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Abreviaturas 

 

AI – Avaliação Inicial; 

AF – Aptidão Física; 

AFD – Atividades Físicas e Desportivas; 

CT – Concelho de turma; 

DE – Desporto Escolar; 

EBSGB – Escola Básica e Secundária de Gama Barros; 

EE – Encarregado de Educação; 

EF – Educação Física; 

FB – Feedback; 

GDEF – Grupo Disciplinar de Educação Física; 

JCD – Jogos Desportivos Coletivos; 

MA – Metas de Aprendizagem; 

NE – Núcleo de Estágio; 

NEE – Necessidades Educativas Especiais; 

PAI – Protocolo de Avaliação Inicial; 

PAT – Plano Anual de Turma; 

PE – Professor Estagiário; 

PNEF – Programa Nacional de Educação Física; 

UE – Unidade de Ensino. 
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Introdução 

 

 O presente projeto surge no âmbito da área 3 do estágio, área que envolve 

participação do estagiário na escola. Trata-se de um projeto que define as linhas 

que orientam o trabalho de acompanhamento de um núcleo de DE, mais 

especificamente, o núcleo de futsal feminino. Deste modo, são apresentados os 

objetivos deste acompanhamento ao núcleo de estágio, a pertinência da escolha, 

bem como o planeamento efetuado para o trabalho a desenvolver ao longo deste 

ano letivo. 

 O projeto inicia, então, com um enquadramento teórico, onde são descritos o 

DE e alguns conceitos importantes de periodização. Seguem-se a pertinência da 

escolha do núcleo de futsal feminino, os objetivos, os recursos e o calendário 

competitivo. Posto isto, apresenta-se uma caracterização do núcleo/equipa. Por fim, 

surge então o planeamento para o ano letivo, respetiva justificação, e ainda um 

modelo de plano de treino utilizado. 
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Enquadramento 

 

Desporto Escolar 

 O DE é um instrumento complementar à educação na escola e, mais 

concretamente, à disciplina de EF. Trata-se de um meio importante na promoção de 

estilos de vida ativa nas populações, contribuindo, assim, para uma melhoria na 

saúde dos cidadãos que, ao iniciarem a sua prática desportiva na escola, terão, tal 

como se pretende, uma autonomia na capacidade de gestão da sua AF ao longo de 

toda a vida. Para além de promoção da saúde, o DE tem ainda, como objetivos, a 

integração social, a promoção do desporto e o combate ao insucesso e abandono 

escolar. 

 A partir de documentação orientadora disponibilizada pelo Ministério da 

Educação, passo a explicitar as estratégias e os propósitos da existência do DE: 

 Missão: Contribuir para o combate ao insucesso e abandono escolar e 

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; 

 Visão: Proporcionar a todos os alunos acesso à prática de atividade física e 

desportiva como contributo essencial para a formação integral dos jovens e 

para o desenvolvimento; 

 Princípios: 

1. A Escola como fulcro principal de todo o processo educativo; 

2. Reforço da autonomia e da responsabilização das escolas; 

3. Promover a Avaliação estimulando as boas práticas. 

 Valores: 

1. Inovação (nas estratégias, iniciativas e processos, para promover a 

participação dos jovens e da comunidade em geral); 

2. Trabalho de equipa (para conjugação de esforços na promoção de 

regras e valores); 

3. Universalidade e equidade (para que todos tenham igual acesso 

promovendo a inclusão garantindo a individualidade de cada um); 

4. Motivação (de todos os intervenientes na procura das melhores 

práticas); 

5. Comunicação e credibilidade (como forma de alcançar o 

reconhecimento de toda a comunidade); 
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6. Cumprimento e Excelência (assumindo as tarefas para além das 

obrigações tendo em vista o melhor desempenho possível). 

