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Resumo 

 
O estágio curricular enquadra-se no plano de estudos do 3º ano da 

licenciatura em Desporto do Instituto Politécnico da Guarda na Escola Superior 

de Comunicação, Educação e Desporto. O presente estágio curricular insere-se 

na categoria de menor em treino desportivo. 

O presente relatório de estágio tem como objetivo reportar o trabalho 

realizado ao longo da época no escalão sub13 A do Futebol Clube do Porto. Esta 

equipa integrou a 2ª série da divisão distrital de sub14 da Associação de Futebol 

do Porto, tendo posteriormente participado na divisão de elite. 

Inicialmente foram desempenhadas funções de analista que, mais tarde, foram 

aliadas à função de treinador adjunto da equipa de sub13 A, assim como sub12 

B. Neste relatório abordam-se os aspetos relacionados com os planos de treino, 

observação de jogo, avaliações periódicas aos atletas, processo de treino e 

gestão de grupo. 

De um modo geral, o estágio evidenciou-se bastante evolutivo e 

enriquecedor ao nível de conhecimento e aprendizagem, que se refletiu na 

realização das tarefas propostas pelos coordenador e tutor. A convivência com 

treinadores muito experientes também foi bastante benéfica. 

 
 

Palavras-chave: Futebol Clube do Porto, Treino, Análise, Competição 
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1. Introdução 

 
O presente relatório de Estágio insere-se na unidade curricular de Estágio 

como uma das atividades enquadradas pelo Guia de Funcionamento da Unidade 

Curricular. Esta unidade curricular de estágio está enquadrada no 3º ano da 

licenciatura em Desporto do Instituto Politécnico da Guarda (IPG, neste caso na 

vertente de menor Treino Desportivo, opção escolhida no início do 2º ano de 

Desporto. 

Este processo começou com o envio do meu currículo ao Futebol Clube do 

Porto, onde informava que gostaria de ter a possibilidade de estagiar no clube. 

Após várias entrevistas (3), encontrei-me com o responsável pela formação no 

Estádio do Dragão, José Tavares, onde me recebeu muito bem e me informou 

que contava comigo para assumir as funções de treinador estagiário de futebol. 

Optei pelo Futebol Clube do Porto pois agrada-me a filosofia do clube e por 

saber que iria estar em contato com alguns dos melhores treinadores a nível 

nacional, e assim poder beber o máximo de conhecimento possível. Um clube 

onde a vitória é o único objetivo e todos os dias são um dia de evolução com a 

partilha de conhecimento e metodologias entre todos. 

Optei pela modalidade de Futebol devido às minhas vivências como jogador, 

onde fiz toda a minha formação ao serviço do Sport Clube Freamunde e Futebol 

Clube Paços de Ferreira. Poderia ter optado por estagiar em qualquer um destes 

dois clubes pois sempre mantive boas relações com as duas entidades, mas optei 

pelo Futebol Clube do Porto porque quis dar um salto maior. 

O presente documento, tem como objetivo expor, de forma clara, todo o 

trabalho realizado ao longo de todo o processo de estágio. Por fim, será 
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realizada uma reflexão final. Em termos estruturais este relatório divide-se- em 
 
8 capítulos: 1) Introdução; 2) Caracterização da entidade acolhedora; 3) 

Objetivos e planeamento de estágio; 4) Definição da área e fases de 

intervenção; 5) Planeamento e calendarização; 6) Atividades desenvolvidas; 7) 

Atividades complementares; 8) Reflexão final; 9) Referências bibliográficas. 
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2. Caracterização da entidade acolhedora 

 
2.1 Enquadramento 

 
Futebol Clube do Porto, mais conhecido como FC  Porto ou  

simplesmente Porto, é um clube multidesportivo português sedeado na cidade 

do Porto. É mais conhecido pela sua equipa de futebol profissional, que joga 

atualmente na Primeira Liga, a competição mais importante do futebol 

português. [1] 

Fundado a 28 de setembro de 1893, é um dos "três grandes" clubes de 

Portugal, juntamente com o Sporting e o Benfica, os seus grandes rivais. O 

clube nunca foi despromovido do campeonato desde que este foi estabelecido 

em 1934. As alcunhas da equipa são "dragões", nome da criatura mitológica que 

se pode ver no topo do brasão do clube, ou "azuis e brancos", que está baseada 

na associação às cores do equipamento principal. Os seus apoiantes são 

chamados de "portistas". Os seus jogos de  futebol em casa são realizados     

no Estádio do Dragão, inaugurado em 2003 e que tem uma capacidade de 50 

035 lugares, e que substituiu o antigo Estádio das Antas. Já para as 

modalidades, é no Dragão Caixa, com uma capacidade de 2 179 lugares, que se 

joga o hóquei em patins, o basquetebol e o andebol. [2] 

