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 Resumo  

 

 

A unidade curricular estágio em treino desportivo ocorreu entre o período de  3 

de setembro de 2018 a 11 de maio de 2019,  para a habilitação da licenciatura em Desporto 

do Instituto Politécnico da Guarda . A escolha da entidade foi o Sporting Clube da Meda 

no escalão de iniciados (sub-15) na disputa do campeonato distrital de iniciados da 

Associação de futebol  da Guarda. 

O SC Meda é um clube com  excelentes profissionais e uma excelente escola de 

formação que me fez escolher esta entidade, porém o motivo desta escolha foi 

principalmente a minha presença enquanto jogador do clube. 

O meu estagio passou principalmente pelo processo de treino onde adquiri muitos 

conhecimentos e pude colocar em pratica ao longe do tempo os meus conhecimentos, e 

também de alguma observação e analise do jogo que em  debate com o mister principal 

aperfeiçoei os  aspetos de processo de jogo. Tive bastante autonomia e liberdade de 

expressão e execução no estágio o que aumentou a minha confiança cedo  e facilitou a 

minha adaptação ao clube.  

O seguinte relatório aborda todas as atividades e competências desenvolvidas ao longo 

desta época desportiva. 

 

 

 

 

Palavras-chave: Futebol, Planeamento de treino, Observação e Formaç
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Introdução  
 
 
 

No âmbito da Unidade Curricular Estágio, decorrente do plano de estudos do 

terceiro ano da Licenciatura em Desporto do Instituto Politécnico da Guarda, foi realizado 

um poster,  um plano individual de estágio e o relatório de estágio, que incorporam as 

fases de avaliação deste processo.  

  O estágio assume-se como uma excelente possibilidade para colocar em prática 

os conhecimentos adquiridos ao longo da licenciatura em contexto real de trabalho, sendo 

uma forma de ver o que nos espera no futuro. Tendo em consideração que a área de 

intervenção do estágio se enquadra no Treino Desportivo, a escolha da modalidade de 

futebol onde se insere o estágio teve como base a minha experiencia como praticante da 

mesma há vários anos sendo que também já tinha trabalhado como treinador antes.  

  O estágio teve como entidade acolhedora o Sporting Clube de Mêda que me deu 

a oportunidade de trabalhar com uma equipa de futebol de 11, nomeadamente o escalão 

de iniciados (sub-15). A oportunidade de trabalhar com o escalão de iniciados foi algo 

que me deixou bastante contente, isto porque, nas outras entidades onde estive atuava 

como treinador de escalões de formação com idades inferiores (de sub-6 a sub-11).  

  O trabalho com estas idades (6 aos 11) é um trabalho totalmente diferente. Nestas 

idades o objetivo total da época desportiva é ensino a estas crianças. Temos de nos basear 

nas dificuldades de cada um e ensinar o básico do futebol e só depois acrescentando algo 

de mais profundo como táticas e processos. Trabalhar com estas idades não é apenas ser 

treinador mas também ser educador e ensinar os verdadeiros valores morais presentes 

neste jogo que os levarão a ser melhores pessoas da sociedade no futuro. Segundo 

Pinheiro, (2011) ao treinador deve ser confiado o ensino dos mais nobres valores, 

nomeadamente, o esforço, o empenho, a dedicação, a resiliência, a abnegação, o respeito 

pelo outro e por si mesmo. Segundo Fernandes, (2015) neste processo todos os agentes 

exercem influência, não só os desportivos (treinadores, atletas e dirigentes), bem como 

pais, amigos e familiares, devendo focar-se na formação e não no alcançar de vitórias e 
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sucessos a curto prazo, produzindo nos jovens atletas muita pressão, ansiedade e 

descontrolo 

 Com o escalão de iniciados a forma de trabalhar é diferente. Neste escalão já 

existem táticas a ser trabalhadas mais aprofundadamente, processos, esquemas táticos, 

modelos de jogo e gestão de equipa. A escolha da entidade dependeu inteiramente de mim 

enquanto pessoa, uma vez que o SC Mêda tem uma excelente formação e porque  foi  o 

clube que representei enquanto jogador de futebol durante esta época desportiva. 

Em termos estruturais o seguinte relatório de estagio subdivide-se nas seguintes 

secções: 

Parte I- Enquadramento e contextualização, Parte II- Objetivos e planeamento, Parte III- 

Atividades Desenvolvidas, Parte IV Reflexão final, com posterior bibliografia e Anexos. 
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Parte I 

 

Enquadramento e 

contextualização 
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2. Caraterização da Entidade 

 
 

 

2.1 Enquadramento do Clube 

 

 
O clube no qual recaiu a minha decisão do projeto de estagio denomina-se 

Sporting Clube da Mêda que tem um grande nome no distrito da Guarda enquanto clube 

de futebol.  

O Sporting Clube de Mêda é uma equipa da cidade de Mêda, que foi criado em 

1946 com morada na Avenida Gago Coutinho e Sacadura Cabral. O SC Mêda joga no 

Estádio Dr. Augusto César de Carvalho, que é 

composto por um sintético e por um Pavilhão de 

Jogos cedido pela Câmara municipal para as 

atividades que não são realizadas no exterior.  

O SC Mêda é um clube com experiência, 

não só em campeonatos distritais mas também em 

nacionais, onde já foi representado várias vezes por 

escalões de formação e algumas vezes pelo seu 

maior escalão os seniores em 3ª Divisões e 

Campeonatos Nacionais de Seniores. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Figura 1-Logótipo do SC Mêda 
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2.2 Recursos Humanos  
 
 

A estrutura organizacional do clube SC Mêda, é representada pelos seus diretores, 

treinadores e treinadores estagiários. O presidente e o seu tesoureiro são importantes para 

a manutenção e funcionamento do clube de forma correta e organizada. Dentro do 

departamento de coordenador técnico temos o grupo de pessoas mais importantes em 

relação à modalidade de futebol, o diretor desportivo que assegura todas as condições 

necessárias para a pratica da modalidade, e o coordenador da formação que gere tudo 

relacionada com a formação do clube.  A estrutura é apresentada na tabela seguinte: 

 
Tabela 1-Organograma do clube 

 
 

Presidente

(João Alonso)

Coordenador Técnico

(Rogério Afonso)

Diretor Desportivo

(Filipe Rebelo)

Treinado Sénior

(Rogério Afonso)

Coordenador 
Formaçao

(Pedro Ribeiro)

Diretor Juniores

(Jorge Fonseca)

Treinador Juniores

(João Pimenta)

(Bryan)

Diretor Iniciados

(Bruno Moreira)

(José Lopes)

Treinador Iniciados

(Rafael Gomes)

(Marco Marques)

Diretor Infantis

(Luís Nunes)

Treinador Infantis

(Paulo Murça)

Vice-Presidente

(Mirela Matei)

Tesoureiro

(Jorge Tavares)
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A equipa onde estou inserido no meu estagio é uma equipa do escalão de iniciados (sub-

15) onde recolhi dados como Peso(kg), Altura(m), calculo do IMC(kg/m2) e posição, e 

é caraterizada da seguinte maneira: 
 

Tabela 2-Caraterização dos Atletas 

 

