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Introdução 

Este projeto surge enquadrado na área 3, participação na escola, do estágio 

pedagógico, onde os professores estagiários devem coadjuvar o professor 

responsável pelo núcleo de desporto escolar respetivo, e participar ativamente nas 

dimensões planeamento, condução e avaliação das sessões de treino.  

Na escola básica 2,3 de Alfornelos, o desporto escolar integra quatro núcleos 

com as modalidades futsal masculino com vertente interna (infantis) e externa 

(iniciados e juvenis), basquetebol feminino com vertente externa (iniciados) e 

patinagem mista com vertente interna (todos os escalões). 

Neste sentido, o principal objetivo é desenvolver um trabalho contínuo com os 

alunos que frequentam o núcleo em questão, colaborando com o professor 

responsável e conquistando autonomia ao nível das três dimensões. 

Em jeito de caraterização da modalidade, o próximo projeto diz respeito ao 

trabalho que será efetuado com o núcleo de futsal masculino de vertente interna. 

O escalão deste núcleo é o de Infantis A com alunos do ano de nascimento 

2002/2003 e Infantis B que corresponde ao ano de nascimento 2000/2001. Todavia, 

no decorrer deste 1º período apenas se inscreveram e frequentam o desporto escolar 

os alunos do escalão Infantis B.  

É interessante conhecer a história que o futsal possui na comunidade escolar, 

pois o mesmo já construi parte da cultura desta escola, sendo modalidade de desporto 

escolar há vários anos, com vista ao desenvolvimento e evolução do aluno numa 

lógica de articulação vertical. 

Desta forma este projeto tem início com um enquadramento do desporto escolar, 

seguido dos objetivos gerais e específicos do mesmo. Posteriormente irá ser 

apresentada uma caraterização dos recursos disponíveis e uma caracterização da 

equipa que constitui o núcleo. Para finalizar é exposto o planeamento anual da 

modalidade, estrutura dos treinos, quadro competitivo, avaliação e balanços mensais 

das sessões de treino. 

  



Enquadramento 

Segundo o Programa de Desporto Escolar para 2009-2013, a missão do 

desporto escolar é contribuir para o combate ao insucesso e abandono escolar, 

promover a inclusão, a aquisição de hábitos de vida saudável e a formação integral 

dos jovens em idade escolar, através da prática de atividades físicas e desportivas. 

Igualmente, o mesmo documento refere que a visão do desporto escolar passa 

por proporcionar a todos os alunos o acesso à prática desportiva que contribua para a 

sua formação integral e desenvolvimento desportivo nacional. 

Os valores defendidos pelo Programa de Desporto Escolar centram-se na 

inovação (de maneira a estabelecer estratégias e iniciativas para promover a 

participação dos jovens e da comunidade em geral), trabalho de equipa (para a 

conjugação de esforços e promoção de regras e valores), universalidade (garantindo 

que todos tenham um igual acesso ao desporto), equidade (garantindo a 

individualidade de cada aluno), motivação (de todos os intervenientes, na procura de 

melhores práticas), comunicação e credibilidade (para alcançar o reconhecimento de 

toda a comunidade), cumprimento e excelência (assumindo as tarefas, para além das 

obrigações, tendo em vista o melhor desempenho possível). 

  



Objetivos 

Objetivos gerais 

Segundo o Programa de Desporto Escolar para 2009-2013, os objetivos 

estratégicos apresentados são: 

- Melhorar a qualidade da Educação; 

- Aumentar as oportunidades de prática desportiva de qualidade; 

- Aumentar o sucesso escolar; 

- Formar mais e melhores praticantes; 

- Garantir a igualdade de oportunidades; 

- Aumentar a visibilidade das boas práticas; 

- Melhorar métodos de ensino/aprendizagem; 

- Adaptar ofertas às necessidades; 

- Criar instrumentos facilitadores da inclusão; 

- Melhorar a imagem e divulgação do DE; 

- Valorizar a formação profissional; 

- Potenciar projetos estruturantes em parcerias; 

- Desenvolver tecnologias de apoio; 

- Implementar um sistema de informação e comunicação. 

