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Na fase de adolescência os seus atletas têm 
uma preocupação própria: Como posso 
descobrir, iniciar e experimentar a minha 
vida sexual, sem prejudicar a minha 
vida como pessoa e como atleta? 

Se não estiverem devidamente 
preparados, as realidades que vêm 
com esta preocupação, são:   

Amor, Sexo, Calendário, Gravidez 
indesejada, Aborto, Abandono, Desistência 
da escola e do desporto.     

Se não quer perder os seus talentos nesta 
fase, ponha os seus atletas a debater estas 
realidades.

O Calendário é o método que muitos 
adolescentes usam para se prevenirem de 
uma gravidez indesejada. Mas este método 
é muito incómodo e inseguro. Incómodo 
porque a rapariga está biologicamente com 
mais vontade no período fértil; e inseguro 
porque o período da atleta adolescente 
ainda é irregular. 

Como resultado, o Mister é regularmente 
confrontado com gravidezes indesejadas, 

com todas as suas complicações para a 
formação, a vida e a família dos atletas e 
das atletas.

Não poucas vezes as atletas recorrem 
ao aborto, uma solução não sem perigo, 
especialmente quando não for feito nos 
serviços de saúde.

As primeiras camisinhas foram inventadas 
há 3,300 anos e foram feitas de cabedal 
de cabrito. Desde aqueles tempos, a 
camisinha melhorou muito e ficou popular 
especialmente entre adolescentes nos outros 
continentes, porque encontraram nela uma 
solução para as suas próprias preocupações: 
Como podemos fazer amor, sem prejudicar 
a nossa vida, como pessoas e como atletas? 

Este é, para o atleta, um argumento 
próprio e um argumento que coloca 
a camisinha em 1º lugar!

Seja qual for o tema, procure sempre 
a motivação dentro dos seus atletas, para 
os motivar a aderirem a certas atitudes e 
comportamentos.

Medicina
para

infeís?

Ferramentapara fazer amor!

ou
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defina
objectivos
concretos,
relevantes

e realizáveis

Elaborar um plano de treinos

Elaborar um plano de treinos começa por definir os objectivos do 
treino para o período: O que é que você quer que os seus jogadores 
aprendam? Ao definir este objectivo, seja o mais específico 
possível e defina objectivos que vá conseguir realizar e avaliar. 
Assim: “jogar melhor futebol” não é um objectivo específico. 
O mais específico seria: melhorar a capacidade dos jogadores 
para fintar um adversário. Mais específico ainda seria: 
dominar 3 fintas novas. Escolha já as 3 fintas, distribua-as. 
Divida as fintas pelas sessões e trabalhe as fintas até as 
dominarem.

Não coloque demasiados objectivos no seu plano. Nem 
coloque objectivos sem relevância para o futebol. É preciso repetir 
o mesmo exercício várias vezes e de formas diferentes, até os atletas o dominarem. 

Não coloque os seus jogadores a correr por correr, a fintar por fintar e a passar por passar, 
mas ensine-lhes quando correr, quando fintar e quando passar a bola dentro da situação 
do jogo.

Mês de Outobro

Idade:  
12 anos

Objectivos:

Saúde e Atitude: Ter pelo menos mais 5 jogadores a dormirem por 

baixo da rede.

Habilidades individuais: 1x1 – dominar a finta “volta ao mundo”

Habilidades colectivas: 4x4 – com atenção para as situações 1x1

 
4x4 - o contra-ataque 

 
com atenção para as situações 1x1

Táctica: 
Transição de 3-1-3 para 2-1-4 com atenção para o 

contra ataque.
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Programa de sessões

Saúde e Atitude: O Mosquito Perigoso 
Concordo-Não concordo.Habilidades inviduais: 1ª semana: Volta ao mundo s/ oposição 

2ª semana: Volta ao mundo c/ oposição ligeira 
 

3ª semana Volta ao mundo c/ oposição ligeira
 

4ª semana: Volta ao mundo c/ oposição Habilidades colectivas: 1ª a 4ª semana: O contra-ataque!Tácticas: 1ª a 4ª semana: Bate Sida!

Não se esqueça que a primeira tarefa do Mister é manter os seus atletas motivados e 
portanto um dos objectivos principais dos treinos. Os seus jogadores adoram jogar, 
competir e marcar golos. O jogo é o que atrai os seus atletas para o campo, e jogar futebol 
é o objectivo final dos treinos. Por isso, faça do jogo a base dos seus treinos. No jogo, os 
seus atletas aprendem e aplicam todas as suas habilidades ao mesmo tempo e, através 
do jogo, eles ficam motivados. Complemente o seu plano de treinos com exercícios de 
habilidades específicas como atitudes, o domínio da bola, fintar e rematar.

A seguir defina os exercícios que vão ao encontro dos objectivos, como no quadro acima.

Nota: o exercício Bate Sida é um exercício que também é usado para reflectir sobre alguns 
aspectos de SIDA. Mas se reflectir sobre o SIDA não está no seu plano daquele mês, você 
não pode usar o exercício como um simples exercício, sem fazer activamente a reflexão 
sobre o SIDA.

faça o seu treinodivirtido e motivador 
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Organizar a sessão

Faça o seguinte exercício. Vá para o campo de futebol onde o seu colega Mister está a dar 
um treino, ou melhor, ... analise o seu próprio treino.

Conte os jogadores que estão presentes. Olhe bem para os jogadores e conte o número de 
jogadores que estão activos naquele preciso momento do exercício e conte os jogadores 
que estão parados. Em muitos treinos, a maioria dos jogadores está parada, à espera da 
sua vez de jogar à bola, veja a figura 1.

