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1) Introdução 

 O Projeto de Desporto Escolar surge no âmbito da Área 3 do estágio curricular 

do Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da 

Faculdade de Motricidade Humana. 

 O Desporto Escolar (DE) alcança uma elevada importância dentro das 

atividades extracurriculares da escola uma vez que proporciona aos alunos a única ou 

para outros mais uma oportunidade para o desenvolvimento e manutenção das 

capacidades físicas e mentais, numa determinada modalidade. Estes fatores 

contribuem então para a aplicação de hábitos de vida saudáveis, servindo também 

como complemento à disciplina de Educação Física. 

 Uma das funções de estágio inerentes à Área 3, é a coadjuvação ao professor 

responsável por um núcleo de DE. Esta coadjuvação deverá ser feita de forma ativa 

em todas as tarefas (planeamento, condução e avaliação) relacionadas com o grupo 

equipa. Devido ao seu caracter voluntário, esta prática terá de desenvolver nos alunos 

um constante desafio, em que os alunos terão de se superar constantemente através 

de momentos de aprendizagem motivantes.  

 Este projeto iniciar-se-á com um enquadramento do DE na escola de 

Alfornelos, no que toca aos seus princípios, valores e núcleos ativos. De seguida são 

apresentados os objetivos gerais e específicos, bem como a justificação para a 

escolha do núcleo. Posteriormente será apresentada uma caracterização dos recursos 

do núcleo em causa e do grupo equipa. Após a caracterização dos recursos é 

apresentada a caracterização do grupo equipa onde é referida os níveis 

diagnosticados e prognosticados dos alunos. Segue-se o planeamento anual das 

atividades, a estrutura dos treinos e o quadro competitivo. Por último é apresentada a 

forma de avaliação do mesmo, para isso, serão expostos os balanços das atividades 

realizadas até ao momento. 
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2) Enquadramento 

 De acordo com o Decreto-Lei nº95/91 de 26 de fevereiro, o DE surge de um 

conjunto de práticas lúdico-desportivas e de formação dos alunos com objetivos ao 

nível desportivo. O DE é visto como um complemento curricular e de ocupação dos 

tempos livres, através de um regime de voluntariado de participação e escolha dos 

alunos, sendo este integrado no plano de atividades da escola e organizado no âmbito 

do sistema educativo. 

 Cada escola, deverá ter em conta as características específicas da sua região, 

estabelecendo assim um leque variado de modalidades e de práticas desportivas. 

Estas deverão ser organizadas tendo em vista as características de cada atividade, 

nomeadamente o ensino, o treino, a recreação e a competição. 

 Para além do fator competitivo, o DE deverá ter como objetivo também, a 

promoção da saúde e a condição física, a educação moral, intelectual e social dos 

alunos, respeitando também a individualidade e as diferenças de cada um. Desta 

forma, o DE terá a seu cargo a incumbência de combater o insucesso e abandono 

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

eclética dos jovens através da prática de atividades físicas. 

 Assim sendo pretende-se transmitir aos alunos durante os treinos os seguintes 

valores: 

 - Trabalho em equipa (para conjugação de esforços, na promoção de regras e 

valores); 

 - Universalidade e equidade (de forma a que todos tenham igual ingresso, 

promovendo assim a inclusão e garantindo a individualidade de cada um); 

 - Motivação (de todos os intervenientes, na procura das melhores práticas); 

 - Comunicação e credibilidade (como forma de alcançar o reconhecimento de 

toda a comunidade); 

 - Cumprimento e excelência (assumindo as tarefas, para além das obrigações, 

tendo em vista o melhor desempenho possível). 

 Particularmente na nossa escola, apenas existem 4 núcleos de DE, sendo eles 

Futsal (vertente interna com o escalão de Infantis A e B masculinos e vertente externa 

com o escalão de Juvenis masculinos), Basquetebol (vertente externa, iniciadas 

femininas) e Patinagem (vertente interna, masculino e feminino)  

 O núcleo do qual farei parte é o de futsal masculino no escalão de Juvenis. É 

professora responsável deste grupo equipa a professora Natália Santos. 
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3) Objetivos gerais 

 O Treino de Desporto Escolar visa proporcionar aos jovens praticantes, a 

ocupação dos tempos livres, através de uma prática de Futsal num correto 

enquadramento técnico e pedagógico de forma competitiva, complementando a sua 

formação como cidadãos plenamente integrados na Sociedade; 

4) Objetivos específicos 

 O jogador deverá saber aplicar corretamente e em situação de jogo adequada, 

os conteúdos Técnico-Táticos tratados nos treinos ao longo do ano. O grau de 

exigência desta aplicação, será fortemente influenciado pelo escalão etário dos jovens 

praticantes: 

 Ações Técnico-táticas Individuais  

Ofensivas: Passe, Finta, Remate, Drible, Receção.  