Tabela 3-Classificação de IMC 

 
 

 

 

 

Nome Idade Peso (Kg) Altura(m) IMC(Kg/m2) Posição 

L. M. 13 36 1,55 15.3 MED 

B. C. 12 57 1,75 18.6 DEF/LAT 

P. V. 13 40 1,60 15.6 LAT/MED 

C. M. 14 78 1,69 27.3 DEF 

J. P. 12 44 1,50 19.6 DEF  

T. C. 14 60 1,70 20.8 GR 

P. B. 13 45 1,68 15.9 AVA 

G. A. 13 53 1,73 17.7 DEF 

P. F. 13 54 1,59 21.4 GR 

T. R. 13 60 1,77 19.2 MED/AVA 

R. M. 13 52 1,65 19.1 MED 

R. S. 12 40 1,53 17.1 LAT/EXT 

T. R. 12 77 1,78 24.3 MED  

M. R. 12 41  1,57 16.6 AVA/EXT 

F. M. 13 40 1,58 16.2 MED/EXT 

S. F. 12 45 1,55 18.7 DEF 

Média 12,75 51,375 1,638 18.975  
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Estrutura organizacional dividida por escalões  

 

Além de toda a estrutura organizacional, no que respeita à vertente desportiva, as 

equipas dividem-se por diferentes escalões, separadas pelo fator idade. De seguida 

apresentam-se os diferentes escalões e a sua distribuição: 

 

 
Tabela 4-Divisão da estrutura do SC Meda por escalões 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalidade Escalão Idade Responsáveis Competição 

 

 

Futebol 5/7 

Petizes 

Traquinas 

Benjamins 

 

5-11 

 

1 Treinador  

 

Torneios  

Futebol 7 Infantis  Sub-13 2 Treinadores 

1 Diretor 

 

 

Campeonato 

Distrital da 

Guarda 

 

 

 

Futebol 11 

Iniciados  Sub-15 2 Treinadores 

1 Estagiário 

2 Diretores 

Juniores  Sub-19 1 Treinador 

1 Estagiário 

1 diretor 

 

 

Seniores 

  

 

+ 16 

2 Treinadores 

1 diretor 

1 delegado 

1 Analisador de 

jogos 

 

Campeonato 

Nacional de 

Seniores 
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2.3 Recursos Espaciais  
 

 
O SC Mêda dispõe do estádio da cidade, o estádio Dr. Augusto César de Carvalho 

com capacidade para 3000 pessoas. Foram feitas obras recentes no estádio que 

disponibilizaram novos balneários, enfermaria e arrumações, como também uma nova 

sede social. No estádio também se encontra uma pista atletismo de 100 metros e uma 

caixa de areia para a realização de saltos. 

 
 

 
Figura 2-Foto Estádio-Bancada Coberta 

 

 
Figura 3-Foto Estádio-Bancada em pé 



MARCO MARQUES 9 

 

 

2.4 Recursos materiais 

 
 
 

Todo o material em baixo referido  está em condições para utilização em todos os treinos.  

 
 
 
Tabela 5-Recurso Materiais 

 

 

 

 

 

 Descrição Quantidade Estado de 

Preservação 
                          

 

 

 

 

 

 

 

Material e 

Equipamentos 

Equipamentos Jogo 

(Calções, T-shirt, 

Meias Sweat, 

Impermeável) 

 

150 

   

       Bom  

Kispos  50 Bom   

Fatos de Treino 60 Bom   

Baliza amovível de 11 1 Razoável  

Baliza amovível de 7 4 Razoável  

Mini balizas  8 Razoável   

Sinalizadores 20 Mau   

Cones  8 Razoável  

Varas 8 Razoável  

Pesos 8 Bom   

Escadas 2 Bom  

Arcos 10 Muito Bom 

Multisaltos  8 Bom   

Bolas 100 Bom   

Bolas Medicinais  3 Bom  

Sacos Transporte bolas 6 Bom  

Sacos Médicos  5 Muito Bom 

Suporte botelhas água  5 Razoável  

Botelhas água  30 Mau  

Logístico Carrinha 9 lugares 1 Bom  



MARCO MARQUES 
1
0 

 

 

 

2.5 Recursos Comunicacionais  

 
 

O SC Mêda utiliza como seu canal de comunicação  a página de facebook. Nestas 

páginas encontram-se contactos da entidade, informações relativas aos horários dos 

treinos, dias de jogos e fotos atualizadas dos diferentes escalões. O SC Mêda  de seniores 

por jogar no Campeonato Nacional de Seniores, podem ser consultadas mais alguma 

informações no Site da federação portuguesa de futebol e no site zerozero. 

 

 

 

Figura 4-Pagina oficial do SC Mêda no FaveBook 

 

 

 

 



MARCO MARQUES 
1
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte II 

 

Objetivos e 

planeamento   
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1.Objetivos do Estágio 
 

 

 

 

1.1 Objetivos Gerais 

 
i. Assumir um compromisso de responsabilidade, assiduidade e de dedicação no 

decorrer das atividades 

 

ii. Desenvolver competência, de comunicação e intervenção através da equipa 

 

 

iii. Atualizar conhecimento cientifico, técnico e tático da modalidade 

 

iv. Refletir sobre a intervenção profissional e reajuste de procedimentos; 

 

    
 

 
1.2 Objetivos específicos 
 

i. Avaliar e caracterizar o clube nas suas diferentes dimensões; 

 

ii. Planear e observar o desempenho dos atletas nos treinos e jogos e de 

adversários no decorrer da época desportiva; 

 

 

iii. Adquirir conhecimentos relativos ao modelo de jogo de uma equipa de 

futebol; 

 

iv. Intervir no domínio especifico de treino em exercícios de ativação funcional, 

exercícios específicos e retorno a calma; 

 

 

v. Intervir no domínio da ativação funcional nos jogos; 

 

vi. Adquirir autonomia, adotando hábitos de interação e as melhores formas de 

comunicação perante jogadores  jovens. 
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2. Planeamento das Fases de Intervenção  

 

FASE 1: PLANEAMENTO E INTEG RAÇÃO  

Planear é uma daa ações mais importantes e a mais usada no dia a dia de um 

individuo. O planeamento é feito a pensar em todos os métodos para serem usados de 

forma a trabalhar tanto a parte motora como a parte  psicológica do atleta. Planear também 

é pensar em  todas as adversidades.. Na parte inicial do planeamento definiram-se os 

objetivos, tanto gerais como específicos. Neste sentido é feita a análise dos recursos 

materiais e da logística que a equipa possui para o desenvolvimento do trabalho. Nesta 

fase é feita uma análise da equipa treinada pelo aluno estagiário, bem como o microciclo 

e a calendarização anual da época Desportiva.  

FASE 2: INTERVENÇÃO  

Nesta fase o estagiário realiza uma observação contínua tanto de treinos como de 

jogos, realizando o respetivo plano relatório de observação,  com a análise continua ao 

desempenho da equipa e dos atletas. Consequentemente, será́ feita a avaliação em termos 

antropométricos e motor/técnico dos mesmos.  