Mas os seus jogadores vêm para jogar à bola. Não vêm para esperar e assistir aos seus 
colegas a rematarem, nem para ouvir as explicações ou as palestras do Mister. Por isso, 
organize o treino de tal forma que todos os jogadores estejam activos e haja um tempo 
máximo de contacto com a bola. Porque lembre-se: com cada toque na bola, os seus 
atletas aprendem.

Cada sessão de treino começa logicamente com o aquecimento, e termina com uma 
reflexão. Estas são excelentes oportunidades para abordar questões de atitude e de saúde.

A seguir ao aquecimento avance logo para os jogos. Divida os seus jogadores em grupos 
de 8 atletas. Por exemplo, se tiver 39 atletas, divida os atletas em 5 grupos, 4 de 8 e 1 
de 7 atletas. Normalmente você sabe com quantos atletas pode mais ou menos contar, 
portanto deverá ter já preparado 5 campos, segundo a figura 2.

Atribua um campo a cada grupo e ponha-os a jogar no regime de 4x4. O grupo de 7 
atletas pode jogar 4x3 com um jogador “neutro”, que joga sempre com a equipa que tem 
a posse da bola ou o contrário.

Explique bem os objectivos do jogo e os pontos de atenção aos atletas. Por exemplo: “finta 
uma pessoa antes de passares a bola” ou “não fintes, mas aproveita a vantagem numérica 
e passa a bola para a pessoa que está livre. Cada campo pode ter um jogo ou pontos de 
atenção diferentes. Faça uma rotação entre os campos e faça as suas observações.

“Mas assim não posso corrigir os jogadores”, oiço dizer o Mister. É verdade, mas lembre-
se que você aprendeu muito a jogar sozinho na rua. Esteja confiante que os seus atletas 
também aprenderão muito sozinhos. A sua tarefa é organizar os treinos e criar as condições 
para eles aprenderem. A jogar, mesmo sem os seus comentários, eles aprendem mais do 
que estando parados, à espera da sua vez. A vantagem é maior do que a desvantagem.

Num dos campos você pode fazer um exercício para trabalhar algumas habilidades 
específicas, onde dará mais assistência. Mude os grupos e/ou os campos em cada 10 
minutos.

Se arranjar um amigo ou uma amiga para o ajudar, um pode concentrar-se nos exercícios 
específicos, enquanto o outro dá as suas indicações nos campos de jogo.
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O mister 

e apenas 

um jogador 

activos

O mister e 

todos os 

jogadores 

activos

figura 1

figura 2
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O jogo 4x4 e o rectângulo mágico ®

O jogo 4x4

O jogo 4x4 é o jogo base para os treinos. Porquê 4x4? As razões são 
simples. Com 4 jogadores é possível criar as posições de defesa, de meio 
campo e de avançado, e assim simular situações idênticas ao jogo de 
11.

Com 4 jogadores na equipa, em vez de 10, os seus atletas dão 2.5 
vezes mais toques na bola, mas para isso têm que se movimentar 
mais para se colocarem numa posição onde seja possível receberem 
a bola. 

Portanto, com 4 jogadores, os seus jogadores dão mais toques na 
bola e têm que estar muito mais activos para receber do que num 
jogo de 11 e assim aprenderão mais rapidamente.   

O rectângulo mágico

A demarcação do campo para diferentes exercícios é, muitas vezes, uma 
tarefa complicada e que custa muito tempo ao mister. O treinador 
holandês Bert-Jan Heijmans, inventou o ‘rectângulo mágico’, que 
permite fazer um grande número de exercícios na base de uma só 
configuração dos marcadores, usando 2 simples rectângulos, a que 
chamou o ‘rectângulo mágico. Você só precisa de adaptar o tamanho 
dos rectângulos ao número e às habilidades dos seus jogadores e ao 
exercício específico, mas a base é sempre igual.

Além de poupar tempo, o Rectângulo Mágico, pela sua 
configuração, acomoda facilmente grupos de 4, 8, 12 e 16 
jogadores e facilita assim a rotação das equipas entre os jogos 
4x4 e os exercícios no Rectângulo Mágico.

Ao desenhar os seus próprios exercícios, tente desenhá-
los com base no rectângulo mágico e poupe tempo na 
demarcação dos espaços para os exercícios. Mas claro, nem 
tudo o que você quer fazer se  enquadra no rectângulo. 
Use o Rectângulo Mágico quando achar conveniente.

Os exercícios

complementam 

os jogos,

é onde os seus 

atletas podem 

aprender

algumas

habilidades

específicas

O jogo é o exercício principal,
onde   os atletas aprendem

 tudo numa situação 
real
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Exercício

conduzir 

a bola

Exercício

da finta 

“Volta ao 

Mundo”

Exe
rcí

cio

de 
pas

se

O Rectângulo Mágico

permite

um grande 

número de

exercícios básicos 

sem perder

muito tempo



Craque!

52

Exercícios ou simulação do Jogo?

Antigamente os misteres usaram muitos exercícios que 
tinham pouco a ver com uma situação de jogo, como 
por exemplo correr 10 vezes à volta do campo, a fazer 
3 quilómetros. Mas, se no jogo o jogador nunca corre 
3 km seguidos ao mesmo ritmo, porquê treinar uma 
coisa que nunca se faz durante o jogo de futebol? 
A escola moderna de futebol diz que os exercícios  
ideais, são aqueles que simulam situações de jogo 
ou que têm um objectivo para o jogo.

Por exemplo: um exercício utilizado por muitos Misteres 
é a tabela com remate na baliza. Esta forma tem certas vantagens, 

especialmente para atletas na sua fase inicial. O Mister pode dar atenção à técnica 
do remate e aperfeiçoar a posição do corpo, a colocação dos pés e a colocação da bola.