Defensivas: Desarme, Interceção. 

 Ações Técnico-táticas Coletivas  

Ofensivas: Combinações Táticas, compensações / permutações, Cortinas e Ecrãs, 

Temporizações, e Esquemas Táticos. 

Defensivas: Deslocamentos Defensivos, Compensações / Desdobramentos, Dobras, 

Temporizações, Cortinas e Ecrãs e Esquemas Táticos. 

 Os Princípios do Jogo (Gerais e Específicos); 

Gerais: Rutura, Equilíbrio, Intervenção. 

Específicos: Progressão, Cobertura Ofensiva e Defensiva, Mobilidade, Contenção, 

Equilíbrio Ofensivo e Defensivo. 

 Ocupação Racional do Espaço 

Corredores: Esquerdo, Direito e Central  

Sectores: Defensivo, Meio Campo, Ofensivo 

 Os Métodos do Jogo (Ofensivos e Defensivos); 

Ofensivos: Contra-Ataque, Ataque Rápido, Ataque Posicional 

Defensivas: Marcação Individual, Marcação à Zona, Marcação Mista 

 Os Sistemas de jogo e as diferentes posições táticas 

a) Quadrado (2-2) e Losango (3-1) 

b) Guarda-Redes, Fixo, Alas (direita e esquerda) e Pivô. 

 É também objetivo deste núcleo a aquisição por parte dos jogadores de uma 

condição física/atlética que lhe permita praticar minimamente o jogo de Futsal e 

também um desenvolvimento das capacidades inerentes a cada um, tais como: 

Capacidades Condicionais: 
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 Resistência Aeróbia; 

 Velocidade (Deslocamento e Execução); 

 Força Muscular (Força Veloz). 

Capacidades Intermédias 

 Flexibilidade; 

 Velocidade de Reação (Simples e Complexa) 

Capacidades Coordenativas 

 Orientação Espácio-temporal 

 Diferenciação Cinética 

 Equilíbrio Estático-Dinâmico 

 Reação Motora 

 Transformação do Movimento 
 

 Outro dos objetivos inerentes à prática e o dever do jogador de conhecer e 

aplicar em situação de jogo, as regras do jogo de Futsal, bem como criar e manter um 

espírito de grupo saudável, conseguindo respeitar os colegas, treinadores e 

adversários. 

 No que concerne à competição, esta deve ser uma competição saudável, uma 

vez que se trata de uma competição em que o objetivo passa pela formação 

desportivas dos jovens. 

5) Justificação da escolha 

 A minha escolha por este núcleo de Desporto Escolar, teve como base a minha 

experiência enquanto jogador de Futsal. Através desta experiência poderei transmitir 

da melhor forma um bom conhecimento da modalidade e também das diversas formas 

jogadas da modalidade.  

 Inicialmente a minha escolha não recaia necessariamente nesta modalidade no 

entanto e devido também à decisão dos meus colegas pelos outros núcleos, decidi 

que o melhor seria a escolha por este núcleo tendo em conta a minha experiencia 

nesta modalidade. 

6) Recursos 

6.1) Recursos humanos 

6.1.1) Professores 

Coordenadora do Desporto Escolar: Lurdes Fonseca 

Responsável pelo Núcleo de Futsal: Natália Santos 
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Professor Estagiário que acompanha o Núcleo de Estágio: André Silva 

 

 

6.1.2) Alunos 

 

6.2) Recursos Materiais 

Para a prática do núcleo desporto escolar, serão necessários vários materiais, 

sendo eles bolas de futsal, pinos, cones, apitos e coletes. 

6.3) Recursos Temporais 

Os treinos realizam-se todas as 4ªs feiras entre as 14h e as 15:30.  