A intervenção a partir desta fase será determinante para o seu futuro e para o seu 

estágio. É nesta fase também que se objetiva a expansão de conhecimentos teóricos, 

participando em ações de formação, congressos e seminários, para de seguida se aplicar 

os devidos conhecimentos adquiridos nos treinos. Pretende-se desta forma realizar treinos 

de forma mais independente, sem descurar da realização dos devidos planos e relatórios. 

FASE 3: CONCLUSÃO E AVALIAÇÃO 

Nesta última fase de conclusão de estágio, o estagiário deverá avaliar a 

congruência entre os objetivos definidos inicialmente e os objetivos que foram ou não 

compridos pelo mesmo, fazendo assim uma reflexão sobre os métodos e recursos 

utilizados, e a sua importância no resultado final. No final devera ser feito um relatório 

final de estágio que será complementado com um dossier de estágio. 
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3. Planeamento e Calendarização  

 
 

3.1 Calendarização Anual  
 

Na abordagem da época desportiva 2018/2019 foi previsto a realização de 110 

treinos, 7 jogos amigáveis e 26 jogos do campeonato. 
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Tabela 6-Calendarização Anual 

  

 

 
3.2 Calendarização Semanal 
 
 

A semana de trabalho tinha início na segunda feira com a chegada ao campo por 

volta das 16:30 para uma breve reunião com o treinador principal. Nessa reunião era 

abordada aspetos relacionados com o jogo anterior,  a análise do jogo, os aspetos a 

melhorar e o que seria  trabalhado na respetiva semana de treino. De seguida tinha 

início a semana de treino com os horário representados na Tabela 6. O dia do jogo caso 
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fosse em casa teria hora de chegada ao campo 13:45 e se fosse fora, dependia do local 

do jogo. Todos os treinos os treinadores chegavam cerca de meia hora antes para se 

equiparem e preparar o material necessário ao treino com exceção do treino de segunda 

feira. Em todos os jogos, os atletas, equipa técnica, diretores e motorista tinham um 

lanche no final do jogo fosse fora ou em casa. 

 
 
Tabela 7-Plano de Treinos Semanal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dias  Horas  Duração  Equipa  Local 

 
 
Treinos 

2ªF  
17:45-19:15 

 
1h30 

 
 
Juniores C 
(Iniciados) 

 
Estádio Dr. 
Augusto 
César de 
Carvalho 

3ªF 

6ªF 18:00-19:30 1h30m 

Jogo Sábado 15:00 3h30m 
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Parte III 

 

Atividades 

Desenvolvidas 
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1. Planeamento do Treino  
 

1.1 Objetivos competitivos 

 
 A passagem no SC Meda de futebol 7 para futebol 11 é feita no escalão de 

iniciados o que faz com que os objetivos tenham de ser pensados nesta adaptação e com 

a diferença de maturação existente entre atletas. Desta forma os objetivos competitivos 

foram: 

 Promover a adaptação ao futebol 11; 

 Construir uma ideia de jogo comum a toda a equipa ,tendo em conta as caraterísticas 

dos jogadores e fazer com que todos se sentissem confortáveis e identificados com ela; 

 Desenvolver capacidades técnico táticas dos jogadores, bem como as suas 

competências sociais e humanas ao máximo, aprimorando aquilo que era já demonstrado 

por eles ou ensinando aquilo que eles não sabiam ou não faziam; 

 Construir uma base solida, com ideia de jogo, para que no próximo ano possam ser 

uma equipa bastante competitiva e no futuro os jogadores possam ter capacidade de 

chegar à equipa sénior. 

 

 

1.2 Modelo de jogo 

 
 

Processo Ofensivo : 

 
“A relação antagônica entre o ataque e a defesa manifesta-se tanto individual (luta entre 

o atacante e o defesa), como coletivamente (luta entre o ataque e a defesa ). Cada elemento 

de jogo ( atacante ou defesa) tenta romper o equilíbrio existente (teoricamente) e criar 

vantagens que lhes assegure o sucesso ” (Teodorescu, 1984, p. 81). 

O processo ofensivo é uma das fase mais importantes do futebol, uma vez que , está 

marcado “pela equipa que se encontra de posso de bola, com vista a obtenção do golo, 

sem cometer infrações as leias do jogo” (Teodorescu, 1984, p. 81). 

Estar em processo ofensivo  não é estar sempre e constantemente a atacar, o processo 

ofensivo começa quando uma equipa tem a posse da bola e a “trabalha” de forma a poder 

controlar, criar, organizar e concretizar no objetivo principal do jogo de futebol, o golo 

(Castelo,2003) 
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Macro Princípios: 
 

• A equipa deve ter como principal método ofensivo o ataque rápido, procurando 

circular a bola de forma curta, explorando os corredores laterais na tentativa de 

abrir espaços na equipa adversária. Caso isso não seja possível deve manter a 

posse de bola o mais possível até a criação de uma oportunidade de finalização. 

• Deve tirar o máximo partido da largura do terreno de jogo para que possa explorar 

os corredores laterais de uma forma mais enfática. 

• Alternância jogo interior/jogo exterior com dinâmica do 3º Homem.  

• Cumprir sempre com o princípio específico da cobertura ofensiva e da 

mobilidade, de forma não só a garantir uma boa manutenção da posse de bola mas 

também como forma de ocupar estrategicamente o terreno de jogo para uma 

transição ataque-defesa mais facilitada 

 

Meso Princípios: 

 
 

Setor Defensivo: 

 

• A defesa deve circular a bola rapidamente para a fazer chegar aos laterais logo 

que possível, garantindo sempre a cobertura ofensiva das suas manobras. Caso a 

equipa adversária não permita que o primeiro passe saia para um dos defesas 

laterais deve então procurar apoio no médio mais defensivo e em último caso usar 

o passe direto para os extremos ou o avançado.  

• Os dois laterais nunca devem ocupar os respetivos corredores laterais em 

simultâneo para que a defesa possa acompanhar as oscilações do jogo de forma 

segura garantindo as coberturas ofensivas, este devem-se colocar numa zona mais 

interior do campo. 

 

Setor Médio: 

 

• O triângulo invertido do meio-campo deve fazer chegar a bola aos extremos da 

forma mais rápida possível e aproveitar o lateral estar numa posição interior para 

criar superioridade numérica e fazer combinações simples. Neste processo deve 

sempre dar o máximo apoio às manobras e movimentações dos extremos e 

avançado respeitando sempre a cobertura e mobilidade ofensivas.  
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• Deve garantir uma relação bastante compacta entre os seus membros. 

 

 

Setor Atacante: 

 

• Os extremos e avançado devem dar mobilidade às ações ofensivas da equipa, 

procurando constantemente os espaços na defesa adversária para que possam 

receber a bola e criar desequilíbrios. Devem combinar as suas ações com as 

movimentações dos médios mais ofensivos e laterais para criar superioridade 

numérica nos corredores laterais 

 

 

Micro Princípios: 

 

 

 

Guarda Redes  

 

• Deve manter uma distância da linha defensiva de no mínimo 20 metros, dando 

alguma cobertura ofensiva porém focando-se num bom posicionamento 

relativamente à baliza.  