 Vetores estratégicos: 

1. Aumentar a quantidade e qualidade dos praticantes; 

2. Promover a inovação e a igualdade de oportunidades; 

3. Aumentar a visibilidade do DE; 

 Objetivos estratégicos: 

1. Melhorar a qualidade da Educação; 

2. Aumentar as oportunidades de prática desportiva e qualidade; 

3. Aumentar o sucesso escolar; 

4. Formar mais e melhores praticantes; 

5. Garantir a igualdade de oportunidades; 

6. Aumentar a visibilidade das boas práticas; 

7. Melhorar métodos de ensino/aprendizagem; 

8. Adaptar ofertas às necessidades; 

9. Criar instrumentos facilitadores da inclusão; 

10. Melhorar a imagem e divulgação do DE; 

11. Valorizar a formação profissional; 

12. Potenciar projetos estruturantes em parcerias; 

13. Desenvolver tecnologias de apoio; 

14. Implementar um sistema de informação e comunicação. 

 

Conceitos do treino desportivo 

Para uma melhor compreensão do planeamento estruturado neste projeto, 

surge a necessidade de definir conceitos importantes na área do treino desportivo, 

conceitos a ter em linha da conta aquando da elaboração de um planeamento de 

longo prazo como o que se segue. 

 

Periodização 

 Período Preparatório Geral - este período tem como objetivo elevar as 

qualidades físicas dos atletas a partir de um volume de carga elevado, com 

vista à obtenção de uma forma desportiva adequada para enfrentar o período 

competitivo. Neste período o trabalho realizado não é específico da 

modalidade; 
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 Período Preparatório Especifico - trata-se de um período que tem como 

objetivo a iniciação ao trabalho específico da modalidade, com um 

doseamento do esforço, servindo como elo de ligação entre o período 

preparatório geral e o período competitivo. Neste período as intensidades de 

treino são elevadas e aplicam-se geralmente exercícios com elevada 

semelhança à atividade competitiva; 

 Período Competitivo - este período tem como objetivo o desenvolvimento 

contínuo das capacidades motoras e psicológicas necessárias ao sucesso 

competitivo, o aperfeiçoamento e consolidação dos conteúdos técnico-táticos 

da modalidade e a manutenção/prolongamento da forma física obtida 

durante o período preparatório. Os exercícios realizados neste período são 

especiais e específicos, de acordo com as necessidades competitivas; 

 Período de Transição - este período corresponde à fase de perda 

temporária da forma física, tem como objetivos a recuperação completa do 

período competitivo e prevenir quebras demasiado acentuadas nas 

adaptações funcionais básicas, como a resistência e a preparação física. Os 

exercícios visam trabalho técnico, correção de pequenas falhas, com volume 

e intensidade reduzidas. 

 

Mesoestrutura do treino 

 Mesociclo introdutório (gradual) - Trata-se de uma estrutura inicial de um 

macrociclo, constituída por períodos de 2 a 6 semanas onde a preparação 

geral assume maior relevância com vista à criação de bases de condição 

física necessárias para o trabalho posterior. Iniciaremos o nosso 

planeamento com este tipo de mesociclo, uma vez que os atletas se 

encontram sem ritmo e condição física devido à interrupção letiva 

precedente, preparando-os de forma progressiva para um aumento de 

cargas e de intensidade de treino que culminará no período competitivo; 

 Mesociclo de base (desenvolvimento) - Trata-se de uma estrutura que visa 

otimizar a aplicação de cargas que permitirão adaptações nos atletas. 

Podem ser de dois tipos, ativação ou estabilização, sendo que no de 

ativação os atletas adquirem bases funcionais e técnicas específicas da 

modalidade, e no de estabilização os atletas consolidam e automatizam as 

adaptações alcançadas anteriormente. Utilizaremos este tipo de mesociclos 

sempre que se justificar o desenvolvimento de adaptações nos atletas; 
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 Mesociclo pré-competitivo (controlo e preparação) - Estes tipos de 

mesociclos visam a transformação dos níveis físicos e técnicos alcançados 

nos períodos de desenvolvimento (mesociclos de base), adaptando os 

atletas à especificidade da sua modalidade. Nestes mesociclos o tipo de 

trabalho simula as condições físicas técnico-táticas da competição, 

preparando os atletas para esse tipo de ambientes. Utilizaremos este tipo de 

mesociclo como transição entre o período de carga mais acentuada e o início 

do período competitivo, promovendo a estabilização das adaptações 

alcançadas nos mesociclos prévios; 

 Mesociclo competitivo ou de preparação terminal - Este tipo de 

mesociclos englobam as principais competições desportivas. Assim, o 

trabalho é determinado pelas necessidades que cada competição promove 

na equipa. Utilizaremos este tipo de mesociclos durante os períodos de 

competições em que a equipa se insere. 