6.4) Recursos Espaciais 

No que concerne aos recursos espaciais, estes resumem-se a três, havendo um 

roulement para os três espaços. Sendo que em cada semana o futsal está num 

espaço (ex: semana 1- Pavilhão; semana 2- Campo exterior; semana 3- Campo verde; 

semana 4- volta ao inicio). Quando se está num dos campos exteriores, se chover este 

núcleo juntasse ao outro núcleo de futsal, se este estiver no pavilhão, caso contrário 

não há condições pra a realização do treino. 

Tabela 1. Lista dos alunos participantes 

4ª Feira - 14h até às 15:30 

Iniciados Juvenis 

Nome Data de nascimento Nome Data de nascimento 

G 07-06-1998 L 10-06-1996 

R 01-10-1998 B 07-12-1996 

R 07-08-1998 L 02-09-1997 

M 21-10-1998 L 03-08-1996 

J 26-08-1999 M 04-09-1997 

I 22-01-1999 M 11-04-1997 

E 04-07-1999 J 02-11-1997 

D 18-06-1999 A 05-01-1997 

J 04-01-1998 C 21-10-1997 

D 16-01-1998 I 22-02-1997 

A 27-03-1999 D 07-12-1997 

R 27-04-1999 M 01-03-1997 

S 09-12-1999 A 25-01-1997 

S 27-06-1998 H 09-02-1996 

D 13-11-1999 M 03-09-1997 

  P 09-12-1997 
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Ilustração 1. Campo Verde 

 

Ilustração 2. Pavilhão 

 

Ilustração 3. Campo Exterior 

 

7) Caracterização do grupo 

 O grupo é na sua maioria pouco consistente no que concerne à presença nos 

treinos, no entanto os alunos mais assíduos são os alunos do escalão de iniciados. 

Este aspeto foi melhorado após a realização do torneio de Futsal uma vez que houve 

uma prospeção dos melhores alunos no escalão de Juvenis, o que permitiu que 

houvesse um melhoramento tanto na qualidade como na assiduidade nos treinos. 

Contudo continua a verificar-se uma maior assiduidade nos treinos por parte dos 

alunos do escalão de iniciado, o que é um aspeto negativo uma vez que o núcleo está 

inserido no escalão de Juvenis. 

 No geral é um grupo com boas capacidades para a prática desta modalidade, 

no entanto existem alguns alunos que se destacam pela positiva, sendo eles o M, o L, 

o A, o C e o J, este último ainda no escalão de Iniciados. Destes seis jogadores ainda 

é de destacar que apesar de muito bons jogadores, os dois primeiros não têm um 
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comportamento desejado durante os treinos, pelo que por vezes são banidos de 

efetuarem os treinos. Existe também um aluno com paralisia cerebral parcial, que não 

lhe permite deslocar e desenvolver da melhor forma o lado direito do seu corpo. 

7.1) Avaliação inicial 

 A Avaliação Inicial (AI), foi efetuada nos 4 primeiros treinos de forma a verificar 

o nível dos alunos e proporcionar-lhes momentos lúdicos de contacto com a 

modalidade. Desta forma foram elaborados treinos com maior incidência no jogo 

formal e em alguns exercícios específicos da modalidade.  

 Após esses treinos elaborei a seguinte lista, de onde é fácil verificar o nível 

diagnóstico e prognóstico dos alunos 

Iniciados Juvenis  

Nome 
Nível 

diagnóstico 

Nível 

Prognóstico 
Nome 

Nível 

diagnóstico 

Nível 

Prognóstico 

G I E L PE E 

R I PE B E PA 

R E A L PA A 

M PE PA L E PA 

J I PE M PE E 

I I PE M A A 

E PE PA J PE E 

D I PE A A A 

J PA A C A A 

D E PA I E PA 

A I PE D PE E 

R I PE M PA A 

S I E A E PA 

S PE E H E PA 

D PE E M E PA 

 P I PE 

Tabela 2. Nivel Diagnóstico e Prognóstico 

8) Planeamento Anual 

 

 

Espaço 
Treinos 

Total 

1º Período 2º Período 3º Período 

Ginásio 4 3 3 10 

Campo Exterior 3 2 4 9 

Campo Verde 3 3 3 9 

Total 10  8 10 28 

Tabela 3. Distribuição dos espaços 
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 Durante o 1º Período, após a Avaliação Inicial, iniciou-se uma fase de 

preparação para o 1º encontro com o desenvolvimento das capacidades motoras dos 

alunos e a introdução de algumas componentes táticas. No 2º Período serão 

desenvolvidas as capacidades motoras, bem como uma mentalidade competitiva, 

tendo em vista uma melhor atitude por parte dos alunos nos encontros vindouros. Por 

último dar-se-á um aperfeiçoamento ao que às habilidades técnicas e táticas diz 

respeito. No 3º Período, serão consolidadas todas a aprendizagens até então 

adquiridas pelos alunos. 

