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SESSÃO DE TREINO Nº16 

            

Continuidade do treino anterior 

Este treino nº 16 corresponde ao 3º treino do período. O treino anterior foi apenas lecionado pelo professor Bruno dado que tive 

de apresentar o trabalho de investigação da área 2. O treino anterior incidiu fundamentalmente em jogo dirigido. 

De modo a dar continuidade ao trabalho realizado nos treinos anteriores, e porque a manutenção de posse de bola é uma 

componente que tem de ser muito trabalhada com estes alunos, já que perdem muitas vezes a bola por pressão da defesa, decidi 

introduzir alguns exercícios de combinação direta e manutenção de posse de bola.  

Assim, o objetivo é que os alunos consolidem as ações técnico-táticas de passe, receção, condução de bola, desmarcação e 

marcação, deixando um pouco de lado o remate que tem vindo a ser trabalhado intensivamente até este momento.  

Quanto aos objetivos específicos do treino pretendo que os alunos saibam desmarcar-se procurando espaço livre para a 

progressão ofensiva e saibam utilizar a combinação direta, tirando vantagem dessa ação. 

Assim, os exercícios selecionados assentam sobretudo nas competências de saber atacar o espaço para atrair os defesas e 

ganhar vantagem numérica para a sua equipa progredir e finalizar. 

Por último, vou reservar 40 minutos para o jogo formal, aumentando 10 minutos ao treino anterior. Penso ser pertinente este 

aumento de tempo porque como são bastantes os alunos que frequentam o núcleo nem todos jogam ao mesmo tempo, e também 

porque é necessário aplicar em jogo, as competências que foram desenvolvidas nos exercícios anteriores. 

Por outro lado, este será um treino que contará com a presença de 3 novos alunos (1 rapaz e 2 raparigas) que irão treinar para 

o torneio Moche Cup que se vai realizar no próximo dia 29 de Abril. Para este torneio foram selecionados alguns alunos do núcleo de 

futsal e 3 alunos de fora, pois é uma competição mista. Desta forma é importante que esses alunos se conheçam e realizem alguns 

treinos juntos antes da competição. 

Penso que este torneio do Moche Cup, tal como os Jogos Juvenis da Amadora entusiasmam bastante os alunos, que se 

mantêm bastante empenhados para serem selecionados para os jogos. Contudo, como nem todos podem fazer parte da equipa que 

vai participar, uma vez que o nº de alunos que pode participar é reduzido em comparação a todos os jovens que frequentam o núcleo 

de futsal, penso que é cada vez mais importante dar bastante atenção e feedbacks positivos a todos os alunos ao longo dos treinos, 

para que estes não desmotivem, e não sintam que o seu trabalho é desvalorizado. 

O treino da aptidão física mantem-se semelhante ao anterior, uma vez que, como o treino planeado anteriormente foi dado em 

conjunto com o professor André, não implementei todos os objetivos estabelecidos. 

Tal como na sessão anterior, vou concentrar-me em fornecer mais feedback sobre algumas componentes críticas das ações 

técnico-táticas que necessitam de ser consolidadas, tais como: 

a) Na condução de bola: no pré-contacto com a bola manter a cabeça levantada com ampla visão periférica sobre o terreno de 

jogo e procurar retirar o olhar da bola sempre que possível durante a condução. 

b) Procurar fixar os defesas durante o processo ofensivo, para criar quebrar a defesa e ganhar espaço livre para progredir. 

c) Fazer passes tensos direcionados para o colega, procurando explorar as situações de combinação direta. 



  

Função didática Material 

Consolidação dos conteúdos do treino anterior. 
Combinação direta; 
Manutenção da posse de bola. 
Desmarcação com fintas e mudanças de direção. 

 
Bolas de futsal, barreiras, coletes 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:  
1. Reforço muscular. 2 Séries de 8 

repetições de abdominais, 
adutores, agachamentos e 
afundos. 

 
2. Resistência de base (aplicável 

durante o jogo formal para a 
equipa que está de fora): Estilo 
fartlek com períodos de corrida 
de intensidade moderada 
alternados com sprints de 5 a 
10m, subida de escadas da 
bancada e corrida com 
intensidade baixa. Duração 8’. 

Objetivos: Aptidão física   Massivo 5’ 15’ 

Descrição: Situação de 2x1+GR. O defesa 
encontra-se numa posição limitada pelos 
pinos, onde os colegas tem de passar, 
progredindo até à baliza para rematar. 

Objetivos: Atacantes: 

Fixar o defesa e passe 

direcionado para o 

colega. Defesas: 

intercetar a bola, estar 

entre a bola e a baliza. 

 

Massivo 10’ 25’ 

Descrição: Situação de 2x1 dentro de um 
triângulo com comprimento de 8 passos em 
cada aresta, onde o objetivo é manutenção 
da posse de bola. 

Objetivos: Fomentar a 

procura de espaço livre 

após o passe; Fomentar 

a utilização de 

combinações diretas; 

Fomentar a manutenção 

de posse de bola. 

 

Massivo 10’ 35’ 



 

Descrição: Situação de 4x4 dentro de um 
quadrado inferior a meio campo de futsal, 
onde o objetivo é manutenção da posse de 
bola. Sempre que a equipa realizar 
combinação direta ganha 1 ponto. 

Objetivos: Fomentar a 

procura de espaço livre 

após o passe; Fomentar 

a utilização de 

combinações diretas; 

Fomentar a manutenção 

de posse de bola. 

 

Massivo 10’ 45’ 

 
Descrição: Jogo formal GR+4x4+GR. 
 
 
Espaço: Campo de futsal 

 

Objetivos: Aplicação dos 

conteúdos trabalhados 

anteriormente. Aplicação 

das regras do torneio 

Moche Cup onde alguns 

alunos vão participar. 

 Massivo. 40’ 85’ 

Descrição:  
  

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

 

Objetivos: Alongamento 

 

 Massivo. 5’ 90’ 