 

Microestutura do treino 

 Microciclo gradual - Tratam-se de microciclos constituintes da fase inicial 

de uma mesoestrutura, onde o nível de carga é relativamente reduzido mas 

de aumento progressivo e têm como objetivo a preparação dos atletas para 

um trabalho intenso; 

 Microciclo de desenvolvimento -Este tipo de microciclos têm como 

característica principal um elevado número de treino, estimulando 

adaptações no organismo dos atletas, sendo utilizado com frequência nas 

fases próximas das competições. Pode dividir-se em microciclo de carga, de 

choque e de aproximação ou pré-competitivo; 

 Microciclo de carga - Neste tipo de microciclos o trabalho visa o 

desenvolvimento das qualidades físicas, promovendo adaptações no 

organismo dos atletas. São microciclos onde a utilização de sessões 

repetitivas é frequente. As aptidões técnico-táticas surgem também 

com alguma preponderância neste tipo de microciclos; 

 Microciclo de choque - Têm, como características principais, uma 

abrupta diferenciação de cargas quando comparados com os 

microciclos precedentes. Neste tipo de microciclos o volume de carga 

aumenta significativamente, sendo por vezes acompanhado também 

do aumento de intensidade. Surge a partir da necessidade de repor 

algumas capacidades físicas dos atletas, promovendo estímulos 
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adicionais que, por sua vez, levarão a adaptações nestes últimos. 

Salientamos que, embora este seja um tipo de microciclos utilizado 

essencialmente ao nível de alta competição, a sua utilização neste 

planeamento possui fins de evolução na condição física dos alunos 

durante o decorrer do período competitivo, fins estes bastante 

distintos dos objetivos que se pretendem alcançar ao nível de 

escalões mais avançados. Contudo, optámos pela colocação deste 

tipo de microciclos pelo facto de a definição dos mesmos englobar 

uma mudança algo repentina no volume e intensidade do trabalho a 

realizar, aspecto que consideramos adaptável ao nível de treino de 

iniciados, longe, contudo, do nível de carga a que são sujeitos os 

atletas de alta competição; 

 Microciclo de aproximação ou pré-competitivo - Neste tipo de 

microciclos o volume tende a ser relativamente baixo, contrastando 

com o aumento da intensidade e visando um trabalho onde a 

preparação específica para a competição assume maior relevância. 

 Microciclo de recuperação - Têm como objetivo principal dosear os efeitos 

das cargas aplicadas em microciclos prévios, controlando os níveis de fadiga 

nos atletas. O nível de volume das cargas é relativamente reduzido, sendo 

acompanhado de uma redução ou estabilização da intensidade; 

 Microciclo de competição - Trata-se de um microciclo que envolve 

competição ou que antecede a mesma e visa a condução da equipa às 

condições ótimas para essa mesma competição. O volume de carga é 

reduzido e o trabalho realizado neste tipo de microciclos tem como objetivo 

preparar a equipa de acordo com as necessidades que cada competição 

promove nesta. 
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Pertinência da escolha 

 

 Uma vez que a EBSGB tem, ao dispor dos alunos, um leque alargado de 

núcleos de DE, importa referir quais os motivos que levaram à escolha desta 

modalidade e deste núcleo de futsal feminino em particular. 

 Inicialmente, aquando do arranque do ano letivo, foi-nos sugerido, pelo 

professor orientador, que optámos por uma de duas vias no que toca à escolha da 

modalidade e do núcleo em si. A primeira dessas opções passava pelo facto de 

podermos escolher a modalidade na qual somos formados ou onde temos 

experiência, com vista a sermos uma mais-valia para a escola no sentido de 

promover e rentabilizar competitivamente ao máximo a ou as equipas com as quais 

trabalharíamos. A segunda opção passava por escolher uma modalidade na qual 

não fossemos formados nem tivéssemos grande experiência, no sentido de 

podermos evoluir pessoalmente. A minha opção recaiu na segunda hipótese, ou 

seja, optei por escolher uma modalidade fora da minha zona de conforto e que me 

permitisse, desta forma, uma maior e melhor formação pessoal, uma vez que para 

poder acompanhar uma equipa de qualquer modalidade, é necessário aprofundar o 

conhecimento na mesma. A primeira opção que tomei recaiu sobre o núcleo da 

modalidade de badminton, no entanto, a professora que orienta este núcleo, orienta 

igualmente o núcleo de futsal feminino, tendo-me comunicado, informalmente, que o 

meu auxílio poderia ser-lhe mais útil nesta última modalidade. Como o futsal se trata 

de uma modalidade pela qual nutro um enorme interesse e onde não tenho 

formação nem experiência, optei por acompanhar a professora no núcleo de futsal 

feminino. 