• Deve fazer a reposição da bola de forma curta e sempre com a máxima segurança 

aos defesas centrais.  

• Caso estes estejam pressionados deve procurar jogar com os laterais ou médio 

defensivo. 

• Em último caso deve jogar a bola de forma longa para um dos extremos ou 

avançado. 

 

 

 

Defesas Centrais 

 

• Os defesas centrais devem acompanhar permanentemente as subidas da equipa de 

forma a manter a cobertura ofensiva e impedir que fiquem espaços vazios nas 

costas do sector médio.  

• Aquando da posse de bola devem fazê-la chegar aos laterais ou ao médio mais 

recuado rapidamente.  
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• Caso isso não seja possível devem jogar a bola longa para os extremos ou 

avançado ou, em caso de grande pressão da equipa adversária, garantir a posse de 

bola jogando com o guarda-redes.  

 

 

Defesas Laterais 

 

• Os laterais devem dar largura e profundidade ao jogo ofensivo, quando os médios 

não dão, explorando os corredores laterais para criar superioridade numérica, 

jogando a bola com os extremos e se possível com o avançado diretamente.  

• Quando um dos laterais sobe e a equipa acompanha as oscilações do jogo, o lateral 

contrário deve manter-se em linha com os defesas centrais e oscilar juntamente 

com a equipa. 

 

Médio Defensivo 

 

• O médio mais defensivo deve posicionar-se próximo dos defesas centrais dando 

sempre solução para o primeiro passe caso este não saia para os laterais, dando a 

máxima cobertura às movimentações dos laterais, médios ofensivos e extremos. 

•  Quando em posse de bola deve jogá-la de forma curta para os médios ofensivos, 

laterais ou extremos. 

• Pode ainda recorrer ao passe longo para os corredores em que tenhamos 

superioridade numérica ou espaço, ou para lançar a corrida dos extremos no 

espaço. 

 

 

 

 

Médio Centro/Ofensivo 

 

• Os médios mais ofensivos devem garantir a mobilidade e equilíbrio das ações 

ofensivas dos extremos, avançado e dos laterais quando mais subidos no terreno.  

• Sempre que os extremos se posicionam nas zonas mais interiores devem dar mais 

largura ao jogo da equipa. 

•  Devem também procurar finalizar sempre que a oportunidade surja, no entanto 

essa não deve ser a sua principal preocupação. 
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Extremos 

 

• Os extremos devem dar grande profundidade e largura, procurando explorar ao 

máximo os corredores laterais porém manter-se alerta para qualquer oportunidade 

que surja de transportar a bola para os corredores centrais e finalizar ou jogar de 

forma curta com o avançado.  

• Devem dar cobertura aos laterais e equilíbrio ao avançado sempre que estes 

explorem os corredores laterais. 

• Atacar sempre espaço interior quando lateral ou médio estão no corredor. 

 

 

Avançado 

 

• O avançado deve posicionar-se junto da linha defensiva adversária, servindo de 

referência constante para o ataque. 

• Deve fazer movimentações para o meio campo ou para os corredores laterais, de 

modo a desposicionar a defesa adversária e servir como apoio à ligação de jogo. 

•  Deve movimentar-se de forma rápida sempre que a bola chegue aos extremos e 

aos médios ofensivos ou aos laterais quando estes se apresentarem mais subidos 

nos corredores, procurando criar espaço para receber a bola e finalizar. 

 

 

 

Processo Defensivo 
 

Segundo Hughes, (1990) o aspeto crucial do jogo é, o facto de se ter ou não a posse da 

bola. A equipa que tem a posso da bola ataca, quando não tem a posse da bola defende. 

Neste sentido, seja qual for a posição do jogador dentro da equipa este será sempre um 

potencial atacante ou defesa quando a sua equipa tem ou não a posse da bola. 

 

Macro Princípios: 
 

• A equipa deve pressionar alto no terreno, fechando o meio, e orientar a equipa 

adversária para os corredores laterais e intensificar pressão depois, a pressão é 

feita ao portador da bola e resto da equipa fecha espaços, a pressão deve ser 
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agressiva e intensa, se a equipa adversária conseguir passar por certas zonas no 

campo, devemos recuar e organizar defensivamente. 

• A equipa deve ter como principal método defensivo a defesa à zona pressionante, 

mantendo a equipa como um bloco compacto, com um máximo de 15 metros entre 

sectores, que oscila rapidamente consoante o lado da bola, seguindo como deixa, 

para subir as suas linhas ou bascular, os comportamentos defensivos do seu sector 

ofensivo. 

 

 

Meso Princípios: 

 
 

Setor Defensivo: 

 

• O sector defensivo deve impedir qualquer rotura da equipa adversária e 

acompanhar qualquer jogador que tente desmarcar-se para receber a bola. 

•  Deve garantir a cobertura do jogador da sua linha que saia em contenção, 

reduzindo a sua largura, passando momentaneamente para uma estrutura de 3x1.  

• A sua concentração deve ser máxima para todo e qualquer movimento do sector 

médio para que se cumpra com a zona pressionante 

 

Setor Médio: 

 

• O sector médio deve ser muito móvel e garantir a máxima contenção logo que a 

equipa adversária passe a linha ofensiva, oscilando de forma enfática para o lado 

da bola, tentando impedir a variação de corredor de jogo. 

•  Deve manter a estrutura de 4, sendo que sempre que o médio mais recuado sai 

em contenção o médio mais ofensivo do lado da bola deve recuar e ocupar o 

espaço deixado pelo colega.  

• Tal como o sector defensivo, a sua concentração deve ser máxima para todo e 

qualquer movimento do sector ofensivo para que se cumpra com a zona 

pressionante. 

 

 

Setor Atacante: 
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• O sector ofensivo é a primeira barreira defensiva, servindo de referência para toda 

a equipa. 

•  Deve, por isso, ser bastante agressivo e pressionar imediatamente no momento 

de saída da bola e impedir a equipa adversária de sair a jogar de forma curta, e 

obrigar o primeiro passe de forma longa ou para o lateral.  

• Caso se suceda a segunda hipótese, deve conter o jogo adversário no corredor 

lateral do lado da bola. 

 

 

Micro Princípios: 

 

 

Guarda-Redes 

 

• O guarda-redes deve posicionar-se permanentemente de acordo com a bola, nela 

focando toda a sua atenção.  

• Deve ajudar a sua equipa a organizar-se defensivamente, tem uma visão mais 

global dos acontecimentos do jogo.  

• Deve manter uma leitura muito atenta do jogo, principalmente quando a bola entra 

no último 1/3 do seu meio-campo, para que possa dar cobertura ao sector 

defensivo e possa antecipar uma possível rotura do último homem desse mesmo 

sector. 

 

 

 

Defesas Centrais 

 

• Os defesas centrais devem dar cobertura ao defesa central, médio defensivo e 

laterais quando estes entrarem em contenção, e também dar equilíbrio aos laterais 

sempre que a bola oscilar para o corredor do seu lado. Devem sair em contenção 

sempre que defrontem um adversário em penetração direta para a baliza. 

