentar. 

 Uma alimentação adequada desempenha um grande papel na realização de 

qualquer tipo de atividade física independente da sua idade (Percego e Lima, 

2001). 

3.10. Avaliação final dos atletas 
 
 Com o aproximar do final da época desportiva, em conversações com a 

restante equipa técnica, foi decidido executar uma avaliação final dos atletas 

(Anexo 5) a nível técnico, onde através de um conjunto de exercícios era possível 
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observar e avaliar os atletas de 0 (zero) a vinte (20), sendo zero o mínimo e vinte 

o máximo.  

 Os exercícios seriam a nível do passe e da recepção, do remate e do drible. 

 Para o passe iria ser avaliado o passe a longa e a curta distância, e 

respetiva recepção.   

 Para o remate iria ser testada a capacidade de finalização a longa distância, 

assim como a curta distância (com e sem oposição) 

 A nível do drible, foi criada uma minicompetição de 1x1 onde se 

promoveria o drible, e através deste exercício seria possível ter uma avaliação 

sobre cada um dos atletas. 

  

4. Atividades complementares  

 

4.1. Torneio Internacional de Futebol 
 
 Nos dias 19 e 20 de abril de 2019 a equipa de Iniciados da Associação 

Académica de Coimbra- Secção de Futebol foi convidada a participar no Torneio 

Internacional de Futebol (ver Figura 15), que contou com dois dias de competição. 

 No primeiro dia de torneio (19 de abril) participaram os Benjamins, os 

Petizes e os Iniciados, enquanto que no segundo dia de (20 de abril), participam o 

Infantis, os Traquinas e os Juvenis. 

 No escalão de Iniciados, as equipas que estiveram presentes no torneio 

foram: “A Naval 1893 (POR)”, “FC Alistonia Steinsel (LUX)”, Associação 

Académica de Coimbra - SF (POR)” e “ADCR Vateca (POR) “. 

 Refere-se ainda que a maioria dos planteis de iniciados das equipas que 

iriamos defrontar era composta por atletas Iniciados A, ou seja um ano mais 

velhos que os da nossa equipa. 

 A equipa técnica juntamente com o diretor e com o Coordenador de 

Futebol de11 entenderam que a participação neste torneio seria uma mais valia 

devido a um conjunto de fatores favoráveis, tais como: 

-Pelo entusiasmo que estes jovens têm, pelo envolvimento de participar no torneio 

e também pelo fortalecimento de relações entre atletas, entre atleta-treinador e 

entre treinador-treinador. 
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-Pela simulação de competição de forma a preparar a última jornada do 

campeonato distrital contra o Eirense. 

-Pela oportunidade que os atletas têm em defrontar atletas mais velhos, o que já os 

introduz à realidade da próxima época desportiva, e também pela percepção da 

diferença física entre atletas “apenas” com um ano de diferença. 

-A possibilidade de oferecer tempo de jogo aos atletas que menos têm jogado ao 

longo do campeonato, como forma de motivação e também para manter o plantel 

coeso. 

 O primeiro jogo realizado foi contra o “ADRC Vateca”, equipa do distrito 

de Coimbra, terminou com o resultado de 3-0 a nosso favor, o que nos assegurou 

desde logo um lugar no pódio, tendo-nos permitido lutar pela medalha de ouro.  

 O segundo jogo realizado e referente à final do torneio no escalão de 

Iniciados foi contra a equipa da casa, “A Naval 1893”, pelo que a massa adepta 

presente no campo foi enorme, o que perspectivou um grande jogo. O jogo 

terminou com um resultado de 2-0 a favor da equipa da casa sendo esta, no 

entanto, uma vitória moral para a nossa equipa. 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Terminado 

assim o meu primeiro torneio 

em que representei a 

Associação Académica de Coimbra- Secção de Futebol, penso que o balanço foi 

extremamente positivo, porque os objetivos previamente definidos foram 

Figura 15:Cartaz do Torneio Internacional (Fonte: 
Cortesia “A Naval 1893)”. 
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largamente superados. Também foi muito aliciante poder vivenciar um torneio 

internacional, onde esteve presente uma equipa do Luxemburgo, o “FC Alistonia 

Steinsel”, que apesar de ter ficado em último lugar no torneio, trouxe uma grande 

vivacidade e um grande ambiente ao torneio, contagiando atletas e adeptos. A 

nível desportivo a equipa teve um excelente desempenho, terminando no 2º lugar 

do torneio no escalão de Iniciados, apenas ultrapassados pela equipa da casa. Esta 

classificação evidenciou a qualidade, ambição e personalidade da equipa, 

perspetivando-se um futuro que desejamos promissor para estes atletas. 