8.1) Estrutura do treino 

 Em todos os treinos há uma estrutura base, assim sendo cada treino é dividido 

numa parte inicial, aquecimento, parte principal, parte final e ainda uma parte dedicada 

à aptidão física que poderá ser incluída a seguir ao aquecimento ou no final do jogo 

formal. 

Parte Inicial 

 Nesta fase dá-se uma explicação dos objetivos do treino e critérios de êxito dos 

diversos exercícios. Promove-se também um clima motivacional positivo para o treino. 

Aquecimento 

 Esta fase do treino tem como principal objetivo aumentar a atividade dos 

diversos sistemas funcionais, de forma a preparar o organismo para a parte seguinte 

do treino. Este aquecimento inicia-se com uma mobilização articular, passando aos 

Meses Setembro/Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho 

Período 1º 2º 3º  

Etapa 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa 4ª Etapa 

Data 17/09 a 29/10 2/11 a 14/12 09/01 a 13/03 3/04 a 12/06 

Nº de 

Treinos 
4 6 9 10 

C
o

m
p

e
tê

n
c
ia

s
 a

 

tr
a
b

a
lh

a
r 

Avaliação Inicial 

- Aquisição de 
habilidades técnicas e 
táticas; 
- Desenvolvimento das 
capacidades motoras. 

- Aperfeiçoamento das 
habilidades técnicas e 
táticas; 
- Desenvolvimento das 
capacidades motoras; 
- Desenvolvimento de uma 
mentalidade competitiva. 

- Consolidação das 
aprendizagens 
adquiridas ao longo 
do ano 

Tabela 4. Comptências distribuidas ao longo do ano 
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aspetos mais específicos do jogo, e deverá integrar principalmente objetivos técnicos e 

sempre que possível objetivos táticos.  

 De seguida serão apresentados dois exemplos de exercícios a fazer nesta fase 

do treino  

 

Ilustração 4. Jogo reduzido 3x3 

 

Ilustração 5. Passe e receção em várias 

distâncias 

Parte Principal 

 Os objetivos desta fase passam por os alunos manterem os níveis de 

rendimento previamente programados e definidos. Sendo eles a aplicação e 

desenvolvimento do modelo de jogo através de diversos exercícios critérios e de 

formas jogadas e jogos reduzidos. Tem como objetivo ainda potenciar as situações de 

superioridade numérica, por exemplo de 2x1+Gr. e 3x1+Gr. É nesta fase também que 

se vai desenvolver o desenvolvimento dos Esquemas Táticos Ofensivos e Defensivos 

(Cantos e Livres, ou Reposições Laterais): 

 Como exemplo de alguns exercícios desenvolvidos na parte fundamental do 

treino, temos o 2x1+GR, o 3x2+GR e o jogo formal 

 

Ilustração 6. 2x1+GR 
 

Ilustração 7. 3x2+GR 

 

Ilustração 8. Jogo formal 5x5 

Parte Final 

 Esta é a fase onde se dá uma redução e recuperação do esforço de todo o 

treino, através de alongamentos. Dá-se a arrumação do material utilizado, enquanto se 

realiza um balanço do treino, e de alguma forma dar uma preleção dos conteúdos a 

abordar no próximo treino. 



Estágio Pedagógico 2012/2013 

Projeto de Desporto Escolar - Futsal Página 10 

 

 

 

Aptidão Física 

 Esta é uma fase que se pode incluir no treino tanto após o aquecimento como 

após o jogo formal. Esta fase tem como objetivo desenvolver as 4 capacidades físicas 

dos alunos referenciadas anteriormente, através de diversos exercícios, tais como: 

 

Ilustração 9. Saltos, mudanças de 

direção e velocidade máxima 

 

Ilustração 10. Mudanças de 

direção e velocidade máxima 

 

Ilustração 11. Agachamentos, 

velocidade e subir ao espaldarte 

 

9) Quadro Competitivo 

9.1) Vertente Externa 

 Neste escalão existem 2 series sendo que a escola Básica de Alfornelos, no 

escalão de Juvenis, está inserida na serie I com as escola Cardoso Lopes, escola D. 