 

 

Defesas Laterais 

 

• Os defesas laterais deve realizar a contenção do adversário que surja no seu 

corredor e evitar que este cruze para a área.  
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• Devem realizar a cobertura defensiva sempre que um defesa central saia em 

contenção e dar equilíbrio ao sector defensivo sempre que o lateral do lado 

contrário saia em contenção. 

 

 

 

 

 

Médio Defensivo 

 

• O médio mais defensivo deve dar cobertura e equilíbrio às ações defensivas dos 

médios ofensivos, e também equilíbrio aos defesas centrais e laterais sempre estes 

saiam em contenção. 

 

 

Médio Centro/Ofensivo 

 

• Os médios mais ofensivos devem dar cobertura máxima ao sector ofensivo, 

subindo no terreno consoante a sua movimentação.  

• Aos extremos, para além da cobertura, devem assegurar o equilíbrio das suas 

ações.  

• Sempre que o sector ofensivo seja ultrapassado pela equipa adversária estes 2 

jogadores devem pressionar de forma agressiva o portador da bola, e obrigar que 

esta vá para um dos corredores laterais. 

 

 

Extremos 

 

• Os extremos devem dar equilíbrio ao avançado quando este entrar em contenção 

e evitar que o primeiro passe saia para o lateral.  

• Devem pressionar o lateral do seu lado sempre que tenha a posse de bola. 

 

 

Avançado 

 

• O avançado é o primeiro defesa da equipa e todas as suas movimentações irão 

influenciar as ações de todos os sectores e jogadores individualmente.  
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• Este deve pressionar ao máximo os defesas centrais para tentar ganhar a bola de 

imediato.  

• Caso isso não seja possível deve obrigar o primeiro passe a sair para o lateral do 

lado da bola. 

1.3 Transições 

 
 

Transição Defesa-Ataque 
 

• Os extremos devem procurar inicialmente dar largura ao jogo, fazendo depois 

movimentos de rotura (diagonais para o centro do terreno de jogo) aproveitando 

espaço entre centrais ou centra-lateral, correr pelo lado cego do defesa e aproveitar 

o espaço entre a defesa e o guarda redes. 

 

• A equipa deve fazer chegar a bola aos extremos de forma rápida.  

 

• O avançado deve baixar no terreno, de modo a abrir espaço na linha defensiva e 

fornecer apoio frontal, virando-se de novo para a baliza adversária e dar suporte 

ao contra ataque. 

 

• Os defesas centrais devem estar atentos e subir juntamente com equipa, de forma 

a não deixar espaço nas costas do sector médio. 

 

•  Caso o contra-ataque não seja possível, a equipa deve optar pelo ataque rápido, 

jogando de forma curta. 

 

 

 

Transição Ataque-Defesa 
 

• Forte Reação à perda. 

• Pressionar de imediato o portador da bola e fechar espaço. 

• Orientar para os corredores laterais. 

• Se não conseguirmos recuperar a bola em 6 segundos, reorganizamos 

defensivamente. 
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1.4 Sistemas de jogo  

 

 

 
No inicio da época desportiva o primeiro sistema de jogo a ser implementado e usado foi  

o 4-1-4-1 uma vez que o treinador principal da equipa Rafael Lopes já tinha trabalhado 

com alguns atletas anteriormente e este sistema já vinha a ser usado no clube a alguns 

anos, sendo também o sistema que inicialmente se adaptava mais ás caraterísticas dos 

atletas. “O técnico deverá analisar os mais diversos esquemas táticos, conhecer as 

capacidades individuais dos seus atletas, para poder aplicar o sistema de jogo mais 

adequado, sempre com o objetivo de um melhor rendimento para sua equipa” (Santos 

Filho, 2002 ). Com a avaliação inicial dos atletas percebemos que tínhamos jogadores 

com grandes qualidades e alguns com algumas lacunas porem todos se completavam 

dentro de campo. Segundo Santos Filho, (2002), essa formação (4-3-3/4-1-4-1/4-1-2-3) 

apresenta vantagens e desvantagens, tais como: 

 Vantagens: quando bem executada, facilita a armação de jogadas, já que a equipe 

fica bem compactada ofensiva e defensivamente, além de dificultar a armação de 

jogadas da equipe adversária. Por ter três atacantes facilita a distribuição de 

jogadas pelos meio-campistas, já que tem três atacantes para acionar. 

 

 Desvantagens: requer grande movimentação e jogadores hábeis principalmente 

do meio pra frente, que tenham facilidade em marcar e atacar o mesmo tempo, o 

que é fator chave para o sucesso do esquema. Outro fator importante é o preparo 

físico, o que dificulta ainda mais no início da temporada, onde os jogadores não 

atingiram ainda o pico do seu preparo físico. 

 

A equipa apresentava dois extremos muitos rápidos com caraterísticas diferentes, 

um muito tecnicista e que arriscava muito no 1 vs 1, e outro muito vertical e com 

capacidade de decidir e potencia de remate acima da media, sendo estes dois os principais 

desiquilibradores da equipa.  
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No meio campo a equipa tinha um médio defensivo muito forte fisicamente 

apenas com a idade de infantil que conseguia destruir e colocar bolas longas com extrema 

facilidade, os outros dois médios, um de caráter mais posicional e fácil maneira de jogar 

e outro mais dotado tecnicamente que conseguia fazer chegar a bola aos extremos. A 

defesa era uma defesa muito nova e com algumas lacunas, onde o capitão de equipa a se 

destacar em todos os jogos com a disponibilidade física para fazer dobras aos colegas 

constantemente. A meio da época a equipa passou por uns problemas graves, bastantes 

lesões, ausências dos jogadores aos jogos e treinos, castigos por parte dos encarregados 

de educação levou a que houvesse quase a cada jogo uma adaptação de posição e tática. 

Depois de 4/5 jogos com adaptações o sistema de jogo mudou para 4-2-3-1 uma vez que 

o jogador que fazia a posição numero 6 sozinho devido á sua capacidade física ficou 

ausente devido a castigo dos encarregados de educação, tivemos de equilibrar a equipa 

defensivamente com a utilização de dois médios defensivos e com os dois extremos a 

jogar mais dentro, diminuindo assim um pouco a amplitude que a equipa tinha antes. 

Desta forma jogadores que inicialmente não tinham tantos minutos poderão agarrar a 

oportunidade e melhorar tanto a nível técnico como tático e aprenderem mais sobre a 

posição que desempenhavam, pois nem todos jogaram nas suas posições inicias e onde 

se sentiam mais à vontade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARCO MARQUES 
3
0 

 

 
 

2. Periodização do treino  

 

Os microciclos são unidades de treino, em que a sua duração, normalmente, é de sete 

dias, pois este período de tempo adapta-se com mais facilidade ao ritmo de vida geral dos 

praticantes (Castelo, 1998).  

Todas as segundas feiras nas reuniões, eram abordados os aspetos a trabalhar durante 

a semana de treinos. O microciclo era realizado durante essa reunião por mim e pelo 

treinador principal depois de analisado os jogos e debatendo sobre os aspetos a melhorar 

e onde tínhamos de trabalhar para aperfeiçoar. Durante a pré-epoca o processo e o foco 

do microciclo foi sempre o mesmo, de forma a aumentar a forma física, construir um 

modelo e sistemas de jogo que se identificasse com os jogadores. De seguida temos uma 

tabela do microciclo como exemplo que também pode ser conferida no Anexo 4. 