 O futsal é, efetivamente, uma modalidade que tem vindo a crescer no nosso 

país, tendo cada vez mais adeptos e, consequentemente, notoriedade. Considero o 

facto de acompanhar um núcleo de DE nesta modalidade uma mais-valia na minha 

formação, uma vez que me obriga a pesquisar sobre a modalidade, garantindo-me 

conhecimento e experiência, quer a nível de treino, quer a nível de competição. 

 

 

Professor responsável pelo núcleo 

 

 O núcleo de DE de futsal feminino é liderado pela professora Brígida Reis 

que coordena igualmente o núcleo de DE de badminton. A professora encontra-se, 
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pela primeira vez, a liderar uma equipa de futsal, uma vez que em anos anteriores 

esteve sempre ligada à modalidade de voleibol, na qual tem formação e experiência 

como atleta. 

 Pelo facto de ser a primeira vez que a professora lidera uma equipa de futsal, 

permite-me mais autonomia na preparação e condução dos treinos e das 

competições, garantindo-me sempre um excelente apoio e feedback fundamentais 

para o meu desenvolvimento pessoal e, sobretudo, profissional. Durante a após 

cada treino, a professora mostra disponibilidade para debater comigo os objetivos e 

estratégias mais adequados para a gestão e condução do grupo/equipa, fator que 

me proporciona uma grande evolução, dado que a professora possui já uma larga 

experiência no ensino e me proporciona várias opiniões e visões distintas. 

 

 

Dificuldades do estagiário 

 

 Pelo facto de se tratar de um projeto que envolve a coadjuvação de um 

núcleo de DE, tarefa onde não possuo qualquer experiência, e, não tendo 

igualmente qualquer experiência anterior em treino ou orientação de uma equipa de 

futsal, importa destacar quais as minhas maiores dificuldades neste campo. 

Enumerar estas dificuldades proporcionará, então, uma procura de estratégias que 

me permitam superar estes desafios com que me deparo. Deste modo, considero 

que as maiores dificuldades são: 

 Inexperiência na condução, organização e gestão de um núcleo de DE; 

 Inexperiência na modalidade de futsal; 

 Inexistência de formação na modalidade de futsal; 

 Pouca formação na área de futebol (possível transfere para futsal); 

 Inexperiência no acompanhamento de equipas de futsal, quer a nível de 

treino, quer a nível competitivo. 

 

 

Estratégias de formação/superação das dificuldades 

 

 Como forma de superar as dificuldades anteriormente enumeradas, importa 

procurar um conjunto de estratégias adequadas e que me permitam uma evolução e 
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enriquecimento profissional. Deste modo, as estratégias que irei utilizar como forma 

de superar as dificuldades passam por: 

 Debater e dialogar frequentemente com a professora responsável sobre o 

processo de treino, sobre a modalidade de futsal e sobre as decisões e 

estratégias a adotar na condução e organização do núcleo; 

 Procurar esclarecer sempre, também a partir de diálogo com a professora 

responsável, qualquer tipo de dúvida que possa surgir em relação à 

modalidade ou em relação ao DE; 

 Procurar participar e propor ativamente na procura estratégias adequadas ao 

grupo/equipa e aos objetivos traçados; 

 No término de cada competição, dialogar com a professora responsável pelo 

núcleo, fazendo um balanço do estado de evolução da equipa e, se 

necessário, redefinir estratégias; 

  Estudar de forma autónoma o regulamento do DE para a modalidade de 

futsal, com vista a conhecer de forma aprofundada as regras que regem esta 

modalidade; 

 Procurar dialogar e esclarecer dúvidas com pessoas ligadas ao futsal 

(professores, colegas, treinadores, entre outros) e que possuam mais 

experiência na área, procurando de igual forma aprofundar os meus 

conhecimentos; 

 Pesquisar bibliografia da modalidade de futsal (bibliotecas digitais, internet, 

livros e sebentas, entre outros) que me possam permitir aprofundar os meus 

conhecimentos (especialmente a nível tático) na modalidade e aumentar o 

repertório de exercícios e estratégias disponíveis para utilizar no processo de 

treino. 