O Porto é um dos clubes mais bem-sucedidos em Portugal e em toda a 

europa, e conta no seu palmarés com inúmeros títulos nacionais e 

internacionais Porto conquistou a Liga dos Campeões por duas vezes (1986- 

1987/2003-2004), duas Ligas Europas (2002-2003/2010-2011) e uma Supertaça 

da UEFA (1987). [1] 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Futebol
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Já a nível interno, o Porto foi 28 vezes Campeão Nacional sendo, inclusive, 

o atual Campeão Nacional, venceu a Taça de Portugal por 16 vezes e ainda a 

Supertaça Cândido de Oliveira por 21 vezes. [2] 

O Porto ocupa atualmente a 11ª posição no ranking de clubes da FIFA. 

Existem ainda mais 14 modalidades dentro do clube, sendo elas Andebol, 

Atletismo, Basquetebol, Bilhar, Boxe, Ciclismo, Futebol Praia, Futebol Indoor, 

Halterofilismo, Hóquei em Patins, Natação, Pesca Desportiva, Super League 

Fórmula e Voleibol. [1] 

2.2 Recursos humanos 
 

O Organograma que se segue foi realizado por mim, uma vez que por 

várias ocasiões tentei junto do coordenador técnico da formação e dos team 

managers obter o organograma oficial do clube, ao qual me responderam que 

não é um documento de fácil acesso. Foi-me dito para realizar o organograma 

com base na minha integração no clube e para perceber se eu tinha a perceção 

certa acerca do staff. Foi uma tarefa enriquecedora pois tive de entrar em 

contacto e questionar várias pessoas do clube, o que fez com que a minha 

integração fosse mais facilitada. 
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2.3 Recursos espaciais 
 

O Organograma apresentado anteriormente assenta no futebol de 

formação que trabalha diariamente no Centro de Treino e Formação Desportiva 

Olival (Figura 1) juntamente com a Equipa A e B séniores. As restantes equipas 

trabalham no Vitalis Park, perto da zona do Marquês. De seguida, apresentam- 

se algumas imagens do meu local de estágio. 

 

 
Figura 1- Centro de Treino e Formação Desportiva Olival [3] 

 

 

Figura 2- Gabinete de Treinadores Figura 3- Gabinete de Team Managers 
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Figura 4- Arrecadações Figura 5- Sala de Reuniões 

 
 

Figura 2- Balneários Figura 7- Departamento médico. 
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2.4 Recursos materiais 
 

Na tabela 1, são caracterizados os recursos materiais disponíveis para o 

treino. De referir que todo este material se encontra em excelente estado. 

Tabela 1- Descrição detalhada dos recursos materiais. 
 

Material Quantidade 

Bolas 80 

Coletes 100 

Patelas 40 

Cones 30 

Pinos 50 

Barras p/salto 15 

Barreiras defensivas 12 

Redes Fut volei 3 

Bebedouros 6 

Balizas Fut 11 4 

Balizas Fut 7 5 

Balizas Fut 6 4 

Balizas pequenas 20 

 
 

 

Figura 8- Balizas pequenas Figura 9- Bolas 
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Figura 3- Material Figura 4- Barreiras defensivas 
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3. Objetivos e planeamento de estágio 
 

Exponho de seguida os objetivos gerais de Estágio: 

 
3.1 Objetivos gerais 

 
• Aperfeiçoar competências que respondam às exigências colocadas pela 

realidade de intervenção na dimensão moral, ética, legal e deontológica; 

• Aprofundar competências que habilitem uma intervenção profissional 

qualificada; 

• Atualizar o nível de conhecimento nos domínios da investigação, do 

conhecimento científico, técnico, pedagógico e no domínio da utilização 

das novas tecnológicas; 

• Intervir de forma qualificada em contexto profissionalizante; 
 

• Refletir criticamente sobre a intervenção profissional e reajustar 

procedimentos sempre que necessário; 

• Criar hábitos de reflexão crítica sobre situações de treino e competição 

vividas e sentidas com os atletas 

Exponho de seguida os objetivos específicos de Estágio: 

 
3.2 Objetivos específicos 

 
• Diagnosticar e caracterizar o clube/organização em termos da sua 

cultura, estrutura, recursos, tecnologias, funcionamento e canais de 

comunicação internos/externos; 