Mas, no jogo, acontece poucas vezes o jogador ter campo livre para rematar. Já será mais 
realista, se colocar pelo menos um adversário a exercer uma pressão sobre o jogador, para 
dificultar o remate. À medida que a técnica dos seus jogadores estiver a melhorar, vá 
introduzindo dificuldades no exercício pois assim vai-se aproximando das situações reais 
do jogo.

Desta forma, o mesmo exercício ficará mais realista e interessante para os seus atletas e 
exigirá cada vez mais habilidades dos seus jogadores. Tenha o cuidado de incluir novas 
dificuldades só quando os seus atletas já executarem o exercício com um bom nível!

Excercício tabela com remate
simples e desenvolvido
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Equipamento

Ter equipamento é importante para o Mister e para o grupo, mas a falta de equipamento 
nunca pode ser um impedimento para os seus treinos. Uma criança tem sempre tudo, 
porque a sua imaginação e criatividade não tem limites. Por isso os vemos a brincarem com 
carros, aviões, papagaios e bolas. Tudo feito por eles, a custo zero. Temos que recuperar 
esta criatividade para não ficarmos parados. 

· Se não tiver cones, use latas vazias ou garrafas de plástico como marcadores!

· Se não tiver balizas use estacas!

· Se não tiver coletes, escolha camisetes escuras contra camisetes claras!

Melhor do que coletes ou camisetes são as fitas amarradas na cabeça. De uma só 
camisete velha, você corta fitas para uma equipa inteira. Amarre-as nas cabeças 
dos seus jogadores e você tem uma ferramenta melhor do que coletes. As fitas 
nas cabeças obrigam os jogadores a levantarem a cabeça para distinguir entre 
colegas e adversários.  

· Se não tiver bolas, faça bolas de JeitO!

Fazer bolas de JeitO?! Mas isto não é correcto! Isto é ensinar coisas erradas!

Não se preocupe. Primeiro não é você, o Mister, que ensina os atletas a fazerem bolas de 
JeitO. Provavelmente são eles a ensiná-lo a si. Eles já fazem bolas de JeitO. Alguns até 
fazem com JeitO usado e isto é errado.

Se você não tiver bolas suficientes, e não tem outra solução, aproveite e junte o útil ao 
agradável. Peça aos atletas para trazerem o material para fazerem bolas: trapos, linhas, 
sacos plásticos e JeitO se é isto que usam. 

Sente-se com os seus atletas e comece a fazer as bolas. 
Enquanto fazem as bolas, aproveite para questionar os 
atletas acerca do que sabem do preservativo. Se foram 
mais crescidos, crie um debate entre os atletas sobre as 
vantagens de usar o preservativo. Não se esqueça de 
alertar para que nunca devem usar JeitO usado!

Outra maneira de arranjar equipamento e material 
desportivo é através de patrocínios de empresas 
locais ou de organizações para a saúde e o 
desenvolvimento.
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Bolas de JeitO

Fazer bolas de camisinhas, pode ser uma actividade divirtida, 
educadora e gratificante. Os seus atletas que podem ter orgulho 
desta ‘invenção africana’. Em vez de chorar a falta de bola (e de 
‘mola’), a criança inventou a sua própria solução e este espirito 
empresarial é de louvar e estimular. Aproveita a actividade 
para falar da utilidade e uso correcto do preservativo e no fim 
os atletas têm mais bolas para treinar. Junta os seus atletas 
num dia especial, como por exemplo o dia 1 de Dezembro, dia 
Internacional de Luta contra o SIDA e organiza o empresariado 
local, as ONGs e o Centro de Saúde para comprar as bolas de 
JeitO em troca de bolas mais Jeitosas. Um campeão é creativo, 
dentro e fora do campo!

Compra um pacote de JeitO e organiza um saco plástico, 
panos e fio suficiente: Quanto mais fio e pano, quanto mais 
forte a bola.

Desenrola uma camisinha e desenrola uma segunda por cima 
da outra.

Enche a camisinha de dentro até o tamanho desejado e use 
um fio para fechâ-las com um nó. Dá várias voltas antes de 
fazer o nó.

Embrulha as caminshas num saco plástico e a enrolar com o 
fio.

Ebrulha a bola num pedaço de pano, e cobre a com fio 
alternadamente, até ficar o tamanho desejado. Usa pedaços de 
pano velho e não a capulana da tua mãe.

estimula a criatividade, 
a iniciativa 
e o espírito 
empresarial nos seus jogadores  
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Os exercícios

Os exercícios são todos feitos no campo de futebol. É lá que você trabalha com os seus 
talentos durante algumas horas por dia. Muitos Misteres só prestam atenção ao domínio 
da bola. Mas, para fazer dos seus talentos as futuras estrelas de Moçambique, você deve 
assegurar que os seus talentos têm as Habilidades para a Vida, que se estendem muito 
para além dos limites do campo e das horas de treino, para poder viver como um campeão 
24 sobre 24 horas, 7 dias por semana. 

Para um campeão, estas habilidades incluem:

· conhecimentos sobre o corpo e a saúde

· ter opinião

· ter coragem

· ter auto-estima

· saber comunicar dentro e fora do campo

Estas habilidades devem estar integradas no seu plano de treinos e nos 
seus exercícios. Só assim o seu atleta se desenvolve, de talento até a um verdadeiro 
campeão do futuro.

O treino é dividido em 4 actividades principais:

· Aquecimento

· Jogos

· Exercícios de habilidade individuais e colectivas

· Análise, resumo e tpc

Cada sessão de treino deve começar com aquecimento. Os jogos formam a base dos treinos. 
A partir dos jogos, o Mister analisa as habilidades individuais e colectivas que precisam de 
uma atenção e de um exercício específico. Para isto existem milhares de exercícios, muitos 
destes são variantes dos mesmos ou têm objectivos semelhantes. 