 Mais do que os resultados desportivos, este torneio conseguiu unir ainda mais o 

grupo, colocando em evidência o trabalho de uma época inteira da equipa técnica, 

mas sobretudo dos jogadores. 

 Este formato de torneios é sempre útil para o espírito de grupo, como também 

para o bom relacionamento entre técnicos, diretores e os próprios adeptos, que 

neste caso são os encarregados de educação, o que permite que haja uma maior 

harmonia entre todos, dentro do clube. 

 

4.2. Ida a Lisboa  
 
 No dia 8 de junho de 2019 a equipa de Iniciados B da Associação Académica 

de Coimbra-Secção de Futebol, através do diretor desportivo, agendou um jogo 

amigável com o Sporting Clube de Portugal (Iniciados B mas com bastantes 

infantis), que se realizou pelas 10:00h da manhã no Campo Universitário de 

Lisboa.  

 O jogo foi composto por três partes de trinta minutos cada, de forma a permitir 

que todos os atletas jogassem, o que para a nossa equipa foi ótimo, pois 

possibilitou que todos os jogadores enfrentassem uma equipa de elite nacional, 

uma das maiores academias de formação da europa e do mundo.  

 Quanto ao resultado, já se esperava um resultado desnivelado, devido à 

diferença abismal entre as duas equipas, pelo que se fixou num 9-0 a favor do 

Sporting Clube de Portugal (SCP). A qualidade evidenciada, assim como a 

química de equipa e as rotinas já trabalhadas pela equipa do Sporting justificaram 

o resultado. Ainda assim o balanço do jogo foi positivo, não pelo resultado, mas 

sim pela experiência, pelo que mesmo após o final do jogo, os atletas estavam 
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felizes por poderem ter tido a oportunidade de defrontar uma equipa como a do 

SCP. Para o registo, fica um momento que jamais os jogadores esquecerão (Figura 

16). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

  

  

 Após o jogo, e como previamente combinado, deslocámos-mos até ao Parque 

Florestal de Monsanto para o almoço, pois havia sido previamente combinado que 

todos os pais levariam os alimentos e bebidas de forma a que toda a gente pudesse 

almoçar.  

 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

O Parque Florestal de Monsanto é um parque lindíssimo com bastantes zonas 

verdes. Possui também um miradouro (Figura 17) que permite ver a cidade de 

Lisboa e também observar o levantamento e a aterragem de vários aviões. 

Figura 16:Jogadores da Associação Académica de 
Coimbra-Secção de Futebol e do Sporting Clube de 
Portugal. 

Figura 17: Miradouro Parque Florestal de Monsanto. 
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 Por fim, mas não menos importante, deslocámos-mos até à cidade do futebol 

em Oeiras, pois havia sido agendada uma visita à casa das seleções nacionais 

portuguesas. De referir a ida à sala de conferencia de imprensa, à sala do VAR 

(vídeo-árbitro), ao refeitório, aos balneários, à bancada do campo principal da 

cidade do futebol, ao ginásio, à piscina, à sala de massagens, à sala de recreação e 

por fim ao museu. Tivemos sempre o acompanhamento de uma das diretoras da 

Federação Portuguesa de Futebol e da diretora da cidade do futebol, a Srª Cláudia 

Poças, que nos fez uma visita guiada a todos os cantos das instalações, 

respondendo sempre a todas as questões colocadas. 

 Foi bastante bom para os atletas, mas também para os treinadores e pais, a 

proximidade com que estivemos na casa da nossa seleção, entender as condições 

em que os profissionais trabalham, as regalias que têm. 