• Avaliar espaços e domínios potenciais de intervenção no treino e/ou 

competição; 
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• Definir objetivos desportivos da equipa/organização dirigidos para o 

processo de treino e competição; 

• Ajustar os conteúdos, meios e métodos de treino em diferentes escalas 

temporais aos objetivos comportamentais; 

• Assessorar nas tarefas de logística relacionadas com a equipa; 
 

• Planear e orientar tarefas nas unidades de treino; 
 

• Desenvolver competências relacionadas com o processo de avaliação e 

análise de desempenho em treinos e jogos em estreita articulação com 

a equipa técnica; 

• Efetuar avaliações ao longo da época desportiva para perceber evolução 

das aptidões físicas; 

• Desenvolver um estudo direcionado para o efeito da idade relativa e 

estatuto maturacional sobre o desempenho desportivo e características 

morfológicas. 
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4. Definição da área e fases de intervenção 

 
4.1 Áreas de intervenção 

 
As áreas de intervenção consistem em cinco áreas (planeamento, 

periodização, observação, intervenção e avaliação). Em relação ao 

planeamento, proponho-me a efetuar caracterização do clube, objetivos, 

organograma, fichas de atleta, macrociclo e microciclo. Esta será uma área 

bastante importante pois constitui uma base organizacional, o que permitirá 

efetuar um trabalho consciente e fundamentado. Em termos de periodização 

espero aprender bastante, de forma a poder intervir em planeamentos de 

sessões de treino e aplicar corretamente essa mesma periodização, de acordo 

com a ideia do clube. No que diz respeito à observação, proponho-me a criar 

uma ficha de análise de jogo com o intuito de aprofundar conhecimento e 

desenvolver capacidades na área da observação. Sempre que possível efetuar 

relatórios de jogo, quer em programas de observação (LongoMatch), quer com 

fichas de observação desenvolvidas por mim. Na área da intervenção, espero 

orientar alguns exercícios de treino, sempre com a supervisão e devida 

correção, quando necessário, do meu tutor, onde espero ganhar experiência e 

criar bases que me sirvam de apoio para o futuro. 

4.2 Fases de intervenção 

 
O estágio está divido em três fases distintas, cada uma com os seus próprios 

requisitos. De seguida apresento as 3 fases, com as suas tarefas associadas: 

4.3 Fase de integração e planeamento 
 

• Realização de reuniões preparatórias; 
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• Caracterização do clube nos seguintes aspetos, cultura, estrutura, 

recursos, funcionamento e canais de comunicação; 

• Definição dos objetivos do estágio; 
 

• Planeamento e periodização do treino (meios, métodos e conteúdos); 
 

• Elaboração do Plano Individual de Estágio. 

 
4.3.1 Fase de intervenção 

 
Nesta fase, vai ser desenvolvido e implementado as atividades definidas no 

Plano Individual de Estágio. 

• Observação de sessões de treino (mínimo 8) nos dois primeiros meses de 

estágio com elaboração do plano e relatório; 

• Avaliação dos atletas em termos antropométricos e motor (no mínimo de 

2 momentos temporais durante a época desportiva) e elaboração de 

relatório; 

• Planeamento e intervenção pedagógica (preferencialmente autónoma ou 

em coadjuvação) em sessões de treino (mínimo 4 exercícios) por mês, 

após o período atrás referido, com elaboração de plano de treino e 

relatório. 

4.3.2 Fase de conclusão e avaliação 
 

• Avaliação da congruência entre os objetivos definidos e objetivos 

atingidos; 

• Avaliação das pertinências das metodologias e recursos utilizados 

durante o estágio; 

• Elaboração do relatório final e finalização do dossier. 
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5. Planeamento e calendarização 

 
5.1 Calendarização anual 

 
Apresentamos em seguida (Figura 12) a calendarização prevista para a época 

desportiva 2018/2019 da equipa de sub12 e sub13 que integra os jogos 

amigáveis, competição oficial, treinos e outros torneios. 

 

 

 
 

Legenda: 

Figura 5- Calendarização anual 

 

 

  
 
 
 

A calendarização anterior refere-se aos escalões de sub12 e sub13 do 

Futebol Clube do Porto que se referem ao meu estágio. Consiste na estimativa 

Jogos amigáveis 

Jogos de competição 

Treinos 

Jogo equipa A 

Torneios 
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de horas que irei cumprir ao longo do ano, sendo que pode estar suscetível a 

alterações. 