Muitos exercícios são na essência iguais para as diferentes idades. Por exemplo: O jogo 
4x4 é igual para jogadores dos 8 aos 12 anos. Mas a atenção do Mister é diferente. 
Enquanto que com jogadores de 8 anos o Mister pode encorajar os atletas a experimentar 
as fintas, com jogadores de 12 anos pode querer vê-los jogar com menos toques e mais 
no colectivo. 

Este guia não pretende ser uma colecção de exercícios para todo o ano e para todas as 
idades. Aqui você encontra uma base para iniciar, avaliar e desenvolver os seus treinos e 
exercícios. Acreditamos na sua inspiração e na sua criatividade para levar estas bases para 
a frente e para desenvolver cada vez mais o futebol. Segue-se uma lista que o pode ajudar 
a desenvolver os seus exercícios.

o treino  no campo asseguratambém atitudes
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Como desenhar o seu exercício

Ao desenhar o seu exercício, tente preencher o esquema abaixo: Comece por definir 
a categoria, o tema e o(s) objectivo(s).

Categoria: Aquecimento / Jogos / Habilidades Individuais / Habilidades 
Colectivas 

Atitudes: Conhecimentos, Visão, Opinião, Coragem, Auto-estima, 
Comunicação

Objectivo(s): Domínio da bola, Finalizar, Transições, etc. 

Jogadores: O número máximo de jogadores,

 tente trabalhar sempre em grupos de 4 ou 8)

Idade: A categoria ou idade dos jogadores (Min, Esc, Inf, Ini, Juv, 
Jun, Sen)

Espaço: As medidas e a configuração do campo

Material: Número de marcadores, bolas, balizas, coletes, fitas, etc.

Duração: A duração do exercício em minutos. 

Preparação: Descreva a preparação do campo

Introdução: Descreva como introduzir o jogo pela primeira vez. Lembre-se 
de introduzir um exercício novo, na sua forma mais simples.

Pontos de atenção: Descrevaos pontos de atenção para os jogadores e para o 
Mister. 

Pontuação: Os atletas adoram competir. O facto de haver uma pontuação aumenta 
a concentração e a forma como os atletas se entregam ao exercício. Ao desenhar um 
exercício novo, pense sempre numa forma de poder pontuar.

Introduzir dificuldades e variantes: Depois de ter desenhado o seu exercício base, na 
sua forma mais simples, pense em dificuldades que você pode introduzir à medida 
que os seus atletas vão dominando exercício. As dificuldades colocam sempre mais 
um desafio aos seus atletas, puxando o limite cada vez mais. Pense nos seguintes 
factores:

Tempo e Velocidade

Uso dos pés (interior, exterior, sola, esquerdo, direito)

Número de toques (ilimitado, 3, 2, 1 toque)

Comunicação, Oposição/pressão

Sectores no campo
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Atitudes dum Craque!: Descreva as atitudes que pretende estimular nos seus atletas com 
este exercício. As atitudes são tão importantes como as habilidades! Pense num nome para 
o exercício que tenha uma ligação com estas atitudes. O nome vai fazer com que os seus 
atletas se vão lembrando da atitude, sem ser necessário dar palestras de cada vez que se 
faz o exercício.

Frase d’Ouro: A Frase d’Ouro resume a lição do exercício. Esta frase pode ser dita em voz 
alta pelos seus jogadores, sempre que acabam o exercício, fortalecendo assim a lição.

Jogos

Jogar 4x4, 7x7, 11x11 

Jogos com vantagem e desvantagem numérico 3x4, 6x7, 10x11

Jogos com sectores, Jogos com tarefas específicas

Habilidades individuais

Domínio da bola
“dar toques”, dominar com pé direita, pé esquerda, interior do pé, exterior do 
pé, sola do pé.

Receber e Passe
Receber a bola, dominar a bola do ar, dominar com peito, dominar com cabeça.

Passe curto, médio e longo., Cruzamento

Conduzir a bola
Conduzir com pé direita; pé esquerda; com dois pés;  

1x1 – passar o adversário
Mudar de Direcção, Mudar de Velocidade, Mudar de Pé, Fintas, 1x1 contra o 
Guarda Rede

Finalizar
O Remate, o Voléi, a Bicicleta, Cabecear, o Livre, o Penalty, o Livre

Habilidades colectivas

Defender a zona; Manter posse.

Atacar pelos flancos; pelo meio; o contra-ataque. 

Transições: Atacar-defender, defender-atacar.

Tabelas 1-2; 1-2-1-2

Jogar com 2 toques, Jogar com 1 toque

Ponta-pés de canto, livres e barreiras
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O Craque! +Completo!

Categoria: Saúde e Atitudes
Tema: Visão
Objectivo: Deixar os atletas definir o perfil do craque! +completo!
Jogadores: Todos
Idade: Inf, Ini, Juv, Jun,
Material: 8 cones, 2 bolas, 2 canetas e 2 sebentas, cronómetro ou telemóvel. 
Duração: 3 x 15 min. 

Este jogo é essencial para a sua equipa e para os seus talentos, especialmente para os 
atletas na fase da adolescência, entre os 12 e os 18 anos. O objectivo do jogo é deixar 
os seus atletas reflectirem sobre as habilidades de um campeão e definirem o perfil do 
mesmo. Estimule para que este perfil sirva como um guia de referência para si e para 
os seus atletas! Use o guia na elaboração dos planos de treino e nos debates com os seus 
atletas. A definição do perfil do Craque! +Completo deve ser uma definição comum da 

equipa. 