Objetivos específicos 

O núcleo de futsal pretende estimular o espírito desportivo e o fairplay na 

modalidade, bem como desenvolver a aprendizagem dos seguintes objetivos 

específicos da modalidade nos alunos: 

1. Conhecer as regras do jogo, respeitando as mesmas; 

2. Decidir corretamente, em situação de jogo reduzido ou em situação formal 

5x5, as ações técnico táticas a realizar consoante a leitura do jogo. 

3. Realizar com correção as ações técnicas individuais: 

a. Condução de bola, passe, receção, remate, técnica de guarda-redes, 

drible/finta, desarme e interceção. 

4. Conhecer os princípios do jogo e procurar jogar de acordo com os mesmos: 

a. Progressão, contenção, cobertura ofensiva e defensiva, mobilidade e 

equilíbrio defensivo; 

5. Proceder à ocupação racional do espaço de jogo em amplitude e 

profundidade; 

6. Conhecer as fases do jogo e procurar cumprir os métodos do mesmo: 

a. Processo ofensivo: contra-ataque, ataque rápido e ataque 

organizado; 



b. Processo defensivo: equilíbrio defensivo, recuperação defensiva e 

defesa propriamente dita. 

7. Capacidades físicas: 

a. Velocidade (velocidade resistente, velocidade de execução, 

capacidade de aceleração e tempo de reação complexa), resistência 

(resistência especifica do jogo), força (média e inferior) e flexibilidade 

(inferior). 

Objetivos do estágio 

De acordo o guia de estágio para o presente ano letivo, o principal objetivo no 

que toca aos núcleos de desporto escolar é participar ativamente na coadjuvação do 

planeamento e avaliação da atividade de um núcleo de desporto escolar ou de uma 

atividade física alternativa de caráter sistemático (ocorrência semanal ao longo do 

ano), onde o estagiário deve proceder, no desenvolvimento desta coadjuvação, ao 

planeamento anual das atividades e treinos, condução do ensino e avaliação. 

Especificamente é pretendido que o estagiário compreenda a dinâmica dos 

treinos, quadro competitivo (onde acompanho o do núcleo de futsal de vertente 

externa), e funções de inscrições, divulgação e preparação da sessão de treino.  

Relativamente aos alunos, é importante que o estagiário os motive à prática 

regular da modalidade, acompanhe durante as sessões e forneça feedback sobre os 

seus desempenhos no sentido de melhorar a sua aprendizagem. 

É também importante que o estagiário saiba trabalhar num clima de cordialidade 

e respeito, interajuda e sentido crítico com todos os intervenientes deste processo. 

Justificação da escolha 

O núcleo de futsal interno foi-me atribuído por exclusão de partes, uma vez que 

os meus colegas, André e Ana, especialistas no futsal e basquetebol ficaram com 

ambos os núcleos na vertente externa, sendo os mais experientes e por isso os mais 

indicados para o mesmo. De seguida o meu colega Miguel optou pela patinagem, 

ficando eu com o núcleo de futsal interno, que embora seja uma nova experiência para 

mim está a ser bastante positiva. 

  



Recursos 

Humanos 

O responsável pelo núcleo é o professor B, coadjuvado pela professora 

estagiária Núria Batista. O núcleo de Infantis é constituído por 27 alunos, de momento. 

Contudo, devido ao mau comportamento que alguns alunos (5ºG) apresentam nas 

aulas, a diretora de turma impediu-os de participar no desporto escolar como forma de 

punição. Embora este escalão não possua competição externa, espera-se melhorar as 

competências da equipa no geral e dos alunos em particular, para que se efetue um 

trabalho contínuo de desenvolvimento com vista a manter a equipa unida e a competir 

próximos anos. 

A coordenadora do desporto escolar é a professora L. 

Materiais 

Para as sessões de treino irei recorrer à utilização de bolas de futsal, pinos, 

coletes e apitos. 

Temporais 

Os treinos são realizados semanalmente com a duração de 90’. O horário é às 

quartas-feiras das 14h00 às 15h30. 