Tabela 8-Microciclo-exemplar 
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3. Observação e análise do desempenho 
 
 

3.1 Observação  

 
A parte inicial do meu estagio no SC Meda passou pela observação. Nesta fase de 

observação tinha como objetivo observar a organização da equipa adversaria, como se 

posicionavam para sair a jogar e os seus processos principais de jogo. Finalmente o 

paradigma relacionado com a tática e a consequente valorização da sua importância nos 

jogos desportivos coletivos, sendo que o principal foco de estudo se centrou na 

identificação de padrões na ação dos jogadores e das equipas (Garganta, 2001). Dentro 

da parte da observação não senti nenhuma dificuldade aparente, uma vez que na disciplina 

de observação e analise do treino podemos aperfeiçoar essa qualidade e o método de 

observação.  

  Desta forma fiz relatórios de analise de jogo (Anexo 4) que eram partilhadas com 

o treinador principal e depois analisadas durante o intervalo para poder executar alguma 

mudança se necessária e posteriormente na preparação dos jogos com as equipas. Todas 

as segundas existia uma reunião entre mim e o treinador principal onde analisávamos os 

pontos fortes e fracos do jogo de Sábado e programávamos os treinos em função das 

dificuldades mais notórias e das necessidades da equipa. Juntamente com o treinador 

principal Rafael Lopes decidimos em dois jogos usar uma aplicação chamada 

“Smartcoach” para preparar um possível uso na próxima época desportiva caso a minha 

continuidade no clube se mantenha. A aplicação foi instalada no meu Ipad e é gratuita. 

Esta aplicação proporciono-nos uma enorme quantidade de ferramentas que são 

extremamente uteis na análise e observação do jogo de futebol. Para a realização desta 

análise não poderia estar no banco pois seria incapaz de observar todo o campo, utilizar 

as ferramentas e depois mostrar ao treinador, desta forma na bancada com o jogo visto de 

cima tinha uma maior perceção do posicionamento dos jogadores e pude analisar lacunas 

que do banco não são percetíveis(observação direta). A aplicação 

“Smartcoach” é extremamente funcional porem com a época desportiva a 

acabar acabamos por não utilizar 100 % do que a app nos permite porem Figura 5-Ícone da 
App 
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foi bastante enriquecedor conhecer e dar a conhecer.  

   

Como primeira funcionalidade desta app temos a equipa, neste processo 

adicionamos os jogadores e definimos os seus dados pessoais como nome, peso, altura, 

idade, numero, pé, posição e posição alternativa (versão pro), podemos definir como 

capitão ou lesionado, adicionar notas sobre os jogadores, contactos dos pais e do mesmo 

e definir os seus atributos (técnicos, mentais e físicos). Depois disto tudo, a ficha fica 

criada na app e temos a possibilidade de criar logo um pdf e imprimir.  

Como segunda funcionalidade temos o calendário, neste processo fazemos a 

calendarização da época onde escolhemos os dias dos treinos e jogos, que pode depois 

criar um pdf e imprimir, mostrando o calendário aos jogadores.  

Na terceira temos os jogos, nesta secção temos a maior variedade de ferramentas. 

Montamos a equipa inicial e suplentes e damos início ao jogo onde se inicia o cronometro 

e todos os eventos que são adicionados ao minuto como golos, faltas perigosas ofensivas 

e defensivas, cartões, substituições entre outras; realizamos as estatísticas globais como 

remates, posse de bola, cantos, foras de jogo, faltas e cartões. No final do jogo basta 

finalizar o jogo, classificar os jogadores quanto à sua performance no jogo de 1 a 5 e 

temos todas as estatísticas e eventos que podem ser analisados a qualquer altura na app e 

também na criação de um pdf. 

Na quarta funcionalidade temos os treinos, a app permite a criação de planos de 

treino com marcação de presenças e avaliação dos jogadores nos treinos, porém esta 

criação apenas pode ser feita com os exercícios da app. Novos exercícios podem ser 

adicionados manualmente aos exercícios existentes mas consiste num processo demorado 

e chato para quem o faz. Assim esta parte da app torna-se a mais “incompleta” pela forma 

de não ser possível a digitalização de treinos feitos à mão ou upload de planos feitos em 

computador.  

Por último temos a estatística, que engloba todas as estatísticas possíveis na app e 

podem ser consultas e depois imprimidas na criação de um pdf. 

 



MARCO MARQUES 
3
3 

 

 

 Figura 6- Exemplo da app Smartcoach 

 

4. Intervenção na sessão de treino e na competição 
 

 

No meu estágio a parte da intervenção foi a parte onde pus em prática as minhas 

habilidades enquanto treinador. Esta equipa de iniciados não era composta apenas por 

iniciados mas também por infantis (sub-12) o que levava a uma diferença de estatura e 

mentalidade uma vez que o tempo de maturação era muito diferente, levando a que desta 

forma existissem algumas diferenças notórias em treinos e jogos para os mais maturados. 

Nos 3 treinos iniciais (primeira semana) apenas auxiliei o treinador nos treinos na 

deslocação de exercícios, alongamentos entre exercícios, aquecimento e retorno à calma. 

A partir da segunda semana já intervi diretamente no treino, dando a primeira parte do 

treino e por aí adiante comecei a ter a liberdade e a confiança do treinador para o auxílio 

direto nos exercício e até para a autonomia no treino inteiro. Uma circunstancia que 

proporcionou a minha intervenção e maior à vontade no processo de treino foi a enorme 

confiança e respeito que os atletas tinham por mim. 

A outra parte interventiva nos treinos foi a parte de trabalho específico com atletas. 

Neste trabalho, em conjunto com o treinador principal, eram escolhidos alguns atletas 

tanto mais novos como mais velhos para melhorar aspetos individuas como coletivos. 

Este processo de treino era difícil quando alguns atletas tinham extrema dificuldade de 

coordenação Este processo de trabalho tanto podia acontecer durante o treino onde eu 

preparava exercícios específicos por parte do treino para melhorar e capacitar habilidades 

em alguns jogadores, como podia acontecer no final do treino enquanto alguns atletas 

treinavam livres. Este trabalho rapidamente se notou uma boa aposta por parte do 

treinador uma vez que os atletas sofreram uma evolução significativa. Em simples 

exercícios de coordenação motora e agilidade as suas habilidades individuais foram 
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aperfeiçoadas, assim como exercícios com a linha defensiva e linha media para os 

processos de organização defensiva. As variantes e os princípios que os atletas sabem na 

teoria porem na pratica não executavam. Este trabalho revelou-se fundamental no 

processo defensivo com a diminuição de golos sofridos da primeira para a segunda volta.  