Preparação

O jogo pode ser feito de várias 
formas. Aqui escolhemos a marcação 
de penalties para uma baliza pequena, 
sem guarda-redes, a uma distância de 5 
metros. Mas pode usar exercícios mais 
reais, como a marcação de penalties para 
uma baliza com guarda-redes. Escolha 
como quiser. Faça um rectângulo de 
5m x 5m. Faça duas balizas com 1m de 
largura, uma ao lado da outra, a uma 
distância de três metros.

Introdução

Indique um atleta como o seu assistente 
e dê-lhe uma caneta e sebenta. Você fica 
com a outra caneta e sebenta. Divida 

os restantes atletas em 2 equipas com 15 jogadores no máximo. Se 
tiver mais atletas, faça mais equipas, mas não se esqueça de aumentar também o número 
de balizas, bolas e assistentes. Coloque as bolas a uma distância de 5 metros das balizas e 
alinhe as equipas atrás das bolas. Peça a cada equipa para colocar um jogador atrás da sua 
baliza, para devolver as bolas. E coloque um assistente com sebenta e caneta ao lado de 
cada baliza. A tarefa é marcar o maior número de golos em 2 ou 3 minutos.
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Parte 1

O 1º jogador de cada equipa marca para a baliza. Se marcar, o assistente aponta um golo 
na sebenta. O jogador atrás da baliza devolve a bola para a equipa, enquanto o jogador 
que marcou passa para atrás da baliza. A tarefa é marcar o maior número de golos no 
tempo dado, 2 ou 3 minutos. A equipa que marcar mais golos, ganha um (1) ponto. 

Parte 2

Agora dê a cada equipa uma sebenta e uma caneta. Peça-lhes para fazerem uma lista das 
qualidades e das habilidades de um craque com a bola. Por exemplo: um craque sabe:

· Marcar penalties

· ....

Atenção, só podem ser habilidades com a bola. As habilidades sem a bola não contam! Dê-
lhes 2 minutos, depois recolha as sebentas e devolva aos assistentes. Repita a parte 1 do 
exercício e marque os golos na sebenta. A seguir, peça aos assistentes para lerem, uma por 
uma, as qualidades de um craque! que as equipas escreveram na sebenta. Cada qualidade, 
se for aceite, conta como mais um (1) golo. A equipa que souber juntar mais golos e 
qualidades, ganha a parte 2 e marca um (1) ponto.

Agora, faça o seguinte exercício com o grupo, pergunte:

· Quantos jogadores estão num campo de futebol? (22)
· Quantos minutos tem um jogo de futebol? (90 minutos)
· Com quantas bolas se joga futebol? (1 bola)

Agora observe o seguinte: Supondo que metade do tempo a bola está a passar de um 
jogador para outro, e portanto a bola não está com ninguém, quantos minutos é que a 
bola está com os jogadores: (90/2 = 45 minutos)

Para facilitar as contas, suponhamos que a bola sai para fora do campo durante um (1) 
minuto.

· Quantos minutos é que a bola está com os jogadores? (45–1=44 minutos)

Agora suponhamos que cada jogador tem a bola durante o mesmo tempo:

· Quantos minutos é que um jogador tem a bola nos pés? (44/22 = 2 
minutos)

E, para terminar, pergunte: num jogo de futebol de 90 minutos, 

· quantos minutos é que o jogador está sem a bola? (90–2=88 minutos)

Sublinhe que, num jogo de 90 minutos, cada jogador tem a bola no pé apenas durante 
2 minutos e não tem a bola durante 88 minutos! Deixe os seus jogadores reflectirem 
sobre este facto. O que é que isto nos diz acerca do jogo de futebol e da relação entre as 
habilidades individuais e colectivas? Conclua que o futebol não se joga só com a bola no 
pé mas que, para um Craque!, é  igualmente importante saber jogar sem a bola!
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Parte 3

A seguir, repita a parte 2, mas desta vez peça às equipas para fazerem uma lista das 
qualidades e habilidades de um Craque! sem a bola. O que o Craque! deve fazer nos 88 
minutos que não tem a bola nos pés? Por exemplo: um Craque! sabe:

· desmarcar

· ...

Dê-lhes de novo 2 minutos para fazerem as suas listas. Recolha as listas, mande repetir 
a marcação de penalties, (ou outro exercício) durante 2-3 minutos. A seguir conte o 
número de golos marcados e peça aos assistentes das equipas para lerem, uma por uma, as 
qualidades e habilidades que escreveram. Por cada qualidade, se for aceite, a equipa marca 
mais um (1) golo. A equipa que souber juntar mais golos e qualidades ganha a parte 3 e 
marca um (1) ponto.

Parte 4

Você pode continuar este exercício ou guardar a parte 4 para o próximo treino. Se decidir 
guardar, assegure que continue com as mesmas equipas!

Pergunte aos seus atletas quem é que sonha um dia ser um jogador profissional e jogar na 
selecção nacional? De certeza que são muitos. Pergunte-lhes: 

· Quantos jogos por semana tem um jogador profissional? (1 a 2)

Em Moçambique, um jogador profissional tem um, às vezes 2 jogos por semana. Ou seja, 
por semana, um jogador profissional está 90 minutos no campo e tem 2 minutos a bola. 
Mas ele é jogador profissional de segunda-feira a segunda-feira, 24 sobre 24 horas.

Pergunte-lhes como é que um jogador profissional se prepara, de 2ª-feira a sábado, para 
poder dar o seu máximo nos 90 minutos do jogo e nos 2 minutos que ele tem a bola no 
pé?

A seguir, repita a parte 2, mas desta vez peça às equipas para fazerem uma lista das 
qualidades e habilidades de um Craque! fora do campo. O que um Craque completo deve e 
o que não deve fazer, por exemplo um craque deve :

· treinar;

· não perder noites;

· ...