De referir também que quando me refiro a “Jogo Equipa A”, significa que 

a equipa principal do Futebol Clube do Porto joga em casa, e quando assim é 

não há treinos no Centro de Treino e Formação Desportiva Olival. 

5.2 Calendarização semanal 
 

Esta calendarização representa o padrão de atividades que normalmente 

cumpro durante toda a semana. No total realizo 16 horas por semana. Os treinos 

têm uma duração de 1h30, ao qual somo tarefas a realizar antes e depois do 

treino, bem como as deslocações, à exceção da quarta-feira, em que só início 

as minhas funções às 17h30. 

 
 

Legenda: 

Jogos de competição 

Treinos 

Figura 6- Calendarização semanal 
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6. Atividades Desenvolvidas 

6.1 Planeamento 

 
Planear é antecipar, prever uma sequência lógica e coerente do desenrolar 

de tarefas que nos levem a atingir objetivos previamente definidos. 

Todos os planos de treino foram previamente realizados antes de cada sessão, 

ainda que o objetivo principal a trabalhar durante a semana seja discutido e 

planeado na semana anterior. O plano de treino foi realizado em conjunto, 

normalmente duas horas antes da sessão. A equipa técnica juntava-se na sala 

de treinadores e aí realizávamos o planeamento. O técnico Tiago Barros 

(treinador principal) assume maior protagonismo no principio chave por trás do 

exercício, e nós (treinadores adjuntos) sempre que achássemos necessário 

intervir, ou se o mister assim o entendesse, proponhamos alterações ou novos 

exercícios. 

Com o passar do tempo fui adquirindo a confiança do treinador e por vezes 

foi-me solicitado que pensasse em exercícios para aplicar nos treinos seguintes. 

Sempre que tal acontecia, realizava o plano de treino em casa com vários 

exercícios e posteriormente partilhava com os meus colegas. 

Houve também momentos em que realizei planos e sessões de treino em 

autonomia. Foram cometidos alguns erros, nomeadamente o de captar a 

atenção por completo de todos os atletas, pois muitas vezes tive de aprender 

e adotar estratégias de forma a evoluir neste capítulo. Todo este processo, fez 

com que tivesse de pedir conselhos ao treinador principal para perceber o que 

estava a correr menos bem. No final, existiu sempre espaço para uma reflexão 

construtiva o que foi muito benéfico para mim. 
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6.2 Intervenção na sessão de Treino 

 
A minha intervenção foi um processo lógico e gradual, no sentido em que 

numa fase inicial fui um mero observador, onde estava atento ao mais pequeno 

pormenor ocorrido durante a sessão de treino. Com o passar do tempo fui-me 

envolvendo mais naquilo que era o processo da equipa e ganhei mais autonomia, 

fruto da confiança que o treinador depositou nas minhas capacidades. 

6.3 Observação e Análise do Desempenho 

 
A observação realizada na equipa de sub13 dividiu-se em direta e indireta. 

No que respeita à observação direta, esta foi sempre realizada pelos adjuntos 

mediante o material especifico para anotar questões in loco, muita das vezes 

relacionada mais com a parte tática e técnica do jogo. Referir ainda que fui eu 

quem criou as fichas de observação (anexo IV), com aprovação positiva do 

treinador principal, pelo que utilizamos essa forma de análise durante toda a 

época desportiva. Toda a informação recolhida foi discutida e partilhada 

durante o jogo. 

Em relação à observação indireta era efetuada antes do primeiro treino da 

semana onde retiramos anotações importantes para transmitir e melhorar a 

performance dos atletas. Para isso a psicóloga efetuava sempre a filmagem do 

jogo, função que também realizei nos primeiros meses de estágio e mais tarde, 

com a minha ida permanente para a ficha de jogo deixei de participar nessa 

mesma função. Posteriormente realizávamos sempre um breve relatório do 

jogo, não para apresentar aos atletas, mas sim para termos uma base mais 

profunda e atualizada sobre os processos da equipa. 
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Desenvolvi um gráfico onde contemplava o histórico em termos estatísticos 

para cada atleta. Foi visível a evolução dos atletas, permitindo identificar as 

mudanças significativas do seu desempenho perante a qualidade dos 

adversários. A figura 14 demonstra um exemplo dessa avaliação estatística de 

um atleta. Os restantes resultados estatísticos encontram-se no CD com toda a 

documentação do estágio. Esta análise, permitiu-nos compreender e atuar 

sobre as lacunas apresentadas pela nossa equipa. 

 

 

 

 
Figura 7- Resultados estatísticos de um atleta, André, em quatro jogos realizados. 

