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Apresentação

oA Escola de Futebol “A.C.R. Fornelos” destina-se a crianças
de ambos os sexos dos 4 aos 15 anos;

o Filiada na Associação Portuguesa de Escolas de Futebol
(APEF) e Associação de Futebol de Braga;

o Estão inscritos 150 jogadores, em vários escalões da APEF.



Objectivos

o Esta escola pretende promover o prazer pela prática de

futebol e pelo desporto em geral, através de treino e formas

didácticas adequadas ao desenvolvimento psicomotor destes

jovens jogadores.

o Apresenta-se como um excelente complemento às
actividades académicas, com uma finalidade formativa e de
hábitos salutares de ocupação dos tempos livres através da
prática desportiva.
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Época Desportiva – Setembro a Julho

o ABC – Jogo + 1 ou 2 circuitos coordenativos (1 x por semana)

o APEF: 2 treinos por semana, 1 jornada/convívio concentradas por
mês com escolas associadas e torneios internos ao longo do ano;



Inscrição

o As inscrições realizam-se na secretaria da A.C.R. de Fornelos,
de segunda a sexta das 8h30 às 12h30 e das 14h às 17h30.
Para a inscrição, além da respectiva ficha, é necessário a
fotocópia do BI ou cédula, 1 fotografia e atestado médico.

oValor da mensalidade – 15 euros (Deve ser pago do dia 1 a 8
de cada mês juntamente com a mensalidade)
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ABC Motor (4,5 e 6 anos)

o Aprender a saber estar,
fazer e conhecer utilizando:

o O corpo (conhecer e
dominar);

o O movimento (forma de
relação, expressão e
comunicação);



ABC Motor

- Actividade lúdico desportiva, jogos lúdicos, jogo 1X1 balizas
grandes, 2, 3, 4 balizas;

- Equilíbrio, Lateralidade, esquema corporal;

- Organização espacial, domínio da sua mobilidade;

- Coordenação global;

- Manipulação de diferentes materiais (bolas de borracha,
mousse, couro, nº1, 2, 3…; ténis, arcos, cordas, raquetes,
balões, andas, pneus, bola gigante (jogo)….)



o o jogo nas suas diversas manifestações (jogos lúdicos,
simbólicos, socialização, inteligência, estratégia, habilidades,
regras simplificadas);

o Bases fundamentais do desenvolvimento psicomotor da
criança e um contributo relevante para o seu processo de
socialização;



1ª Etapa – Relação do jogador com a bola

o Destrezas básicas fundamentais: correr, agarrar, chutar,
conduzir….;

o Combinações motoras: Jogos de pontaria, equilíbrio,
transporte…

o Habilidades de condução de bola: finalização (remate),
passe, drible, fintas e recepção em condições simplificadas e
diversificadas, circuitos;



2ª etapa – Relação do jogador com a bola e a baliza

o Conduzir e remate;

o Passe, recepção e remate;

o Passe, finta e remate;

o Finalização e defesa da baliza;

o Finalização eficaz das acções de jogo e construção da
noção de defesa da baliza;



3ª etapa – Relação do jogador com a bola, com a baliza e 
com o adversário

o Jogos de passe;

o Situação de superioridade numérica;

o Jogos de 0+1x1+0;

o Jogos de GR+2x2+GR;

o Jogos de Gr+3x3+Gr.



4ª etapa – Relação do jogador com a bola, com a baliza, com 
o companheiro e com o adversário

o Tomar consciência das duas fases do jogo (ataque/defesa);

o Em situação de ataque (posse da bola);

o Orientar as acções em função da baliza a atacar;

o Desmarcar-se para receber a bola, afastando-se do seu
portador;

o Utilizar, de forma mais ou menos equilibrada, o jogo
directo e o jogo indirecto;

o Princípios do ataque e da defesa;
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5ª etapa – Relação do jogador com a bola, com a baliza, com 
os companheiros e com os adversários

o Encadeamento das acções técnicas: passe longo,
cruzamento e finalização de cabeça;

o Princípios de ataque: mobilidade e espaço;

o Princípios de defesa: equilíbrio e concentração;

o Jogar com os companheiros progredindo no terreno;