Dê-lhes 2 minutos para fazerem as listas. Receba as listas, repita a marcação nas balizas (ou 
outro exercício) e peça às equipas para lerem, uma por uma, as qualidades que cada equipa 
soube escrever, tal como na parte 2 e 3. A equipa que marcou mais golos e qualidades, 
ganha um (1) ponto.
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Se, depois das 4 partes, as equipas empataram, (2-2), faça a seguinte pergunta para tentar 
desempatar:

· O que é que qualquer jogador profissional faz, antes de assinar um contrato 
com um clube?

Deixe-os reflectir um tempinho. A resposta certa é: um exame médico! A equipa que 
acertar primeiro na resposta , ganha um (1) ponto e ganha o jogo com 3-2. 

Reflexão

Analise com os seus atletas todas as habilidades e qualidades 
do “Craque +Completo”. Verifique que a saúde e as 
atitudes positivas são tão importantes como o domínio da 
bola, saber fintar e saber dar um cruzamento. Um Craque! 
+Completo cuida da sua saúde e trabalha as suas atitudes. 
O Mister e os treinos devem ajudar os seus talentos a 
crescerem como pessoas fora do campo.

Parte 5

Dê um TPC aos seus jogadores. Peça-lhes para escreverem 
num papel todas as habilidades e qualidades do pior jogador e trazerem 
esta lista para o próximo treino.

Frase d’ouro: Um Craque! completo! cuida da sua saúde

O Craque

+++

completo

cuida 

da sua

saúde
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Craque! ou Bola?

Categoria: Saúde e Atitudes
Tema: Opinião
Objectivo: Deixar os atletas reflectirem sobre a necessidade de formar opinião e 

de conduzir a sua vida
Jogadores: Todos
Idade: Ini, Juv, Jun, Sen
Material: 4 marcadores
Espaço: 1 rectângulo de 20m x 20m.
Duração: 5 min. 

Introdução

Peça aos jogadores para formarem pares. Um jogador de cada par é a bola, o outro é o 
jogador. As bolas devem fechar os olhos e os jogadores vão conduzir as suas bolas pelo 
rectângulo sem as bolas chocarem.

Para conduzir a bola, devem combinar algumas regras. Por exemplo:

· o jogador toca nas costas, a bola vai para frente;

· o jogador toca no ombro esquerdo, a bola vai para o lado direito;

· o jogador toca no ombro direito, a bola vai para a esquerda;

· quando tocar duas vezes no meio das costas, a bola pára;

· quando tocar na cabeça, a bola recua para trás.

Peça a um jogador para servir de bola e dê um exemplo. Atenção, ninguém pode manter 
a sua mão permanentemente ligada à bola. Os jogadores só podem dar toques! Depois de 
2 minutos peça aos atletas para trocarem de papel.

Atitudes 

Dê mais 2 minutos, chame os atletas para analisarem o que sentiram. O que gostaram 
mais: de ser jogador ou de ser bola? Porquê? 

Provavelmente gostaram mais de ser jogador do que ser bola. A bola é conduzida e chutada 
de um lado para o outro, sem direcção própria. Analise que, se é um jogador, deve orientar 
a bola, o jogo e também a sua própria vida. Quem anda com os olhos fechados e sem ter 
opinião própria, é sempre chutado de um lado para o outro. Por isso, o Craque! não pode 
andar com os olhos fechados, mas tem que ter os olhos bem abertos, e conduzir a sua 
própria vida, dentro e fora do campo!

Frase d’Ouro: Abre os olhos e conduz a bola e a tua vida!
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Concordo – não concordo

Categoria: Saúde e Atitudes
Tema: Opinião
Objectivo: Deixar os atletas formarem e argumentarem uma opinião
Jogadores: todos;
Idade: Esc, Inf, Ini, Juv, Jun, Sen
Material: 4 marcadores
Espaço: 1 rectângulo de 5m x 5m
Duração: 5 – 15 min. 

Preparação

Dependendo do tempo que você tem, prepare 
uma, ou mais afirmações relacionadas com o 
tema do dia, ou algo que você queira analisar 
com os seus atletas. Por exemplo:

O talento que engravida (uma rapariga), 
está a brincar com o seu futuro.

Ou: a camisinha foi feita para ajudar o 
governo a combater o SIDA.

Adapte o tema e as afirmações à idade 
dos seus jogadores. Experimente também 
deixar os atletas fazerem as suas próprias 
afirmações.

Use este jogo sempre que tiver algo para discutir com os seus 
jogadores.

Introdução

Junte os atletas à volta do rectângulo. Posicione-se junto a um marcador e explique que 
cada um dos outros marcadores tem um significado: CONCORDO - NÃO CONCORDO 
- NÃO SEI / DEPENDE

Explique que você vai fazer uma afirmação. Depois de ouvirem a afirmação, devem 
reflectir e ir ao marcador respectivo que reflecte a sua opinião: CONCORDO, NÃO 
CONCORDO ou NÃO SEI / DEPENDE.

Cada um deve pensar por si e ninguém se deve deixar “conduzir” pela opinião dos outros 
atletas. As declarações podem ser sobre os mais variados temas: futebol, saúde, droga, 
bebida, música, desporto, namoro, etc. Tente trabalhar com temas e declarações que vão 
ao encontro da idade e do interesse dos seus jogadores.
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Deixe os jogadores reflectirem, formarem a sua opinião e irem para o marcador escolhido. 
Ninguém fala ainda! Convide um grupo de jogadores  a explicar a sua posição. Assegure 
que os jogadores falam para os seus colegas e não para si! Pergunte se alguém quer mudar 
de posição. Se não, dê a palavra a um outro grupo. Deixe os participantes trocarem 
opiniões à vontade entre si, durante alguns minutos. 