 

Através da análise da figura 14, é possível verificar a evolução do atleta 

nos quatro jogos. Os jogos encontram-se ordenados por data, sendo que o 

primeiro jogo realizado diz respeito ao FC Porto x Salgueiros e o último foi 

Colégio Novo Maia x FC Porto. O atleta assume a posição de médio. A diminuição 

de passes errados e de perdas de bolas é bastante significativa, ainda que um 

menor numero de recuperações se tenha verificado. 
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Relativamente ao treino, após as sessões era efetuada uma reflexão onde 

tentava, juntamente com a equipa técnica, perceber o que correu bem e 

também o que correu menos bem. De certa forma ajudou-nos a perceber onde 

podíamos melhorar. 

6.4 Gestão de grupo 

 
A nível de gestão de grupo, muitas foram as vezes onde abordamos 

possibilidades de perceber de uma forma mais indireta o tipo de relação que os 

atletas tinham entre si, não só a nível desportivo mas também a nível pessoal. 

Posto isto, decidi propor a realização de um estudo de análise das redes 

direcionado para a temática das relações inter-pessoais no grupo, do ponto de 

vista da afetividade. Inicialmente criei uma tabela de afetividade (Anexo III) e 

de seguida informarmos os atletas no início do treino, numa breve palestra, 

onde explicamos o que pretendíamos. Um a um vieram ter comigo e atribuíram 

um valor individual para cada colega de equipa. Esses valores eram entre -, + e 

0, sendo que o – significa menos positivo, + positivo e 0 relacionamento normal. 

Com esta iniciativa, confesso que os resultados não nos surpreenderam 

muito, pois já era o que esperávamos. Mas ainda assim foi positivo devido ao 

entusiasmo apresentado pelos atletas na forma como encararam este tipo de 

iniciativas. 
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6.5 Efeito Idade Relativa 

 
No início da época desportiva, e conciliando também com a unidade 

curricular Observação e Análise do Treino lecionada pelo Professor Pedro 

Esteves, foi abordado o tema efeito da idade relativa o que desde logo 

despertou todo o meu interesse. O efeito da idade relativa consiste nos 

diferentes estados maturacionais que os atletas da mesma idade possam 

apresentar. Basta pensarmos num atleta que nasça em janeiro de 2006 e outro 

que nasça em dezembro de 2006 e percebemos que existe probabilidade de 

haver ou não, um avanço maturacional para o atleta que nasce em janeiro. [4] 

Após algum trabalho de pesquisa e devido ao facto de ter participado na 

realização de um artigo científico sobre esta mesma matéria, senti-me 

preparado para apresentar o tema à minha equipa técnica e propor que 

fizéssemos os testes e devidas avaliações antropométricas para obter resultados 

e aumentar a nossa base de dados. O feedback foi positivo e avançamos. A 

tabela 2 sugere um exemplo dos parâmetros avaliados. Os restantes resultados 

encontram-se no anexo II. 

Tabela 2- Relação entre trimestre número de jogadores e a sua percentagem. 
 

Trimestre 1º 2º 3º 4º 

Nº 10 8 1 2 

Percentagem 47,61% 38,09% 4,76% 9,52% 

 
 

 

Observando a tabela 2, verifica-se que de facto, existe um maior número 

de jogadores de 1º e 2º semestre, representando cerca de 86% do plantel. 
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6.6 Resultados desportivos 

 
Participamos na divisão distrital de sub14 da Associação de Futebol do Porto, 

tendo ficado inseridos na serie 2. Terminamos a 1ª fase da série em 2º lugar, 

tal como está descrito na tabela 2, o que para nós foi uma resposta muito 

positiva tendo em conta que participamos numa serie de sub14, ou seja um ano 

mais velhos. 

Tabela 3- Resultados classificativos da 1ª fase. 

 

 

 
Já na 2ª fase, disputamos a divisão de Elite onde defrontamos as melhores 

equipas das duas series e saímos vencedores, como demonstra a tabela 3. Esse 

título não pertencia aos sub13 do Futebol Clube do Porto há 6 anos. 
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Tabela 4- Resultados classificativos da 2ª fase. 

 

 

 
Vencemos ainda o Torneio da Pontinha, que nada mais é que um dos torneios 

mais importantes de Portugal no que a formação diz respeito. Referir também 

que o Futebol Clube do Porto já não vencia este mesmo torneio há 13 anos. 