 No fim da visita visitamos o museu, onde havia todas as taças ganhas pelas 

seleções portuguesas de futebol, futsal e futebol de praia, incluindo taças 

nacionais, como por exemplo a taça de Portugal, sendo ainda mais interessante 

pois a Associação Académica de Coimbra foi a primeira equipa a vencer a taça de 

Portugal por 4-3 contra o Sport Lisboa e Benfica, na época de 1938/1939, no 

campo das Salésias. 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Após a visita houve ainda tempo para se registar o momento, através de uma 

foto com os cachecóis oferecidos pela FPF aos atletas (Fig.18). 

 O balanço do dia foi muito positivo por todas as experiências oferecidas a 

todos os intervenientes, o que resultou numa ainda maior interligação entre pais, 

atletas e treinadores. 

Figura 18:Visita à Cidade do Futebol. 
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4.3. Eventos formativos 
 
 

 De acordo com o GFUC, está prevista a participação em dois eventos 

formativos, um geral e um específico da modalidade. 

 Desta forma, participei no Seminário de Andebol- A Carreira Dual (ver Anexo 

6), onde o principal tema abordado foi a Carreira dual, ou seja, tentar-se perceber 

como se conseguer conciliar o desporto e a formação académica. Derivado do 

horário escolar no IPG, apenas me foi possível assistir à preleção de Hugo Canela, 

treinador principal da equipa de Seniores do Sporting Clube de Portugal, e 

também dos testemunhos de Alfredo Torres (Jovem atleta da cidade da Guarda, 

que atua no escalão de Seniores B, do Futebol Clube do Porto), Bosko Bjelanovic 

(Substituto de Tiago Rocha, que atua na equipa de Seniores do Sporting Clube de 

Portugal e ex-atleta da AAC) e também do Carlos Carneiro, (atleta e capitão da 

equipa de seniores do Sporting Clube de Portugal). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 Tanto os jogadores como o treinador referiram a importância de compatibilizar 

o desporto com a vida académica, dando claros exemplos de sucesso, pois todos 

eles enquanto atletas de alta competição conseguiram iniciar/continuar a sua 

formação académica. O ponto principal em que todos os intervenientes incidiram 

foi o rigor e a gestão do tempo que é necessário ter para se conseguir 

compatibilizar o desporto e a formação académica. Foi um seminário bastante 

interessante pois os preletores foram/são atletas de alta competição com uma alta 

Figura 19: Cartaz do Seminário de Andebol 
(Fonte: Cortesia IPG).   
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qualidade, que demonstraram como conseguiram manter a carreira dual de atleta 

de alta competição e estudante. 

 Na Figura 19 podemos observar o cartaz relativo a este evento que decorreu no 

dia 18 de março de 2019, nos serviços centrais do Instituto Politécnico da Guarda. 

 

 Também participei na Ação de Formação de Futebol - Formar para jogar: 

desafiar meninos e meninas a jogar (Figura 20), que se realizou no dia 27 de maio 

de 2019, nos serviços centrais do Instituto Politécnico da Guarda (ver Anexo 6). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 A ação de 

formação iniciou-se com a preleção da Drª Marisa Gomes (selecionadora 

nacional), seguida dos Dr. Paulo Gomes (Diretor da Academia do SCP), a Drª 

Mónica Jorge (Diretora da Federação Portuguesa de Futebol), tendo finalizado 

Fonte Cortesia IPG Figura 20:Cartaz da Ação de Formação de Futebol (Fonte: 
Cortesia IPG).   
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esta Ação o Dr. José Couceiro (Diretor técnico da Federação Portuguesa de 

Futebol). Podemos verificar na Figura 19 os temas abordados e discutidos nesta 

Ação. 

 Salienta-se, ainda, que nesta Ação eu pude participar enquanto colaborador da 

Comissão Organizadora (ver Anexo 6), o que muito me satisfez pois pude 

perceber as dinâmicas e procedimentos que estes eventos envolvem, na sua 

estrutura organizativa e de realização. 
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Reflexão Crítica 
 
 Após a experiência ativa deste percurso decorrido, considero que o estágio 

curricular foi para mim, uma das etapas mais importantes da minha vida, não só 

por ser importante na minha formação em Desporto, mas também por enriquecer 

os meus objetivos pessoais e profissionais. Um dos meus objetivos pessoais eram 

melhorar a capacidade de comunicação, pois sendo esta a minha primeira 

experiência como treinador era uma lacuna que eu sentia que tinha, pelo que me 

senti realizado após considerar que evolui nesse parâmetro. Tinha também como 

objetivos profissionais uma intervenção qualificada e realizar a ligação entre 

conteúdos teórico-práticos leccionados ao longos dos 3 anos de licenciatura, algo 

que sempre tive como prioridade e que foi alcançado com bastante sucesso. 