Abaixo encontra-se um plano de treino (Figura 7) como exemplo, que também 

pode ser conferido no Anexo 5. 
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Figura 7-Exemplo de plano de treino 
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5. Prestação competitiva 
 

 

A prestação desportiva da equipa de iniciados do SC Meda não foi a melhor. Ao longo 

da época fomos descobrindo e jogando com as equipas e vimos que apenas em 3 situações 

existiam  diferenças notórias da nossa equipa para os adversários, a nível técnico tático e 

principalmente a nível maturacional, onde todos os atletas dessas equipas eram atletas a 

completar o último ano naquele escalão. A diferença de idades foi notória em todos os 

jogos porém, em alguns, os atletas sabiam que tinham possibilidades de fazer algo melhor 

e ai notava tanto no jogo como no resultado.  

Com as equipas que frequentaram os primeiros lugares as derrotas eram previsíveis 

mas não por números tao altos. A nossa equipa praticamente só conseguia competir com 

as equipa do meia da tabela para baixo por apresentarem os mesmos padrões e 

dificuldades que nós. A primeira metade da época foi bem mais produtiva em tudo, 

pontos, golos marcados, golos sofridos e vitorias. A segunda metade foi menos produtiva 

porem apesar de terem sofrido mais golos, com trabalho conseguimos diminuir as 

derrotas avassaladoras que tínhamos sofrido na primeira volta e ate chegamos a estar 

empatados ao intervalo com equipas do topo da tabela. 

 O SC Meda ficou na última posição do campeonato com apenas 5 pontos em 26 

jornadas, com uma vitória, 2 empates e 23 derrotas.  

Nas página seguinte (Figura 8 e 9)podemos ver a tabela classificativa e a discrepância 

de números para as equipas de topo. 
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Figura 8-Tabela classificativa(primeira volta)   Figura 9-Tabela classificativa(segunda volta) 

 
Estes dados foram recolhidos da pagina da Federação Portuguesa de Futebol, época 
2018/2019, escalão de iniciados. 
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6. Avaliação morfo-funcional 
 

 

 

 

A avaliação dos atletas foi um parâmetro em discussão numa das principais reuniões 

que presenciei. De início não iria existir qualquer avaliação, porém em discussão com o 

coordenador da formação ficou decidido fazer. Os atletas tinham todos os períodos 

escolares uma avaliação na aula de educação física onde executavam exercícios para 

avaliar a sua performance, assim decidimos fazer a nossa avaliação na semana a seguir a 

estas avaliações para incentivar os atletas a igualar ou melhorar os seus dados nos teste 

realizados no dia do treino.  

Os testes realizados foram: o senta e alcança, onde o atleta está com uma perna em 

extensão e outra fletida e que deve chegar o mais longe possível com auxílio de um 

medidor; o máximo número de flexões num minuto; o número máximo de abdominais 

num minuto onde o atleta está com o pés no chão e as mãos ao lado do corpo; e o salto 

horizontal onde o atleta ficava atras de uma linha, parado e apenas com a impulsão das 

pernas saltava a pés juntos e depois seria feita a medição da distancia. 

Com a diferença de idades, diferença maturacional entre os atletas, a diferença de 

peso e altura entre os atletas fez com que houvesse uma discrepância entre os resultados 

mantendo a média de todos os resultados baixa.  

Todos os resultados eram apresentados aos atletas assim como a média tinha de ser 

melhor em todos as avaliações comparada à anterior, motivando os atletas para melhores 

resultados. 

Os dados da avaliação encontram-se na página seguinte (tabela 8) que foi feita depois 

da paragem do natal, para avaliar a condição física e comparar a sua performance. 
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Tabela 9- Avaliação dos atletas 

 

Nome Perna Esq. Perna Dir. Abdominais Flexões Salto Hori. 

L. M. 24 26 35 20 140 

B. C. 30 30 45 34 160 

P. V. 20 20 40 25 157 

C. M. 14 15 26 13 134 

J. P. 22 24 33 27 154  

T. C. 24 25 30 20 145 

P. B. 23 25 49 39 167 

G. A. 19 19 32 23 158 

P. F. 17 18 37 21 163 

T. R. 30 30 52 48 186 

R. M. 22 22 35 25 167 

R. S. 25 24 31 17 157 

T. R. 16 17 34 43 179  

M. R. 28 26  45 26 168 

F. M. 30 30 46 30 167 

S. F. 27 25 46 25 164 

Média 23,19 23,5 38,5 27,25 151,625 
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7. Atividades complementares 
 

 

7.1 Formações  
 
 

Durante o meu percurso de estágio marquei presença em duas formações 

relacionadas com ao desporto. A primeira realizada em Viseu no dia 4 de Maio de 2019 

sobre a nutrição no desporto, e a segunda na Guarda no dia 27 de Maio de 2019 sobre a 

formação de atletas. 

No dia 4 de Maio marquei presença no Primeiro seminário de “Nutrição, 

Maximização do rendimento e composição corporal, que se realizou em Viseu no 

auditório da Escola Superior de Educação de Viseu. O congresso estava dividido em 3 

painéis de apresentações, onde o painel 1 era composto pelas apresentações da Professora 

Doutora Emília Martins sobre “Dimensões psicológicas do comportamento alimentar no 

sucesso das intervenções nutricionais no desporto” e do Mestre Gabriel Martins com a 

“Nutrição e performance no ciclismo”; painel 2 era composto por Dr. Fernando Ribeiro 

com “Nutrição e gestão da composição corporal” e pelo Dr. César Leão com a “Nutrição 

e performance no futebol”; e o painel 3 composto por Mestre João Gouveia / Dr. Marco 

Pontes sobre os "Suplementos alimentares: modas e perigos".  

Durante este excelente congresso posso salientar o painel 2 em relação aos outros 

por os representantes se tratarem de nutricionistas de clubes profissionais de futebol, o 

Dr. Fernando Ribeiro é nutricionista do Leixões Sport Clube e o Dr. Cesar Leão do 

Futebol Clube Paços de Ferreira, que enriqueceram e explicarem casos reais de jogadores 

de futebol e as suas alimentações, cuidados e excessos, processos de treinos relacionados 

com a alimentação, o que se deve ou não comer antes e depois de um treino ou jogo. 

Todas estas questões a que eu tinha perguntas e que foram todas respondidas e que 

explicadas sucintamente. 

No  dia 27 de Maio marquei presença na ação de formação “Formar para jogar, 

desafiar meninos e meninas a jogar” que se realizou no auditório dos edifícios centrais do 

Instituto Politécnico da Guarda. Esta ação de formação contou com a presença de Mónica 

Jorge com “Academias FIFA: menina também sabe jogar”; Marisa Gomes com 

“competências a desenvolver no jogador(a) de futebol: que competências e como ?” ; Rui 
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Pacheco com “ escola de futebol Hernâni Goncalves: ensinar meninos e menina a jogar 

futebol” ; Paulo Gomes com “Academia Sporting: centro de formação de excelência” ; 

José Couceiro com “O jogador português: desafios para a formação de jogadores em 

Portugal”.  

Nesta ação de formação quero salientar a presença e apresentação da Mónica Jorge 

e José Couceiro que pelo nome que tem no mundo do futebol e em especial no futebol 

português mostraram muitas das analogias, problemas e soluções , formas de trabalhar e 

ensinar e especialmente como trabalhar na formação de atletas. A Mónica Jorge explicou 

de forma clara e objetiva o mundo do futebol feminino e os seus maiores problemas nos 

dias de hoje, como o José couceiro explicou as maiores causas e desafios na formação de 

atletas em Portugal. Desta forma estas duas apresentações foram as mais marcantes 

também por serem os dois preletores mais conhecidos e mais bem preparados que me 

passaram informação extremamente importante para o meu futuro. No anexo 8 pode ser 

conferido o poster da formação e respetivo certificado. 