Vencemos o Torneio Internacional de Guerlédan em França, onde tive o 

prazer e orgulho de representar o Futebol Clube do Porto fora do meu país e 

sentir o carinho e respeito que o clube tem fora do país. 

Vencemos também o 23º Torneio da Cidade de Gouveia. 

 
E fomos finalistas no Torneio Internacional IberCup2019, onde perdemos na 

final com o Grêmio (Brasil) por 3-0. 

Em todos eles assumi função de treinador adjunto. 

 
Foram experiências únicas onde vivi momentos que me fizeram evoluir 

bastante, no sentido de reagir perante imprevistos e dificuldades, de forma a 

resolver e tentar sempre encontrar a melhor solução em prol da equipa. Pude 

partilhar conhecimentos e trocar vivências com outros treinadores de diversos 

países. Sinto que a minha comunicação e expressão melhorou bastante devido 

à presença em alguns torneios internacionais. 
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Figura 8- Torneio Guerlédan 

 
 

 

7. Atividades Complementares 
 

7.1 Projetos de Formação 

 
Durante o processo de estágio, marquei presença no congresso CIDESD, que 

ocorreu no Instituto Universitário da Maia e ainda numa ação de formação que 

se realizou no Instituto Politécnico da Guarda com o nome Formar para jogar, 

desafiar crianças a jogar. 
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8. Reflexão final 

 
Durante o processo de estágio nem tudo foi fácil, pois foi um ano muito 

desgastante a nível pessoal, onde muitas vezes foi difícil conciliar as tarefas do 

estágio juntamente com as escolares, uma vez que a distância entre entidade 

formadora e entidade acolhedora era bastante significativa. No entanto sinto 

que ajudou e melhorou ainda mais o meu sentido de responsabilidade pois 

obrigou-me a gerir melhor o meu tempo e aproveitar ao máximo todos os 

momentos. 

Na minha opinião esta foi uma etapa fundamental na minha formação, pois 

tive contato com a realidade que me espera no futuro. Foi nesta fase que pus 

à prova tudo aquilo que aprendi ao longo dos 2/3 anos de licenciatura. Também 

foi importante perceber que nesta etapa foram cometidos alguns erros que 

fazem parte do processo e que me permitiram evoluir não só como treinador 

mas também como pessoa. 

Agradecer mais uma vez ao Professor Pedro Esteves, pois foi uma pessoa 

bastante importante durante todo o processo devido à sua abertura e 

disponibilidade total em ajudar e prestar serviço aos seus alunos/estagiários. 

Saiu desta experiência bastante mais capaz e confiante de encarar aquilo 

que irá ser a minha realidade de trabalho, pois sinto que evoluí em vários 

aspetos devido à exigência do clube onde estive inserido. Em alguns momentos 

senti bastante pressão em fazer as coisas bem, mas penso que de certa forma 

isso me ajudou a perceber que no mercado de emprego ninguém nos vai facilitar 

a vida e temos de dar sempre o nosso melhor. Faz parte do processo e penso 
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que todas essas situações foram benéficas e ajudaram-me a crescer enquanto 

treinador. 

Ao nível do treino, agradeço em especial ao mister Sérgio Ferreira e ao 

mister Tiago Barros, pois foram sem dúvida os meus mestres e aprendi muito 

com eles. 

Por fim sinto-me orgulhoso pelo trabalho realizado este ano, pois sinto que 

as pessoas confiaram em mim e não me encararam como um estagiário mas sim 

como um treinador, e isso faz-me orgulhar bastante porque significa que estive 

à altura do desafio e cumpri as expectativas. 
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Anexo I– Exemplo 

de Plano de treino 
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Anexo II– Estudo da 

Idade Relativa 
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Tabela 5- Relação entre trimestre e os testes efetuados. 
 

Trimestre 1º 2º 3º 4º 

Média Teste 

Velocidade 

4,85 4,76 5,06 4,67 

Média Teste Drible 6,75 7,08 5,75 6,17 

 
 

Tabela 6- Relação entre o trimestre, tempo de jogo e vezes no 11 inicial. 
 

Trimestre 1º 2º 3º 4º 

Tempo Jogo Total 519 800 31 120 

Média Tempo Jogo 64,88 100 31 60 

Nº X11Titular 6 14 0 2 

 
 

Tabela 7- Relação entre trimestre, média peso e altura. 
 

Trimestre 1º 2º 3º 4º 

Média Altura 157,20 158,33 146,00 151,00 

Média Peso 44,68 49,07 33,50 44,65 
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Anexo III– Tabela 

da afetividade 
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Tabela 8-Tabela de afetividade. 
 