 Com este relatório, pretendi demonstrar todo o trabalho por mim desenvolvido 

enquanto estagiário na Associação Académica de Coimbra - Secção de Futebol.  

Considero este ser um motivo de orgulho para mim, dado esta ter sido a minha 

primeira experiência como treinador desportivo. 

 Durante o período de estágio desenvolvi capacidades de comunicação, 

liderança, trabalho em equipa e aprendi a gerir o tempo das sessões de treino, bem 

como todos os elementos e ações necessárias ao desenvolvimento do processo de 

treino e competição. 

 Semana após semana, o estágio era um dia de nova aprendizagem, não só pela 

capacidade em lidar com jovens adolescentes numa idade compreendida entre os 

14/15 anos, mas também pelo facto de querer sempre aperfeiçoar as minhas 

tarefas e ser cada vez mais exigente comigo mesmo.  

 No decorrer do estágio a dificuldade com que me defrontei foi devido ao facto 

de (como já referi anteriormente), treinar jovens adolescentes numa idade 

designada “complicada”. Muitas das vezes tinha de lidar com o facto de estarem 

nos treinos apenas por brincadeira ou também por não executarem os exercícios 

pedidos, optando por soluções como nunca, em situação alguma, entrar na 

brincadeira com eles, mas sim chamá-los à razão e aplicando-lhes exercícios de 

esforço físico, para terem a noção que tudo tinha consequências e que durante o 

período de treino tinham de estar concentrados e devidamente empenhados. 
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 Quanto à prestação competitiva, podemos constatar que o 6º lugar foi uma 

classificação bastante positiva, podendo afirmar que foi uma época de sucesso 

pois esta classificação foi alcançada em paralelo com a evolução dos atletas, seja a 

níveis físicos, a níveis táticos e a níveis psicológicos, assim como o 

desenvolvimento de alguns skills/gestos técnicos. 

 Quantos aos objetivos individuais, quer gerais quer específicos, que me propus 

alcançar no início do estágio e que posteriormente coloquei no Plano Individual 

de Estágio, todos eles foram atingidos, tendo-os percecionado relativamente fáceis 

de alcançar. 

 Aquilo que considero mais fácil, foi o facto de existir uma boa ligação entre 

treinadores e equipa técnica. Com esta boa relação, existia sempre um alívio na 

execução de tarefas.  

 A licenciatura em Desporto, foi deveras importante. Foi o meu primeiro 

contacto com o mundo do trabalho e também com a área de Desporto. Todas as 

unidades curriculares lecionadas foram uma aprendizagem e todas elas tiveram o 

seu contributo e a sua importância. Ao longo dos três anos, tornaram-se parte 

integrante da minha experiência profissional e claro, sem todas elas não era 

possível a realização deste estágio curricular. 

 No que diz respeito a perspetivas futuras após esta experiência, é a minha 

intenção nos ensinamentos, no que diz respeito à sua continuidade e no 

desempenho futuro desta prática profissional.  

 Considero ser uma etapa e uma oportunidade enriquecedora, pois levamos e 

conseguimos ter outra visão para além da perspetiva de contexto teórico em sala 

de aula. É também importante devido ao facto de estarmos mais bem preparados 

para o desempenho das tarefas na área de Desporto, mais concretamente, na área 

do Futebol. 
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Anexo 1- Convenção de Estágio 
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Anexo 2- Relatório de jogo 
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Anexo 3- Ficha individual de atleta 
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Anexo 4- Plano de treino e considerações alimentares para férias 
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Anexo 5- Avaliação final do atleta 
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Anexo 6- Comprovativos dos Eventos articipados 
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