 

 

Objetivos do projeto 

 

Gerais 

 Promover a participação dos alunos da EBSGB no DE; 

 Cativar os alunos para o núcleo de futsal feminino; 

 Dar a conhecer, aos alunos, os objetivos do jogo, bem como os seus 

regulamentos; 
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 Promover um espírito de equipa forte, incentivando à entreajuda e 

cooperação entre os alunos; 

 Promoção de situações de prática desportiva com e sem competição, onde 

os alunos possam tomar conhecimento do que é praticar desporto; 

 Promover a inclusão de todos os alunos no núcleo; 

 Motivar os alunos para uma aprendizagem e evolução constantes na 

modalidade de futsal; 

 Fomentar o gosto pela prática desportiva, pela AF regular e pelo desporto em 

geral. 

 

Específicos 

 Introduzir e consolidar a noção de fair-play (respeito e conduta adequada 

para com todos os intervenientes no processo de treino e de jogo); 

 Aprendizagem e conhecimento do jogo de futsal (regras); 

 Aprendizagem e consolidação de competências técnicas individuais (passe, 

receção, remate, drible, marcação, desarme e interceção); 

 Aprendizagem e consolidação de competências táticas individuais 

(desmarcação, ataque ao espaço, ajuda e trocas); 

 Aprendizagem e consolidação de competências táticas de grupo/equipa 

(ocupação racional do espaço, cobertura e pressão); 

 Desenvolvimento e manutenção das qualidades físicas (força, velocidade e 

resistência); 

 

Competitivos 

 Vencer os torneios amigáveis em que a equipa participar; 

 Vencer o campeonato de DE em que a equipa se insere; 

 

Formação pessoal 

 Integrar e compreender a organização e estruturação do DE; 

 Adquirir autonomia na gestão, organização e condução de um núcleo de DE; 

 Aprofundar conhecimentos na modalidade de futsal; 

 Aprofundar conhecimentos no treino desportivo; 

 Evoluir nas relações interpessoais com os alunos (possibilidade de interagir 

com alunos de diferentes idades, provenientes de diferentes situações 

escolares e pessoais); 
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 Elaborar, no término do ano letivo, um relatório de avaliação do projeto de 

acompanhamento de um núcleo de DE. 

 

 

Recursos 

 

Recursos humanos 

 Professora Brígida Reis; 

 Professor Estagiário Miguel Martins. 

 

Recursos materiais 

 20 bolas de futsal; 

 15 bolas futebol para exterior; 

 30 coletes (10 vermelhos, 10 amarelos, 10 laranjas); 

 80 marcadores (40 baixos, 40 altos; 

 6 pinos; 

 4 balizas de tamanho oficial (2 de interior, 2 de exterior); 

 6 balizas de mini futebol. 

 

Recursos espaciais 

 Pavilhão da EBSGB; 

 Campo de jogos exterior da EBSGB. 

 

Recursos temporais 

 Segunda-feira das 18:30 às 17:30; 

 Terça-feira das 14:15 às 15:00. 

 

 

Calendário competitivo 

 

Calendário Competitivo 

Competição Data Local 

Torneio de abertura 24/11/2012 Escola Básica e Secundária de Gama Barros 

Campeonato (encontro 1) 12/1/2013 Escola Secundária Miguel Torga 

Torneio LC 28/1/2013 Escola Secundária Leal da Câmara 
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Campeonato (encontro 2) 23/2/2013 Escola Secundária Leal da Câmara 

Campeonato (encontro 3) 20/4/2013 Escola Básica e Secundária de Gama Barros 

Torneio de encerramento 11/5/2013 Escola Secundária Miguel Torga 

Tabela 1 - Calendário competitivo 

 

Nota: O Torneio LC realizar-se-á na Escola Secundária Leal da Câmara e terá a 

organização de uma aluna do curso tecnológico de desporto que endereçou um 

convite à equipa de juniores femininas da EBSGB. Este torneio terá lugar numa 

segunda-feira, dia 28 de janeiro de 2012, ao contrário de todas as restantes 

competições que se realizarão aos sábados. 

 

 

Caracterização do núcleo (equipa) 

 

Composição da equipa 

 A tabela que se segue, reúne informações sobre todas as alunas que estão 

inscritas no núcleo de DE na modalidade de futsal feminino. 