  
A 

 
B 

 
C 

 
D 

 
E 

 
F 

 
G 

 
H 

 
I 

 
J 

 
K 

 
L 

 
M 

 
N 

 
O 

 
P 

 
Q 

 
R 

 
S 

 
T 

 

A  + + + o + + + + + o + + + + o + - + + 

B o  + + o + o + + + o + + + + + + o + + 

C o +  + o + o + + + o + + + + + + o + + 

D o + +  o + + + + + + + + + + + + + + + 

E - + + +  + + + + + o o + + + + + + + + 

F - o + + +  o + + + + + + + + + + o + + 

G - o + + o o  + + + + + + + - + + + + + 

H o + + + o + o  + + + + + + + + + + + + 

I o + + + o + + +  + o + + + + + + + + + 

J - + + + + + + + +  o + + o + + + + + + 

K - o + + + o + + + +  + + + + + + + + + 

L o + + + o + + + + + +  + o + + + + + + 

M + o + + + + o + + + + +  o + + + + + + 

N o + + + o + o + + + + + +  + + + - + + 

O + + + + o + o + + + + + + o  + + + + + 

P o + + o o + + + + + + + + + +  + + + + 

Q + o + + o + + + + + o + + + + o  + + + 

R - o o + o + + + + + o + + + + + +  + + 

S o o o + o o + + + + + + + + + + + +  + 

T + + + + o + o + + + + + + + + + + + +  

1Legenda dos jogadores designados por A, B … T 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Jogadores: A - Gonçalo Silva, B - André Cabeleira, C - Tomé Almeida, D - Vasco Santos, E - Valter Gomes, 
F - Rodrigo Braga, G - Guilherme Viana, H - Martim Fernandes, I - Guilherme Venâncio, J - André Gomes, 
K - Guilherme Gonçalves, L - Amadu Camará, M - Rodrigo Abreu, N - Gil Martins, O - Gonçalo Vieira, P - 
David Abreu, Q - João Pedra, R - Gonçalo Sousa, S - Manuel Pereira, T - João Pereira 
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Anexo IV– Tabelas 

para Base 

Estatística 
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Defesas Interceções/Recuperações 
Perdas de bola na 
fase de construção 

Assistências Golos 

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 
 
 

 

Médios 
Passes 
errados 

Recuperações 
Perdas de 

bola 
Passes 

Frontais 
Assistências Golos 

       

       

       

 

 
Avançados/ 
Extremos 

Diagonais/ 
Roturas 

Assistências Golos Perdas Recuperações 
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Anexo V– Ficha de 

observação 
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Sistema Tático – 

“Equipa Casa” 

 

“Equipa Casa” 

Posição Nº Min. Jogo Marcadores Disciplina 
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Sistema Tático - 

“Equipa Fora” 

 
 

“Equipa Fora” 

Posição Nº Min. Jogo Marcadores Disciplina 
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Observações Equipas 

 

“Equipa Casa” 

(Caracterização do modelo de jogo da equipa) 

 
 

Momento ofensivo 

1ª Fase - 

 
 

2ª Fase - 

 
 

3ª Fase - 

 
 

Momento Defensivo 

1ª Fase - 

 
 

2ª Fase - 

 
 

3ª Fase - 

 
 
 
 

Pontos fortes – 

Pontos fracos – 

 
 

“Equipa Fora” 

(Caracterização do modelo de jogo da equipa) 
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Momento ofensivo 

1ª Fase - 

 
 

2ª Fase - 

 
 

3ª Fase - 

 
 

Momento Defensivo 

1ª Fase - 

 
 

2ª Fase - 

 
 

3ª Fase - 

 
 

 
Pontos fortes – 

Pontos fracos – 
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Anexo VI– Exemplo 

de reflexão de 

sessão de treino 
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Reflexão da sessão de treino 
 

26 04 2019 

 
Sexta Feira 18h-19h30 

Sub 13 A 

 
 

Resumo 

 

Treino com objetivo de recuperar atletas, devido ao cansaço acumulado pelos 

atletas durante os torneios disputados ( IberCup e Pontinha ). 

Foram realizados exercicios simples em espaços curtos e de cariz “recreativo”, 
 

mas sempre com o foco e competitividade presente. 
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Anexo VII– 

Exemplo de 

relatório de jogo 
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Parte Introdutória 

 
 

 

Este era um jogo onde a nossa equipa podia atingir uma série de 5 jogos 

sem perder mas a verdade é que não fomos capazes de ser melhores 

especialmente ao nível da eficácia na finalização. 