Espaciais 

Sendo a quarta-feira à tarde dedicada ao desporto escolar, é necessário 

processo a um sistema de rotação de espaços já que os 4 núcleos têm treino ao 

mesmo tempo. Procedeu-se a uma contabilização do nº de treinos previstos para o 

ano, registados na tabela seguinte: 

 

Espaço/Período Pavilhão Alcatrão Verde Total de treinos previstos 

1º Período 3 3 4 10 

2º Período 3 3 1 8 

3º Período 4 3 3 10 

Total de treinos previstos 9 9 10 28 

 

Seguidamente é apresentado um esquema de distribuição espacial e temporal 

dos treinos ao longo do ano. 
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Caraterização da equipa 

De seguida é apresentado o quadro com a lista de jogadores e algumas 

informações adicionais para os alunos que já apresentaram a autorização dos 

encarregados de educação. Importa salientar que o torneio de futsal interturmas que 

decorreu na passada semana de 12 de novembro de 2012 foi um meio condutor de 

captação de novos talentos. Este torneio organizado para todas as turmas da escola 

foi um evento que permitiu observar novos alunos nesta modalidade, e foi um 

impulsionador para chamar novos alunos ao desporto escolar. 

Futuramente irá decorrer a semana de jogos juvenis da Amadora, onde os 

melhores alunos da escola na modalidade serão selecionados para os vários escalões 

e irão jogar contra outras escolas. Com o desejo de posteriormente serem 

selecionados para esse encontro muitos alunos integraram recentemente no núcleo e 

têm mantido uma presença assídua nos treinos. 

  



Nomes Turma Data nascimento Escalão A ou B 

A 5ºE  B 

A 5ºG 31/10/2001 B 

A 6ºD 27/02/2001 B 

B 5ºG 06/01/2000 B 

B 7ºC 04/06/2000 B 

C 5ºC 16/01/2000 B 

D 6ºD 20/08/2000 B 

D 7ºB 16/06/2000 B 

E  2001 B 

E 6ºE  B 

F 7ºB 26/08/2000 B 

F 5ºF  B 

H   B 

H 6ºD 15/10/2000 B 

K 5ºF 29/07/2000 B 

L 5ºG 12/06/2000 B 

M 7ºB 09/06/2000 B 

M 5ºG 06/07/2000 B 

M 5ºF  B 

M 7ºC 24/02/2000 B 

M 5ºG 31/10/2001 B 

P 7ºD 14/10/2000 B 

R 6ºC 08/09/2000 B 

R 5ºE 01/06/2001 B 

S 5ºC 03/07/2001 B 

T 6ºF 22/01/2000 B 

T 7ºD 14/10/2000 B 

W 5ºG 15/01/2000 B 

 

  



Avaliação inicial dos jogadores 

Diagnóstico e prognóstico 

Nomes Diagnóstico Prognóstico 
 

Nomes Diagnóstico Prognóstico 

A I PE  K I PE 

A PI I  L PE E 

A I PE  M I PE 

B I PE  M I PE 

B I PE  M I PE 

C E PA  M PE E 

D I PE  M I PE 

D I PE  P PE E 

E I PE  R PE E 

E I PE  R I PE 

F I PE  S I PE 

F I PE  T I PE 

H I PE  T PE E 

H PE E  W   

 

  



Planeamento anual 

Período  1º Período 2ª Período 3º Período 

Nº de Treinos 4 5 6 10 

Etapa Avaliação Inicial 
2ª Etapa – Prioridades de 

Aprendizagem 
3ª Etapa – Aprendizagem e 

Desenvolvimento 
4ª Etapa – Desenvolvimento e 

Consolidação 

Ações técnicas 

Condução de bola         

Passe         

Receção         

Remate         

Técnica guarda-redes    
    

Drible/finta    
    

Desarme    
    

Princípios do jogo 

Progressão         

Contenção         

Cobertura ofensiva    
    

Cobertura defensiva    
    

Mobilidade    
    

Equilíbrio defensivo    
    

Capacidades físicas 

Resistência         

Flexibilidade         

Força         

Velocidade         

 

No período de avaliação inicial irão ser recolhidos dados sobre o desempenho 

dos alunos em relação a todas as componentes descritas na tabela anterior.  