Desporto Escolar – Futsal Feminino 

Escalão Nomes Data Nasc. Ano/Turma BI/CC 

J
u

n
io

re
s
 

Carina Pinheiro 7/7/1997 10º/PD 15331127 

Carina Silva 21/3/1996 11º/CT 15088195 

Carla Minte 27/7/1993 10º/AS 15596889 

Catarina Cardoso 22/6/1995 11º/LH 15091794 

Cátia Garcia 7/10/1994 12º/CT 14036969 

Cláudia Trindade 29/6/1995 12º/CT 14925710 

Cristina Silva 28/3/1994 12º/LH 14878969 

Daniela Amaral 29/11/1995 9º/3ª 15119024 

Dúnia Cardoso 12/11/1995 10º/PM 5282587 

Edith Carvalho 3/11/1992 11º/SE 13662898 

Filipa Sanches 14/2/1993 2º/PTG 91033 

Jamila Reis 25/1/2002 5º/4ª 73964 

Jéssica Dias 18/7/1992 10º/AS 143487183 
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Laura Chaves 21/10/1995 12º/LH 145144682 

Liliana Sousa 22/1/1991 10º/EN 14208027 

Manuela Mendes 10/12/1995 10º/GD 779836 

Márcia Neves 3/11/1992 3º/PTG 14371937 

Margarida Cláudia 28/10/2000 7º/2ª 30378133 

Maria Pereira 8/1/1994 10º/AS 30197930 

Neuza Silva 23/7/1990 12º/LH 2119790 

Romira Tavares 10/10/1992 12º/LH 15658408 

Solange Mendes 20/11/1994 10º/SE 774695 

Tatiana Moreira 9/6/1997 10º/LH 13502120 

Tabela 2 - Elementos do núcleo 

 

 Sobre a equipa, importa destacar, sobretudo, o facto de, pelo maior número 

de alunas inscritas pertencer ao escalão de juniores (alunas nascidas nos anos de 

1995 e anteriores), a única equipa existente no núcleo compete neste escalão, razão 

pela qual, na tabela acima, apenas este escalão aparece descriminado. Contudo, 

nem todas as atletas pertencem ao escalão de juniores, ou seja, existem atletas de 

outros escalões. São os casos das alunas: 

 Carina Pinheiro (juvenil); 

 Carina Silva (juvenil); 

 Jamila Reis (infantil A); 

 Margarida Cláudia (infantil B); 

 Tatiana Moreira (juvenil). 

As regras do DE permitem, no entanto, que alunas do escalão inferior possam 

competir no escalão de juniores, o que acontece com as alunas pertencentes ao 

escalão de juvenis. Apenas as alunas Jamila Reis e Margarida Cláudia não podem 

participar nas competições oficiais, podendo, no entanto, ser incluídas nas 

competições amigáveis. 

 

Avaliação inicial da equipa 

 Nos primeiros treinos realizados com a equipa, elaborei uma breve avaliação 

daquilo que as alunas já dominam individualmente e do que a equipa domina como 
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coletivo, definindo, a partir desta AI, e em conjunto com a professora responsável 

pelo núcleo, um conjunto de objetivos a atingir ao longo do ano letivo. 

 A tabela seguinte resume os resultados da AI, sendo igualmente identificado 

o prognóstico para cada um dos diferentes grupos existentes no núcleo. 

Avaliação Inicial 

Nível Grupo Diagnóstico Prognóstico 

Superior 

Carina Pinheiro 

 Domínio das regras do 

jogo; 

 Domínio do passe, 

receção, drible, 

remate, desarme e 

interceção; 

 Domínio da 

desmarcação, e ajuda 

defensiva. 

 Dominar marcação 

individual e por zona; 

 Dominar e saber utilizar 

o ataque ao espaço 

entre os defesas e a 

ajuda ofensiva (criação 

constante de linhas de 

passe); 

 Dominar a cobertura, 

pressão por zonas e 

ocupação racional do 

espaço. 

Carla Minte 

Catarina Cardoso 

Cristina Silva 

Daniela Amaral 

Dúnia Cardoso 

Edith Carvalho 

Liliana Sousa 

Manuela Mendes 

Márcia Neves 

Romira Tavares 

Tatiana Moreira 

Médio 

Carina Silva 
 Domínio das regras do 

jogo; 

 Passe, receção, drible, 

remate, desarme e 

interceção pouco 

consolidados, embora 

façam parte do 

repertório mas com 

limitações; 

 Desmarcação e ajuda 

defensiva quase 

inexistentes.  