A nossa equipa neste jogo entrou algo nervosa o que já o tinha acontecido 

anteriormente, não fomos capazes de perceber de melhor forma o jogo 

adversário e não nos conseguimos adaptar a um jogo mais direto por parte do 

adversário e que criou muito perigo nas nossas costas. 

É muito fácil identificar as lacunas que não nos permitiram mostrar outra 

imagem, que não nos permitiram chegar ao golo por mais vezes mas achamos 

que nem tudo foi menos conseguido, retirámos do jogo muitas elações e que 

futuramente iremos trabalhar e reforçar para permitir já na segunda volta do 

campeonato vencer esta equipa da Dragon Force. 

 

Pontos Fortes Coletivos 
 
 

 

Neste jogo apesar do resultado ser negativo conseguimos perceber que 

temos qualidade para vencer o adversário, que temos melhores jogadores e 
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uma melhor ideia para conseguir bloquear as suas tentativas de bola longa e 

melhorar o aspeto da finalização que não tem sido fácil. 

Tivemos no jogo muitos momentos de recuperação no meio campo e boas 

movimentações na procura de profundidade apesar de não termos conseguidos 

muitas vezes ter assertividade no último passe e isso não nos permitiu chegar á 

baliza adversária por mais vezes. 

Conseguimos ter bola na variação de corredores em alguns momentos 

mas ainda nos falta as entradas do ala contrário entre o lateral/central para 

existirem diagonais interiores. 

Fomos mais uma vez capazes de superar o golo sofrido, fomos capazes 

de lutar, e ter sempre mais ocasiões para poder sair com uma vitória. 

 

Pontos Negativos Coletivos 
 
 

 

A nossa equipa tem vindo a melhorar muitos aspetos mas mais uma vez 

apanhámos uma equipa que tinha a sua forma de jogar mais direta e não nos 

conseguimos preparar para este jogo. Os nossos jogadores permitiram muitas 

vezes ao adversário vencer os ressaltos, acreditar na colocação de bolas no 

espaço e após a nossa defesa não dar tanta sustentabilidade finalizar algumas 

vezes. 

Podemos identificar alguns momentos menos bem conseguidos como são 

os exemplos de: 
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- Falta de assertividade no passe após perda e que tornou o jogo sempre 

partido; 

- Falta de agressividade nalguns momentos do jogo em que poderíamos 

ser mais fortes e ganhar os duelos; 

- Algumas dificuldades na perceção do jogo especialmente nos momentos 

em que poderíamos aproveitar os desequilíbrios do adversário; 

- Falta de capacidade relativa ao passe mais longo que neste jogo nos 

poderia permitir chegar a zonas de finalização de melhor forma e com 

diferentes opções; 

- A finalização que mais uma vez mostrou ser um dos grandes problemas 

da nossa equipa, ou no momento do remate ou mesmo na recarga onde não 

conseguimos ser assertivos. 

 

Melhores Jogadores 
 
 

 

André Gomes, João Pedra e Guilherme Venâncio. 

 
 

Jogadores Menos Assertivos 
 
 

 

Gonçalo Sousa, Ámadú Camará e Tomé Almeida. 
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Prioridades Coletivas em Consideração 
 
 

 

Nesta semana de trabalho iremos abordar a importância do apoio frontal 

que nos últimos jogos tem estado em evidência, vamos trabalhar as ações de 

finalização mas com o incutir de pontuação para que eles vejam o golo de uma 

forma imprescindível. 

Dentro da organização ofensiva vamos trabalhar as entradas no espaço e 

o último passe na procura pela profundidade. 

Dentro da organização defensiva vamos falar das coberturas e dos 

equilíbrios para não sermos novamente prejudicados. 

Neste treino de segunda-feira falámos todos, ouvimos a opinião deles e 

falámos da importância do golo bem como da importância de trabalhar com 

ainda mais intensidade para podermos daqui em diante ter ainda mais sucesso. 

 

Prioridades Individuais em Consideração 
 
 

 

Vasco Santos e Tomé Almeida – Trabalhar a compactação do nosso bloco e 

preparar para correr para trás bem com a colocação dos apoio preparada para 

uma possível bola nas costas; 
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Ámadú Camará – Incutir mais agressividade nas disputas de bola e aumentar a 

intensidade nas suas ações; 

João Pereira – Trabalhar alguma técnica individual (corrida). 

 
 
 
 
 
 

Mister Tiago Barros 

(Mister Pedro Castelão) 

(Mister Edrice Vale) 

11/11/2018 