Pontos de Atenção

Preste atenção àquilo que acontece. Alguém mudou de opinião e trocou de lugar? Há 
assuntos com os quais todos concordam, ou não concordam? Com os mais velhos, pode-se 
discutir a maneira como a nossa opinião é influenciada por outras pessoas, ou quando é 
que mudamos de opinião.

Atenção, não existe uma opinião certa ou errada, ninguém vai julgar a opinião dos 
outros.

Podemos mudar de opinião, isto acontece todos os dias e não é mal nenhum. Muitas 
vezes, quando sabemos mais sobre um assunto, mudamos de opinião e, a isto, chama-se 
crescer!

Também podemos utilizar este jogo para analisar e debater mitos & factos. Mas, para isso, 
temos de estar muito bem preparados. Enquanto uma opinião é pessoal, os mitos não são 
verdades e os factos são. Isto significa que o mister deve saber e dar a resposta certa no 
fim de cada debate. 

· O preservativo contém o vírus HIV;

· Fazer sexo com uma virgem cura o HIV&SIDA;

· O HIV transmite-se através de relações sexuais ocasionais;

· O SIDA é uma invenção dos brancos para eliminar a raça negra.

Frase d’ouro: Quem tem opinião, tem direcção e 
conduz a sua vida! Quem

tem
opinião,

tem
direcção!
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O Mosquito

Categoria: Aquecimento
Tema: Saúde e Atitudes
Objectivo: Chamar a atenção para a 

malária e motivar os jogadores 
para se protegerem.

Jogadores: Todos
Idade: Min., Esc. Inf, Ini, Juv, Jun
Material: 4 marcadores
Espaço: 1 rectângulo 15m x 15m.
Duração: 5 min.

Introdução

Coloque todos os jogadores num lado do rectângulo. Indique 1 jogador como “mosquito”, 
e coloque-o no centro do rectângulo. Os outros jogadores têm que atravessar para o outro 
lado sem serem “picados pelo mosquito” e voltar. Os que são “picados” pelo mosquito, saem 
do rectângulo e têm que dar voltas ao rectângulo, fazendo movimentos de aquecimento. 

Depois de 2-3 minutos, páre, chame os jogadores e introduza um 
outro elemento: por exemplo, os jogadores e o mosquito devem 
pular com os dois pés juntos ou pular só com 1 pé.

Saúde & Atitudes dum Craque!

Lembre aos seus jogadores que um campeão dorme debaixo da 
rede! Os mais crescidos podem debater esta necessidade mais 
a sério. Pergunte por exemplo quem é que realmente dorme 
debaixo de uma rede e quem não. Deixe os próprios atletas fazerem um debate entre eles 
para se convencerem da necessidade de dormir debaixo de uma rede. Use, por exemplo, 
a dinâmica de Concordo-não concordo. Tente chegar a um consenso entre os jogadores 
da equipa, segundo o qual dormir debaixo de uma rede faz parte das atitudes de um 
campeão. Assim que pedem uma bola, devem pedir também uma rede aos seus pais. 
Saliente a necessidade de usar a rede mosquiteira todos os dias, em casa e quando estão 
de viagem.

Procure aproveitar “os erros” para aprender. Por exemplo, quando um atleta voltar aos 
treinos, depois de ter sofrido malária. 

Aproveite também ocasiões como por exemplo o 25 de Abril, o dia Africano de Combate 
à Malária, o 9 de Novembro, o dia do Combate da Malária na SADC, para convidar um 
funcionário da Saúde a motivá-los para se protegerem!

Frase d’Ouro: Um craque, guarda a sua rede!

Um craque
guarda

a sua rede!
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O Espalha Vírus

Categoria: Aquecimento
Tema: Saúde e Atitudes
Objectivo: Reflectir sobre uma doença contagiosa
Jogadores: Todos
Idade: Min, Esc, Inf, Ini, Juv, Jun
Material: 4 cones
Espaço: 1 rectângulo de 20m x 20m.
Duração: 5 min. 

Introdução

Coloque os jogadores num lado do rectângulo. Indique 1 jogador como “vírus” e coloque-o 
no centro do rectângulo. Os outros jogadores são “saudáveis” e têm que atravessar para 
o outro lado sem serem infectados pelo vírus. Os “infectados” tornam-se “vírus” também 
e começam a infectar outros jogadores saudáveis. Depois de todos ficarem infectados, o 
jogo termina.

Introduzir dificuldades

Dificulte o movimento dos “saudáveis’’ ao obrigá-los a colocar as duas mãos na cabeça ou 
noutra parte do corpo ou obrigue o vírus e os jogadores a pularem com dois pés juntos ou 
a pularem só com  1 pé.

Saúde & Atitudes dum Craque!

Lembre aos seus jogadores que um campeão não pode 
estar doente!

Aproveite igualmente “os erros” para aprender. Por 
exemplo, quando um atleta voltar aos treinos, depois 
de ter sofrido com uma doença contagiosa. Qual foi 
a doença que teve? Quais foram os sintomas? Como 
é que apanhou? Como que foi tratado? O jogador 
poderia ter infectado outros jogadores? Como é 
que ficaram os resultados? A ausência do jogador 
influenciou a equipa? E se fossem 3 ou 4 a ficarem 
doentes ao mesmo tempo? 
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Use a pressão do grupo positivamente e tente chegar a um consenso entre os atletas sobre 
o que cada craque! da equipa deve fazer para se prevenir da doença. Por exemplo, se for 
de cólera e diarreia, os atletas devem comprometer-se a lavarem as mãos em 5 momentos 
importantes:

· lavar as mãos antes de preparar comida;

· lavar as mãos antes de comer;

· lavar as mãos depois de ter ido à latrina;

· lavar as mãos depois de limpar o bebé;

· lavar as mãos sempre que estiverem sujas.