João V e escola Dr. Azevedo Neves. 

 Serão realizados 4 encontros, sendo que o primeiro, realizado na escola de 

Alfornelos, realizou-se no dia 17 de Novembro e foram por nós realizados 2 jogos. No 

encontro Nº2 (dia 19 de Janeiro) apenas faremos 1 jogo e ai apuram-se as 

classificações e ai ficaram definidos os outros dois encontros (2 de Março e 13 de 

Abril), onde se irá definir as classificações. Quanto à duração dos jogos, são duas 

partes de 20 minutos (corridos), e cada equipa tem direito a 1 “desconto de tempo” em 

cada parte. Quando uma equipa atinge a 6ª falta (numa parte) é marcado com um livre 

direto sem barreira. 

9.2) Vertente interna 

 Esta competição consiste em jogos que se irão realizar entre equipas dos dois 

núcleos de futsal. Desta forma o meu núcleo irá dividir-se em 3 equipas e cada uma 

delas irá realizar jogos com equipas do outro núcleo.  

 Esta vertente terá como principal objetivo dar jogos com uma determinada 

competição aos alunos do núcleo da minha colega. No entanto, terá também um 

caracter competitivo para o meu núcleo, uma vez que irei também fazer as equipas de 

forma homogenia, com o propósito de motivar os alunos que não tenham muito tempo 

de jogo nos jogos realizados contra as outras escolas. 
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 Os jogos serão realizados ao longo do 2º Período e do 3º Período, sempre que 

o meu núcleo esteja escalado para ter treino no pavilhão gimnodesportivo. 

9.3) Visita ao treino do SL Benfica 

 Esta visita irá realizar-se no dia 05/06, e surge no sentido de promover a 

modalidade junto dos alunos através da observação e interação com jogadores 

profissionais da modalidade. Esta atividade tem também como objetivo motivar os 

alunos a continuar a ir aos treinos após o término da competição externa. 

 Para esta visita serão selecionados cerca de 15 alunos, sendo que a maioria 

serão do meu núcleo e os restantes do núcleo da Núria. A escolha dos participantes 

será feita tendo em consideração a assiduidade, empenho e gosto pela prática 

desportiva dos alunos. 

 Assim, após o contacto com os membros do clube, estes sempre se 

demonstraram recetivos à visita dos nossos alunos, o que para mim pessoalmente foi 

bastante importante. Penso que esta atividade será bastante enriquecedora para os 

alunos, especialmente aqueles que pratiquem algum tipo atividade desportiva para 

além da escola e do DE. 

10) Avaliação 

 Tendo como objetivo avaliar a consecução deste projeto, ao longo do ano 

serão realizados balanços das atividades realizadas nesta área. Desta forma, serão 

considerados alguns aspetos para que esta avaliação seja consistente, tais como, 

feedback da professora responsável pelo núcleo de Futsal, Natália Santos; feedback 

dos orientadores de estágio, Pedro Conde e Luís Fernandes; balanço intercalar no 

final de cada período letivo; balanço final da atividade; número de assiduidade dos 

alunos tendo em conta o número total de inscrições. 

11) Balanços 

11.1) Outubro 

No treino de dia 03/10, realizou-se um treino de conjunto entre todos os escalões 

do núcleo de Futsal (infantis A e B, iniciados e juvenis). O treino iniciou-se com uma 

breve apresentação da modalidade, dos professores envolvidos no núcleo, da forma 

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

apresentação dos alunos envolvidos. De forma a perceber da melhor forma as reais 

capacidades dos alunos, passou-se logo para o jogo formal, sem que houvesse a 

existência de aquecimento nem no final de retorno à calma. Este foi um treino 

integralmente pela responsável do núcleo.  
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No treino de dia 10/10, que se realizou no campo verde, foram desenvolvidos os 

mesmos aspetos do treino anterior, sendo que não houve novamente aquecimento 

nem retorno à calma, havendo somente jogo formal. Este treino teve como objetivo a 

observação das habilidades motoras, técnicas e táticas dos alunos, contudo julgo que 

não foi conseguido da melhor forma, uma vez que se tornou por vezes aborrecido para 

os alunos estarem sempre em jogo formal sem objetivos específicos. Desta forma e 

para prevenir este sentimento, tentei junto da professora responsável introduzir alguns 

aspetos para uma maior motivação, no entanto não me foi permitido implementa-los, 

uma vez que a mesma queria ver o jogo formal para observar o comportamento dos 

alunos em jogo. 