 Dominar marcação 

individual e por zona; 

 Dominar as técnicas de 

passe, receção, drible, 

remate, desarme e 

interceção; 

 Domínio e aplicação da 

desmarcação e ajuda 

defensiva; 

 Dominar a cobertura, 

pressão por zonas e 

ocupação racional do 

espaço. 

Cátia Garcia 

Cláudia Trindade 

Neuza Silva 

Maria Pereira 

Laura Chaves 

Cátia Garcia 

Filipa Sanches 

Inferior 

Jamila Reis  Fraco conhecimento 

das regras; 

 Técnica individual com 

 Conhecimento das 

regras do jogo; 

 Domínio e aplicação 

Jéssica Dias 

Margarida Cláudia 
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Solange Mendes 

muitas limitações; 

 Conhecimentos táticos 

inexistentes. 

das técnicas de passe, 

receção, remate, 

desarme e interceção; 

 Domínio e aplicação da 

desmarcação; 

Tabela 3 - Avaliação inicial (diagnóstico e prognóstico) 

 



Planeamento 

 

Meses Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai 

Fim De Semana 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 28 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 

Calendário 
Competitivo 

Camp. - 
1º Enc.                                   

Camp. - 
2º Enc.                                   

Camp. - 
3º Enc.                                   

Torneio 
Leal C.                                   

Torneio 
Abertura                                   

Torneio 
Encerr.                                   

Periodizaçã
o 

Período P. Prep. Geral P. Prep. Específico Período Competitivo P. Prep. Específico P. Competitivo 
P. 

Transi. 

Mesociclo Introdutório Base Comp. Base Pré-Comp. Comp. Comp. Base Pré-Comp. Comp. Base 

Microciclo 
Gr
ad
. 

Gr
ad
. 

Gr
ad. 

Ca
rga 

Car
ga 

Re
cup

. 

Apr
ox. 

Co
mp
. 

Ca
rga 

Ca
rga 

Cho
que 

Re
cup

. 

Apr
ox. 

Apr
ox. 

Co
mp. 

Co
mp
. 

Co
mp
. 

Co
mp
. 

Co
mp
. 

Co
mp
. 

Co
mp
. 

Ca
rga 

Ca
rga 

Cho
que 

Re
cup

. 

Re
cup

. 

Apr
ox. 

Apr
ox. 

Co
mp
. 

Co
mp
. 

Co
mp
. 

Co
mp
. 

Ca
rga 

Ca
rg
a 

Fases/Ele
mentos 

Técnico 
                                  

Tático 
                                  

Físico 
                                  

Conteúdos Ataque 
 

Técnic
a 

Indiv. 

Passe/Receç
ão                                   

Drible 
                                  

Remate 
                                  

Tática 
Indiv. 

Desmarcação 
                                  

Ataque Ao 
Espaço                                   

Tática 
Grupo 

Ocupação Do 
Espaço                                   
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Cobertura 
Ofensiva                                   

Conteúdos Defesa 
 

Técnic
a 

Indiv. 

Marcação 
                                  

Desarme 
                                  

Interceção 
                                  

Tática 
Indiv. 

Ajuda 
                                  

Trocas 
                                  

Tática 
Grupo 

Ocupação do 
Espaço                                   

Pressão 
                                  

Cobertura 
Defensiva                                   

Qualid
. 

Física
s 

Resistência 
                                  

Velocidade 
                                  

Força 
                                  

Traba. 
Psic. 

Espírito 
Equipa                                   

Concentração 
                                  

Motivação 
                                  

Tabela 4 - Planeamento 

 

LEGENDA 

Nível baixo   

Nível médio   

Nível elevado   

Tabela 5 - Legenda planeamento 

 



Justificação do planeamento 

 

Periodização 

 No que toca à periodização, o macrociclo envolve um conjunto de períodos 

onde o planeamento de trabalho a desenvolver com as alunas difere de acordo com 

os objetivos e, sobretudo, o calendário competitivo. Foi a partir deste último que 

defini quais as intensidades a atribuir a cada competência a desenvolver e quais os 

tipos de microciclo de treino. 