Na 2ª etapa irá ser dada especial atenção a algumas componentes técnicas 

fundamentais para o jogo, e os princípios táticos de progressão e contenção. No 2º 

período pretende-se abordar os restantes princípios da organização ofensiva e 

defensiva, para que os alunos saibam o que fazer em situação de jogo e ocupem 

racionalmente o espaço de jogo contrariando a aglomeração à volta da bola. 

No 3º período que corresponde à 3ª etapa pretende-se desenvolver e consolidar 

as aprendizagens anteriores. 

As capacidades físicas serão trabalhadas em todos os treinos de forma contínua. 

  



Condução do ensino 

Todas as semanas será feito um plano de treino (exemplo em anexo) de 

acordo com o planeamento realizado para o ano, sendo o mesmo constituído por um 

aquecimento, uma parte dedicada à condição física, uma parte com exercícios critério 

ou jogo reduzido para o treino dos objetivos pretendidos para a sessão, uma parte de 

jogo formal e um momento de retorno à calma com alongamentos. 

Avaliação 

Com o propósito de avaliar o trabalho contínuo que pretendo desenvolver neste 

projeto serão realizados balanços ao longo do ano. Assim, a avaliação terá como 

referencia o feedback do professor responsável pelo núcleo, o feedback dos 

professores orientadores de estágio, os balanços mensais dos treinos, o balanço final 

da atividade e o número de assiduidade dos alunos nos treinos. 

Projeto de competição 

No sentido de enriquecer a experiência dos alunos que frequentam os treinos 

de futsal com assiduidade e empenho, e dado que os mesmos não possuem um 

quadro competitivo formal com vertente externa, pretendo deste modo criar uma liga 

interna de competição para estes alunos. 

Com a ajuda e apoio do meu colega André, que faz a coadjuvação do núcleo 

de futsal de iniciados e juvenis na mesma escola, decidimos avançar com o seguinte 

projeto para o 2 período. 

O projeto tem o intuito de ser desenvolvido com todos os alunos dos 2 núcleos 

de futsal mas em especial foi concebido para o núcleo de infantis, uma vez que não 

tem a vertente externa. Pretendemos realizar uma liga de futsal com competição 

interna e externa para os infantis, com os jogos distribuídos ao longo do 2º período, 

ocupando 15 minutos do final do treino dos mesmos à quarta-feira. 

O objetivo é desenvolver interesse e motivação nos alunos que terão o seu 

treino normal e no final têm um momento mais formal de competição. 

A ideia passa por formar 3 equipas equilibradas de infantis (5 + 3 ou 4 

suplentes) que realizam jogos entre si (todos contra todos), onde o sistema de 

pontuação é: 4 pontos na vitória, 2 pontos no empate e 1 ponto na derrota. As 

mesmas 3 equipas também irão jogar contra 2 equipas equilibradas do núcleo de 

iniciados/juvenis do professor estagiário André e da professora responsável pelo 

núcleo N. Estes jogos têm uma pontuação inferior, com 3 pontos em cada vitória. Por 

último as 3 equipas irão realizar jogos contra a escola de Sophia de Mello Breyner que 

aceitou colaborar connosco.  



Estes jogos irão proporcionar aos alunos mais dedicação no treino e mais 

empenho nos jogos contra as outras escolas, que embora amigáveis irão ser 

contabilizados para a liga. Os jogos contra essas escolas serão realizados nas 2 

quartas-feiras em que os infantis estão no ginásio, e têm também uma pontuação 

superior, com 4 pontos em cada vitória. 

O quadro competitivo dos jogos, com o dia e equipas de cada jogo, será 

entregue ao capitão de cada equipa para que se mantenham a par da situação e 

possam eles mesmos ir fazendo a soma dos pontos, mantendo a união da equipa. 

O prémio pensado para a equipa vencedora será algo relacionado com a 

modalidade e verificámos que os sacos da sportzone em anexo (custam 3,99€) seriam 

uma boa opção, e caso sejam o prémio escolhido, serão entregues no último treino de 

desporto escolar a todos os elementos da equipa vencedora. Para o pagamento do 

prémio poderemos recorrer a um sorteio de um artigo entre os professores com a 

venda de rifas na escola. 

Devido à competitividade dos jogos, consideramos que estes são importantes 

para desenvolver as competências de arbitragem nos alunos, sendo os mesmos, os 

responsáveis pela arbitragem dos jogos. 