o Ocupação racional do espaço de jogo;

o Desenvolver a capacidade para conservar a posse da bola e
para resolver favoravelmente as situações de 1x1; 2x2;
3x3…;
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6ª etapa – Relação do jogador com a bola, com a baliza, com 
os adversários e com a equipa

o Circulação de bola;

o Manutenção e recuperação da posse de bola;

o Aperfeiçoamento do jogo pelos corredores laterais;

o Equipa como bloco dinâmico utilizando o sistema táctico;

o Método de jogo ofensivo;

o Passar da visão centrada na bola …à visão centrada no jogo
(por isso aprender num espaço de jogo e nº de jogadores
reduzido;

o Duração do treino e jogo (a criança deve estar disponível
mental e fisicamente para as solicitações do jogo (15` e 3 ou
4 situações de treino);



Acções táctico – técnicas desenvolvidas

Envolve as seguintes componentes:

Princípios de ataque Princípios de defesa

Penetração (1º atacante) Contenção (1º defesa)

Cobertura ofensiva/Apoio (2º) Cobertura defensiva (2º)

Mobilidade (3º atacante) Equilíbrio (3º defesa)

Espaço (Estrutura da equipa) Concentração



Componentes

Tácticas individuais ofensivas Tácticas colectivas ofensivas

Recepção e controlo da bola Desmarcação de ruptura

Condução de bola Desmarcação de apoio

Passe Tabelinha

Remate Desmarcação mista



Componentes

Tácticas individuais defensivas Tácticas colectivas defensivas

Desarme Marcação à zona

Intercepção Marcação mista

O guarda – redes e a baliza Dobra

Compensação



Momentos de Jogo

Organização Defensiva

Transição Defesa - Ataque

Organização Ofensiva

Transição Ataque - Defesa



Organização defensiva

o Organizar a equipa em estrutura e fechar os espaços ao adversário;

o Procurar defender à zona desde idades mais baixas;

o Preocupações em defender o corredor central;

o Condicionar a equipa adversária a jogar para um dos corredores
laterais;

o Tentar não entrar dentro da nossa grande área e não juntar as linhas
em demasia;



Transição defesa – ataque

o Fazer o campo tão grande quanto possível (amplitude e
profundidade);

Fazer avançar o jogo:

o1ª opção – Jogar em profundidade para contra-ataque ou ataque
rápido, procurando os corredores laterais;

o2ª opção – Tirar a bola da zona de pressão, se possível para o
corredor contrário e tentar organizar o jogo;

o3ª opção – Sair a jogar em segurança;



Organização ofensiva

o Posse e circulação de bola:

- Fazer a melhor opção (procurar o colega livre e tentar jogar
pelo chão);

- Jogo de posições;

- Formação de muitas linhas;

- Triângulos e losangos (no mínimo 3 receptores potenciais).

o

oVelocidade na circulação de bola (velocidade de decisão e de execução

 velocidade de transmissão

Saber adequar o ritmo do jogo às circunstâncias do momento



Transição ataque – defesa

o 1ª Fase: Procurar agrupar em estrutura táctica;

o 2ª Fase: Reduzir o tempo e o espaço de execução ao portador 
da bola (pressão em bloco sobre o portador da bola)

Bola no corredor central

Levar o adversário a jogar para um dos corredores laterais 
(preocupação deve ser condicionar e conter o ataque do 

adversário)

Bola no corredor lateral

Intensificar a pressão e procurar conquistar a bola



Exercícios Tipo

Exercícios que apelam à técnica individual, em situações de
jogo simplificadas;

Jogos pré - desportivos com e sem bola (jogos de
perseguição, jogos de passes, jogo ao capitão, etc.);

Jogos reduzidos em igualdade e/ou em inferioridade
numérica, contra 1, 2 ou mais balizas (1x 0+Gr; Gr+1x1+Gr;
Gr+2x1+Gr; Gr+2x2+Gr; Gr+3x2+Gr; Gr+3x3+Gr; etc.);

Em situação de jogos reduzidos trabalhar os princípios dos 4
momentos de jogo;



Estrutura táctica (1-3-2-1)
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