 O primeiro período deste planeamento é um período de preparação geral, 

onde se pretende, sobretudo, que as alunas desenvolvam as suas qualidades 

físicas, especialmente velocidade e resistência. Segue-se um período de preparação 

específica, onde ainda existe um trabalho intenso ao nível físico mas que, contudo, 

tende a dar lugar, gradualmente, a um trabalho mais técnico e tático. Trata-se de um 

período de aproximação ao período competitivo, que se segue, e que visa preparar 

as alunas para essas mesma competição. O período seguinte, competitivo, envolve 

as primeiras competições do ano letivo, estando o trabalho a nível técnico e tático 

definido com maior intensidade neste período. Contudo, pontualmente, e porque 

existe um grande espaçamento de tempo entre alguns jogos, é possível um aumento 

do volume e intensidade de cargas como forma de manter as qualidades físicas das 

alunas, o que acontece nos microciclos de carga e de choque. A interrupção durante 

todo o mês de março permite a inclusão de um período preparatório específico, onde 

se volta a dar ênfase às qualidades físicas sem retirar, no entanto, a atenção do 

trabalho técnico e tático. Por fim, novamente um período que envolve competição e 

onde se pretende preparar as alunas para essas mesmas competições e um período 

transitório que liga o término das competições ao término do ano letivo. Neste último 

período, apesar de o mesmo envolver dois microciclos de carga, pretende-se que as 

alunas possam continuar a desenvolver as suas capacidades técnicas e táticas em 

simultâneo com as qualidades físicas. 

 

Conteúdos 

 A opção pelos conteúdos selecionados advém da AI efetuada às alunas no 

decorrer dos primeiros treinos, após a qual, defini, em conjunto com a professora 

responsável pela equipa, um conjunto que aprendizagens que consideramos 

importantes para que a equipa possa evoluir no global e para que as alunas, em 

particular, possam também desenvolver as suas capacidades técnicas e táticas. 

Deste modo, tanto a nível individual como coletivo, foram selecionados conteúdos 
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técnico e táticos, quer ofensivos, quer defensivos. Tal opção prende-se com o 

objetivos de formar alunas equilibradas, tanto técnica como taticamente, que 

possam auxiliar a equipa, fortalecendo-a no geral. Ainda relativamente aos 

conteúdos, importa destacar que, embora a cobertura ofensiva surja no 

planeamento, a mesma será abordada de forma simples e não será alvo de ênfase 

nas competições, uma vez que considero que o nível da equipa ainda não permite 

uma evolução tática que envolva cobertura constante. Como tal, este conteúdo foi 

selecionado numa perspetiva de evolução das alunas, especialmente as de nível 

superior. A cobertura defensiva não será abordada deliberadamente, uma vez que a 

base para a mesma se encontra no conteúdo da ajuda, o qual se pretende que a 

equipa domine na totalidade. 

 

 

Modelo de plano de treino 

 

 A tabela que se segue apresenta um modelo do plano de treino utilizado para 

cada sessão lecionada. Contudo, importa referir que, pontualmente, poderá ser 

adicionado algum exercício ou tipo de trabalho não descrito nesta tabela. Trata-se 

de um plano de treino que sofre adaptações semanais, de acordo com a 

periodização efetuada. Salienta-se, também, o facto de não surgirem descriminados 

os tempos parciais e totais, uma vez que os mesmos variam de treino para treino. 

Plano de treino - modelo 

Exercício Descrição Observações/estratégia TP’ TT’ 
Instrução inicial     

Aquecimento - Corrida contínua sem bola; 
- Corrida continua com bola; 
- Rabia; 
- Passes a pares; 
- Roubo de bola; 
- Condução de bola em espaço 
reduzido. 

   

Reação e 
velocidade 

    

Finalização     

2x1 + jockers     

2x2     

Contra ataque 2x1     

Condução de 
bola/drible 

    

3x3 ou 4x4 em 
campo reduzido 
(balizas pequenas) 

Várias equipas, realizar um circuito em 
condução de bola no menor tempo 
possível. 

   

Trabalho GR Trabalho específico de guarda redes: 
- Reação; 
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- Força; 
- Flexibilidade. 

Jogo 5x5  Várias equipas, quando se marca 
um golo, a equipa que sofre sai e 
dá lugar a outra. Máximo de 5 
minutos cada jogo (em caso de 
empate, sai a equipa com mais 
tempo em campo). 

  

Retorno à calma - Alongamentos Colocar uma aluna a conduzir os 
alongamentos. 

 60’ 
ou 
45’ 

Tabela 6 - Modelo de plano de treino 
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