 

  



Quadro competitivo formal 

 

 Grupo A (Infantis) Grupo B Grupo C 

E
q

u
ip

as
 

1-  
Juvin a Visitante a 

Capitão: 

2-  
Juvin b Visitante b 

Capitão: 

3-  
  

Capitão: 

 

Jogo Dia/Mês Local Equipas Resultado 

1 9 Janeiro Ginásio 1 X 2 
 

 

2 9 Janeiro Ginásio 3 X 2 
 

 

3 9 Janeiro Ginásio 1 X 3 
 

 

4 16 Janeiro Alcatrão 1 X Juvin a 
 

 

5 16 Janeiro Ginásio 2 X Juvin b 
 

 

6 30 Janeiro Ginásio 3 X Visit a 
 

 

7 30 Janeiro Ginásio 2 X Visit b 
 

 

8 30 Janeiro Ginásio 1 X Visit a 
 

 

9 6 Fevereiro Ginásio 3 X Juvin a 
 

 

10 6 Fevereiro Alcatrão 1 X Juvin b 
 

 

11 20 Fevereiro Verde 3 X Juvin b 
 

 

12 20 Fevereiro Alcatrão 2 X Juvin a 
 

 

13 27 Fevereiro Ginásio 3 X Visit b 
 

 

14 27 Fevereiro Ginásio 2 X Visit a 
 

 

15 27 Fevereiro Ginásio 1 X Visit b 
 

 

 

Grupo A 

Classificação Equipa Pontos 

1º   

2º   

3º   

  



Balanços mensais 

 Neste tópico pretendo estabelecer um ponto de situação e balanço dos treinos 

realizados em cada mês, relativamente aos objetivos planeados vs concretizados, às 

propostas/estratégias de melhoria a implementar, opinião global sobre a equipa neste 

mesociclo, alunos em destaque, intervenção individual da professora estagiária e 

desempenho em competição. 

Outubro 

Na primeira sessão (03/10/2012), o treino foi conjunto reunindo todos os 

escalões do Futsal (infantis A+B, iniciados e juvenis). O início constou numa breve 

apresentação da modalidade, dos professores responsáveis, do modo como irão 

decorrer os treinos, respetivos escalões e espaços de treino, assim como a 

apresentação dos alunos envolvidos. O treino decorreu com uma situação de jogo 

formal com o objetivo de diagnóstico. A intensidade do treino foi elevada. Não houve 

aquecimento nem retorno à calma. 

A sessão de treino (10/10/2012) foi muito bem conseguida. O treino decorreu 

dentro do previsto com a presença de 9 alunos do escalão infantil. Estes mostraram-se 

muito motivados, empenhados e predispostos para a tarefa, cooperando entre si. 

Houve uma boa gestão do tempo de treino: tempos adequados de prática específica e 

prática não específica. Foi lecionado um treino completo: aquecimento, mobilização 

geral e mobilidade articular, reforço muscular principalmente dos músculos 

abdominais, exercícios critérios para aprendizagem da técnica, situação de jogo formal 

e retorno à calma. Os exercícios propostos foram adequados ao nível dos alunos, 

notando-se uma evolução gradual do desempenho dos alunos durante a sessão, 

relativamente aos objetivos específicos programados. Foi fornecido feedback 

prescritivo, descritivo, avaliativo e positivo com frequência. Foi justificado aos alunos o 

porquê da escolha daqueles exercícios específicos e qual a sua fundamentação e 

contribuição no jogo formal. Obteve-se um elevado tempo de contacto com a bola por 

parte dos alunos. Pelo facto de terem aparecido jogadores novos não se usou coletes 

no jogo para que os alunos se conhecessem melhor e pudessem percecionar as 

competências técnicas dos colegas, de modo a criar relações. O professor 

responsável pelo treino, professor Rui, mostrou possuir domínio do conteúdo e 

domínio pedagógico do conteúdo. Aspeto a melhorar: entende-se como crucial 

melhorar a resistência específica do jogo dos alunos, pois ao final dos 20’ de jogo 

formal já não conseguiam responder às exigências da tarefa, sendo que a defesa foi a 

principal fase do jogo a decair pois os alunos nunca recuavam de modo a formar uma 

defesa organizada. Pelo facto de se ter notado esta situação, um aspeto bastante 



positivo foi a transmissão de informação aos alunos no que toca à resistência para que 

estes entendessem que é uma capacidade física que tem de ser treinada, mas que 

todo o treino também necessita de uma componente inicial de treino técnico para uma 

melhor interiorização destas competências e posterior aplicação em jogo. 

