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Processo de Formação - Objectivos

• Formação de um indivíduo

• Formação de um atleta (Alta competição/Amador)



Processo de Formação
Metodologias

Metodologia Global

Metodologia Analítica



Metodologia Global

 Aprendizado motor amplo

 Aspectos gerais dos Desportos Colectivos

 Maior ênfase aos aspectos táctico-estratégicos
do que aos estritamente técnicos

 Meio de treino Preferencial: Jogo Condicionado



Metodologia Analítica

• Mais específica

• Maior ênfase à execução perfeita

• Meio de treino preferencial: Exercício



Processo de Formação - Etapas
• 8 aos 12 - Iniciação/Recreação

• 13 aos 14 anos - Pré-especialização

• A partir dos 15/16 anos - Especialização



Etapa - Iniciação/Recreação

• Metodologia Global

• Familiarização com espaço, bola e colegas

• Ensino de acções de jogo (Recepção, passe, drible, remate,
protecção de bola, condução de bola, desarme, desmarcação, marcação individual,
princípios de jogo)

• Sistema: 2:2



Etapa - Pré-Especialização
• Metodologia Global/Analítica

• Consolidação das acções aprendidas

• Maior consciencialização para:
• Ocupação racional do espaço

• Deslocamentos no terreno de jogo (Abordagem a algumas combinações)

• Postura defensiva (Atitude base defensiva)

• Princípios de jogo

• Sistema de jogo: 2:2 /  3:1



Etapas - Especialização
• Metodologia Analítica

• Familiarização com os vários sistemas de jogo
2:2/3:1/4:0

• Abordagem a novas acções de jogo
Combinações, permutas, compensações, dobras, situações
estratégicas, situações especiais de superioridade numérica

• Técnica específica de guarda-redes



Processo de formação
Capacidades Motoras - Fases Sensíveis

Capacidades Fases Sensíveis
Flexibilidade 6 – 10
Velocidade 7– 15

Força 13 – 15
Resistência 13 – 15

Coordenativas 7 – 12



Processo de formação
Intervenção pedagógica

 Feed-back

 Redução dos tempos de espera

 Trabalho por estações



Estrutura da sessão de
treino

 Prelecção inicial

 Aquecimento

 Parte principal

 Retorno à calma

 Prelecção final



Prelecção Inicial
 Objectivos

 Conteúdos

 Análise ao jogo anterior

 Formação de grupos

 Motivação dos atletas



Aquecimento

Mobilidade
articular

Activação
muscular

Adaptação

cardio-respiratória



Parte Principal
• Aprendizagem das Acções de jogo

• Desenvolvimento das capacidades motoras
condicionais  e coordenativas

• Treino psicológico

• Testes de avaliação



Retorno à calma
 Alongamentos

 Criação de “imagens”

 Jogos

 Corrida de baixa intensidade



Prelecção final
 Balanço da sessão

 Questionamento

 Reforço positivo ao
trabalho desenvolvido

 Antevisão da próxima
sessão ou competição



O Treinador deverá:
Contribuir para o desenvolvimento harmonioso do

atleta

Respeitar as fases do processo de formação, não
“queimando” etapas

Conhecer a estrutura da sessão de treino, ordenando os
seus conteúdos de forma correcta

Incutir nos seus praticantes que:



“Vencer é importante
mas não é tudo.

Tudo é esforçarmo-nos
para vencer!”

Oliveira, João e outros; in O Puzlle do
Selecionador Nacional de Basquetebol
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