Os treinos seguintes (17/10 e 31/10), decorreram em conjunto com o outro 

núcleo de futsal (infantis A e B) no pavilhão desportivo, uma vez que se encontra a a 

chover. Após uma conversa com a minha colega de estágio, Núria, decidimos intervir e 

conduzir nós próprios os treinos a partir dali, desta forma iniciamos o treino com um 

aquecimento, seguindo-se uma mobilização articular e depois uma situação de jogo 

formal com o objetivo de diagnóstico. Para este foram formadas 3 equipas equilibradas 

e heterogéneas que jogaram entre si em jogos de 8 minutos. 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. 

11.2) Novembro 

O treino de dia 07/11, foi realizado de novo em conjunto com o outro núcleo de 

futsal no pavilhão desportivo, devido às condições meteorológicas adversas. 

Inicialmente os alunos realizaram um aquecimento constituído por uma com corrida 

contínua, uma mobilização articular e por uma estação de velocidade dado pelos 

estagiários. Penso que este aquecimento foi bem conseguido, uma vez que permitiu 

que tanto eu como a Núria nos integrássemos mais no treino. De seguida passou-se 

para uma fase de jogo formal tendo como objetivo diagnosticar o nível dos alunos. 

Para o jogo formal foram formadas 4 equipas equilibradas e homogéneas (2 do 

escalão de infantis e 2 do escalão de iniciados/juvenis) que jogaram entre si dentro 

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

por vezes grandes períodos de espera. Mais uma vez, devido à extensão do tempo do 

treino, não houve retorno à calma.  

Os treinos dos dias 07/11 e de 14/11 não se realizaram devido a uma greve 

geral e a semana do interturmas de futsal respetivamente. 
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De seguida no treino de dia 21/11, verificou-se de novo um treino em conjunto 

com os dois núcleos de futsal. Neste treino verificou-se de novo a autonomia que eu e 

a Núria estamos a obter e a aumentar com o decorrer dos treinos. Desta forma, 

proporcionamos um aquecimento com todas as componentes necessárias a uma 

melhor prática e a uma melhor prevenção de lesões. Após o aquecimento deu-se uma 

parte de aptidão física de forma a haver um desenvolvimento das capacidades físicas 

dos alunos, particularmente da velocidade. De seguida foi feito o jogo da rabia de 

forma a motivar os alunos através do jogo lúdico. Por último efetuou-se o jogo formal 

onde foram feitas 4 equipas (2 de cada núcleo de futsal). Devido à extensão do jogo 

formal não foi feito o retorno à calma. Consistiram  

O treino de dia 28/11, foi particularmente especial uma vez que se realizou 

após o torneio de futsal e apareceram muitos alunos, já que recrutamos mais alunos 

que mostraram boas capacidades durante o torneio. Este treino teve a mesma base 

dos outros com um aquecimento (corrida continua e mobilização articular), uma fase 

de desenvolvimento das capacidades físicas dos alunos e uma fase de 

desenvolvimento das capacidades táticas dos alunos. Os exercícios desta fase 

abrangeram no passe e progressão em diagonal e paralela. De seguida deu-se o jogo 

formal em que foram feitas 3 equipas e foram rodando com jogos de 7 minutos. Este 

foi um treino onde foram atingidos alguns objetivos ao nível da progressão no terreno 

através das formas jogadas promovidas no treino.  

11.3) Dezembro 

No treino de dia 05/12, foi realizado um aquecimento (corrida continua e 

mobilização articular), seguido de uma fase de aptidão física onde foi promovida a 

resistência aeróbia. Posteriormente foi feito um exercício de passe e receção, parte 

integrante e de extrema importância no jogo de futsal. Após estes exercícios, passou-

se para o jogo formal onde foi promovido as deslocações e o aproveitamento do 

terreno de jogo, e a implementação de algumas jogadas táticas, como cantos e livres. 

Este treino foi dado mais uma vez exclusivamente por mim.  
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