As sessões de treino (17/10/2012) e (31/10/2012) decorreram conjunto no 

pavilhão desportivo reunindo todos os escalões do Futsal (infantis A+B, iniciados e 

juvenis), devido às condições meteorológicas adversas. Primeiramente os alunos 

realizaram um breve aquecimento e seguidamente o treino decorreu com uma 

situação de jogo formal com o objetivo de diagnóstico. Foram formadas 3 equipas 

equilibradas e heterogéneas que jogaram entre si. A intensidade do treino foi elevada. 

Não houve retorno à calma. 

Por último, a sessão de treino (24/10/2012) não aconteceu devido às condições 

meteorológicas adversas. 

Novembro 

Na sessão de treino (07/11/2012), o treino foi conjunto no pavilhão desportivo 

reunindo todos os escalões do Futsal (infantis A+B, iniciados e juvenis), devido às 

condições meteorológicas adversas. Primeiramente os alunos realizaram um breve 

aquecimento, com corrida contínua, mobilização articular e velocidade dado pelos 

estagiários. O aquecimento foi bem conseguido, com crescente intensidade e 

velocidade de execução dos movimentos. Seguidamente o treino decorreu com uma 

situação de jogo formal com o objetivo de diagnóstico. Foram formadas 4 equipas 

equilibradas e homogéneas (2 de infantis e 2 de iniciados/juvenis) que jogaram entre si 

dentro mesmo escalão, jogos de 7 minutos. A intensidade do jogo foi elevada, contudo 

houve grandes períodos de espera. Não houve retorno à calma.  

A sessão de treino (07/11/2012) não ocorreu devido à greve geral, assim como a 

sessão de treino (14/11/2012) devido à semana de futsal interturmas. 

Na sessão de treino (21/11/2012) houve uma grande evolução na minha 

prestação. Os professores responsáveis pelo futsal têm dado bastante autonomia aos 

professores estagiários, e nesta sessão foi um momento de aplicação total de um 

plano de treino elaborado por mim. Penso que são importantes estas rotinas de treino 

e trabalho de objetivos específicos da modalidade em situações de aprendizagem que 

não as de jogo. Aos poucos, e porque muitas vezes o treino é dado em conjunto entre 

os dois núcleos de futsal, eu e o meu colega estagiário temos assumido controlo na 

organização, aquecimento, exercícios de aptidão física, exercícios critério e 

alongamentos. Nesta sessão em particular apliquei alguns exercícios de passe e 

receção que são componentes técnicas de devem ser sistemática trabalhadas e 



embora parecendo fáceis os exercícios, tenho a acrescentar que foi bastante difícil 

que os alunos entrassem no método. Desta maneira vejo que os mesmos necessitam 

de muito mais trabalho deste tipo, pelo que vou continuar a apostar no mesmo daqui 

para a frente. 

A sessão de treino (28/11/2012) decorreu especialmente bem, pois foi o dia, 

após o torneio de futsal interturmas, onde apareceram imensos alunos para treinar. 

Embora a dinâmica do treino tenha sido excelente, pelo facto de estarem presentes 

muitos alunos no pavilhão, houve imensos tempos de espera. Mais uma vez o treino 

foi liderado pelos professores estagiários. Penso que funcionaram bastante bem os 

exercícios iniciais escolhidos por nós, assim como a dinâmica de jogo. Com a chegada 

de novos alunos veio a registar-se uma grande discrepância no desempenho entre os 

mesmos, o que até a esta fase não se fazia notar muito. 

Dezembro 

A sessão de treino (05/12/2012) foi dada exclusivamente por mim pois o 

professore responsável faltou. Nesta sessão registei a presença de 22 alunos. Foi um 

pouco difícil organizar previamente o treino em função das circunstâncias, mas penso 

que decorreu de forma positiva. Mantive o trabalho da sessão anterior, onde notei 

grande evolução nos exercícios de passe e receção, com algumas movimentações. 