 

7.2 Projeto de estágio  

 
No decorrer da unidade curricular de estágio em treino desportivo é necessário a 

realização de um projeto de estágio. Este projeto de estágio engloba a realização de uma 

atividade desportiva durante o período de estágio. O objetivo deste projeto era a promoção 

de desporto na Meda, porém o projeto não se realizou devido a falta de aderência das 

pessoas. O meu projeto de estágio englobava um atividade btt que teria início e fim na 

Meda no dia 18 de Maio de 2019. Duas semanas antes verifiquei as condições 

climatéricas e concluí que o tempo era bastante agradável para a realização da atividade. 

O percurso tinha início na Meda com uma paragem em Marialva na feira medieval, e seria 

feito o regresso até a Meda com final no Estádio onde seria realizado um almoço para 

todos os participantes. O percurso era de cerca de 25  km, percurso fácil para qualquer 

atleta do Meda e para outras pessoas interessadas, almoço no final, e material obrigatório 

de segurança. Esperava a aderência de pelo menos 20 pessoas com atletas de camadas 

jovens e seniores, e alguns familiares e amigos dos mesmos mas a atividade apenas teve 

a aderência de cerca de 10 pessoas então acabei por não realizar a atividade. No anexo 9 

pode ser conferido o poster da atividade. 
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Reflexão Final e Conclusão  

 

Um clube como o SC Mêda apresenta condições de logística bastante boas e com 

vontade de melhorar tanto a nível interno como externo. O sucesso do clube passa pelo 

esforço de todos os treinadores, diretores, e atletas que se dedicam afincadamente a este 

clube, sendo desta forma possível realizar o bom trabalho e pensar em projetos futuros. 

O clube apresenta para todos os escalões profissionais qualificados, respeitando e 

promovendo o desenvolvimento natural e o processo de maturação dos atletas, sempre na 

tentativa de cumprir objetivos e alcançar o sucesso. O SC Mêda foi o meu local de estágio, 

porém é a primeira vez que estou integrado neste clube e neste grupo de trabalho, daí ter 

sentido algumas dificuldades iniciais nas primeiras semanas, mas que foram rapidamente 

contornadas. 

  A forma como correspondi às tarefas que foram exigidas penso que foi de forma 

positiva o que também ajudou na forma como trabalhei com o treinador. A parte de 

trabalho específico com alguns jogadores deixou-me com uma vontade enorme de os 

ensinar e ajudar a melhorar as suas capacidades. Enquanto jogador sei que tinha 

dificuldade na execução de alguns gestos técnicos  e não tive a possibilidade de receber 

ajuda para os melhorar. Este trabalho que é apenas um gesto simples no final do treino, 

ajuda no aumento da performance do atleta no futuro. A parte  negativa foi o facto  de 

durante algum período da época desportiva a grande desmoralização dos atletas, que até 

chegaram a deixar de comparecer aos treinos arranjando desculpas para não marcar 

presença. Existiu uma conversa com os atletas para perceber o motivo deles estarem a ter 

certas atitudes e percebemos que foi apenas um motivo de desmotivação devido aos maus 

resultados. Com alguma sorte nossa não foi preciso tomar medidas nenhumas porque os 

atletas voltaram a comparecer aos treinos e com uma vontade maior que a que 

apresentavam antes.  

  O ponto mais desafiante, para nós treinadores, foi a diferença etária entre atletas. 

Isto aconteceu porque a equipa sénior estava no campeonato nacional de seniores e tinha 

de haver a existência de duas equipas de formação, então as equipas escolhidas foram os 

iniciados com jogadores dos escalões inferiores e maturações diferentes, e os juniores 

com os mesmos aspetos. Deste modo tive oportunidade de aprender e desenvolver as 

minhas competências enquanto treinador de futebol como de aprender a lidar com 
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problemas e com o ensino de princípios e ideais do modalidade e da sociedade nos atletas 

mais jovens, instruindo-os para o seu futuro. 

 
 

Dado por concluído a unidade curricular estágio  que abrangeu os dois semestres 

do ano escolar deparo-me com o final de uma etapa. Ao concluir o estágio percebi que a 

aprendizagem de unidades curriculares durante a licenciatura têm um papel fundamental 

no nosso futuro e no nosso processo e forma de trabalho enquanto treinadores e pessoas 

no mundo do trabalho. As unidades que dei mais ênfase foram aquelas que estiveram 

sempre ligadas ao mundo do futebol e que me chamaram mais a atenção para a sua 

aprendizagem durante a licenciatura, como Observação e analise do treino, Planificação 

do treino, Didática e  Futebol. Todas as cadeiras da licenciatura  contribuíram para a 

realização de um estágio melhor porém Observação e analise do treino, Planificação do 

treino, Didática e  Futebol foram as que dei mais uso dos conteúdos e pude aprofundar 

alguns ao nível do futebol. Sendo este o meu terceiro ano como treinador de equipas de 

formação, este ano de estágio onde estive integrado numa equipa de iniciados, senti uma 

enorme diferença na forma de trabalhar e na forma de como tinha de abordar as situações 

devido à diferença de idade de alguns dos atletas.  

Os  objetivos que foram propostos a nível pessoal no estágio foram compridos, 

tanto os gerais como os específicos. Por outro lado os objetivos da equipa na foram 

compridos o que me deixa um bocado triste pois sei que havia a possibilidade para tal. O 

facto de poder ter trabalhado com pessoas de excelente qualidade no mundo do treino de 

futebol deixou-me com vontade de seguir alguns dos seus exemplos aumentado ainda 

mais a minha paixão por esta modalidade. Sinto que saí deste estágio no SC Meda com 

maiores competências tanto ao nível do treino, da analise de jogo, dos processos mais 

ligados ao futebol mas também níveis de confiança e aos níveis comportamentais corretos 

que se transmitem ao jogadores sendo exemplo como treinador e como jogador.  

No SC Meda sempre tive abertura e liberdade para executar e opinar acerca dos 

treinos e jogos e isso também criou uma excelente relação com o treinador principal e 

com a direção do próprio clube.   

Desta forma concluo que vou preparado para os próximos desafios que me 

aparecerem, com confiança e com vontade de melhorar e aprender ainda mais, sentindo-

me feliz por poder ter realizado o estágio neste clube. 
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Anexo 1. Convenção e Plano de Estágio 
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Anexo 2. Declaração de treinador Estagiário 

 

 

 
 

Anexo 3. Relatório de Observação de jogo 
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Anexo 4. Planeamento Semanal - exemplar 
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Anexo 5. Plano de treino-Exemplar 
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Anexo 6. Folha de Convocatória-Exemplar 
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Anexo 7. Smartcoah-Exemplos de funcionamento 
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Anexo 8. Formações e certificados 
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Anexo 9. Projeto de Estágio 

 

 

 

 