De seguida foi realizado um momento de jogo, primeiramente com equipas 

heterogéneas que jogaram entre si, e posteriormente com equipas homogéneas de 

modo a elevar o nível de jogo. Penso que este formato de treino é algo a manter, os 

exercícios já se adaptam e respondem segundo as rotinas de treino. Relativamente ao 

feedback fornecido por mim, tem vindo a ganhar qualidade uma vez que já me 

encontro mais confiante e confortável com a modalidade em questão, que 

anteriormente era algo desconhecida para mim. 
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Anexos 

Plano de treino 

Escola 2,3 de Alfornelos 

ANO LECTIVO 2012/2013 

Professora Estagiária: Núria Batista Local: Ginásio 

Data: 09/01/2013 Modalidade/escalão: Futsal masculino/Infantis A+B 

Duração da sessão: 90’ (14:00 – 15:30) Nº alunos: 22 

            

SESSÃO DE TREINO Nº6 

            

Função didática Material 

Ocupação racional do espaço (organização ofensiva e defensiva). 
Progressão e contenção. 
Drible/finta. 

 
Bolas de futsal e cones. 

            

Situações de aprendizagem 

Descrição do Exercício 
Variantes / Condicionantes 

Objetivos Específicos 
Critérios de Êxito 

Organização Visual - Desenho 
Medidas 

organizativas 
Tempo 
parcial 

Tempo 
total 

Instrução inicial 
Apresentação dos objetivos da 
sessão. 

  3’ 3’ 

  
Descrição:  
 

1. Corrida normal 
2. Skipping baixo 
3. Skipping alto 
4. Calcanhares atrás 
5. Virilhas dentro 
6. Virilhas fora 
7. Deslocamentos laterais baixos 
8. Corrida de costas 
9. Saltos de cabeceamento 
10. Multisaltos 
11. Skipping + sprint 

 
Espaço: Espaço delimitado por pinos 

   

Objetivos: Aquecimento. 

Mobilização geral. 

Mobilidade articular 

 

 

Massivo 7’ 10’ 

 
Descrição: Reforço muscular. 

 

Objetivos: Reforço muscular.  
 Massivo 5’ 15’ 

 
Descrição: Os jogadores colocados frontalmente 
deslocam-se um para o outro. O portador da bola 
conduz a bola, procurando conduzi-la até uma das 
balizas adversárias. O defesa procura impedir a 
progressão do colega. Caso consiga recuperar a 
posse de ola invertem-se as funções.  
 
Variantes: Variar o tempo de execução 

 

Objetivos: Desenvolver a ação 

individual de drible, finta e 

simulação 

 

3 Grupos 10’ 25’ 



 

Prémio da liga de futsal 

 

Descrição: Situação de 2x1+GR. 
Objetivos: Progressão e 

contenção. 

 

3 Grupos 10’ 35’ 

 
Descrição: Situação de GR+3x3+GR e GR+4x4+GR 
onde os atacantes devem ocupar os 3 corredores, e 
na 2ª situação o avançado deve ocupar o corredor 
onde se situa a bola para garantir mais uma linha de 
passe. A defesa deve realizar procurar ocupar o 
corredor central ou o corredor e o corredor lateral  
onde se situa a bola. 
 

 

Objetivos: Ocupação racional 

do espaço nas duas fases do 

jogo (ataque e defesa).  

Ofensiva: largura e profundidade 

Defensiva: impedir a finalização, 

evitar situações de finalização,  

 

 
 

 

3 Grupos 15’ 50’ 

 
Descrição: Jogo formal 5x5 
 
Espaço: Campo de futsal 

 

Objetivos: Ocupação racional 

do espaço. Progressão e 

contenção. 

 Massivo. 30’ 85’ 

 
Descrição:  
  

1. Adutores “V” 
2. Posteriores alternado 
3. Posteriores simultâneo 
4. Quadricípite 
5. Gémeos 
6. Borboleta “virilhas” 

 

Objetivos: Alongamento 

 

 Massivo. 5’ 90’ 