Atenção, não tente tratar todas as doenças numa única 
sessão! Prepare-se para debater uma doença específica, 
leia a parte deste manual que diz respeito a essa doença 
e procure informação adicional. Trate uma outra doença 
numa outra altura.

Frase d’Ouro: um craque! sabe fintar o vírus!

um Craque!
sabe fintar 

o virus!
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4x4

Categoria: Jogos
Tema: Habilidades individuais e colectivas
Objectivos: Vários aspectos do jogo colectivo e habilidades individuais
Jogadores: 8 jogadores
Idade: Min, Esc, Inf, Ini, Juv,
Espaço: 20m x 40m com 2 balizas de 1m
Material: 8 marcadores, 1 bola, 4 ou 8 fitas.
Duração: 10 min. 

 
Introdução

Divida os jogadores em 2 equipas de 4 e distribua as fitas para amarrar à cabeça.

Pontos de atenção

O jogo 4x4 é a base de todas as sessões de treino. Para variar os aspectos a treinar, o 
Mister pode dar tarefas específicas aos jogadores, que os obrigam a usar mais uma ou 
outra habilidade.

A equipa com posse da bola deve tentar criar espaço, abrir o campo e usar o passe longo. Se 
for preciso, vire primeiro o jogo para o outro lado. Importantes são os momentos em que o 
passe longo é solicitado e dado. Antecipar, desmarcar e comunicar são importantes.

A equipa sem posse da bola deve dificultar o ataque do adversário, impedir ou bloquear 
qualquer remate e pressionar o adversário a manter o campo mais pequeno quanto 
possível, dificultando o passe e obrigando o adversário a fintar.

Introduzir dificuldades e variantes

Introduza as dificuldades não em todos os treinos e nem durante todo o tempo 
de um treino. Use-as para os seus jogadores descobrirem, sentirem e discutirem 
diferentes formas de pressionar e de acelerar o jogo. 

Marcação 

Obrigue os jogadores a andar aos pares com um adversário. Esta forma evita 
a acumulação de jogadores à volta da bola, obriga os jogadores da equipa com 
posse da bola a desmarcarem-se continuamente e obriga o jogador com a bola a 
fintar o seu adversário.

Toques

A partir dos 9 anos pode, de vez em quando, diminuir o número de toques para 
2: receber, olhar, passe e demarcar.
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A partir dos 12 anos, experimente aumentar ainda mais o grau de dificuldade 
reduzindo para 1 

toque. Isto obriga os jogadores a olhar, antecipar, passar e desmarcar melhor e 
mais rapidamente e acelera o jogo.

Saúde & Atitudes dum Craque!

Quando os seus jogadores já tiverem uma idade que permita fazer análises e conseguirem 
fazer cálculos, experimente dar a seguinte matemática.

Suponhamos que o jogo durou 10 minutos. Se jogássemos com equipas de 10 
jogadores em vez de 4, quanto tempo teria que durar o jogo para todos os 
jogadores darem o mesmo número de toques na bola?

A solução é:

Com 10 em vez de 4 jogadores 
em cada equipa, o jogo teria que 
durar 10/4 x 10 minutos = 2.5 x 
10 minutos = 25 minutos.

Verifique que a aprendizagem seria muito 
mais lenta. Imagine só: jogadores que 
treinam sempre no regime 11x11, (com 
GR), dão, em 25 anos, o mesmo número 
de toques que dão os jogadores que 
treinam em regime de 4x4 em 10 anos.

Saliente que a análise (matemática) serve 
para termos uma visão lógica daquilo que 
estamos a fazer. A reflexão e a análise 
são muito importantes para podermos 
tomar decisões fundamentadas e 
desenvolvermos os nossos treinos; 
a nossa estratégia do jogo; o nosso 
negócio, o nosso país e as nossas vidas.

Frase d’Ouro: A análise é a mãe do 
conhecimento.
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Conduzir 4x4

Categoria: Jogos
Tema: Habilidades individuais e 

colectivas
Objectivos: Conduzir a bola
Jogadores: 8 jogadores
Idade: Min, Esc, Inf, Ini
Espaço: 20m x 40m sem balizas
Material: 4 marcadores, 1 bola, 4 ou 8 

fitas.
Duração: 10 min. 

Introdução

Divida os jogadores em 2 equipas de 4 e 
distribua as fitas para amarrar à cabeça. Neste 
jogo toda a linha traseira é baliza. Para marcar 
um golo deve-se conduzir a bola pela linha 
traseira. Não se pode marcar à distância.

Pontos de atenção

Porque toda a linha traseira é baliza, podem-se criar muitas possibilidades de marcar golos. 
Assegure que os jogadores usam esta oportunidade. Para criar chances, devem passar a 
bola rapidamente. Vire o jogo quando for necessário. Quando não há possibilidade de 
trocar a bola, estimule o desafio 1x1 para criar espaço e vantagem numérica. 

As defesas têm que procurar posições entre os adversários e a linha traseira. Dar cobertura 
aos colegas também é importante.

Introduzir dificuldades e variantes

Podem-se introduzir as mesmas dificuldades, tal como no jogo anterior.

Saúde & Atitudes dum Craque!

Nem todos os jogos têm um significado específico para a saúde ou para a 
atitude de um Craque! Este é um deles. Mas, com certeza, ao analisar o 
jogo com os seus atletas, você encontrará um significado, mais cedo ou 
mais tarde.

Frase d’Ouro: Um Craque conduz a bola e conduz a sua vida!

Conduz
a 

tua
vida!
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Virar o Jogo

Categoria: Jogos
Tema: Visão
Objectivos: Manter posse e virar o jogo.
Jogadores: 8 jogadores
Idade: Inf, Ini, Juv, Jun, Sen
Material: 8 marcadores, 1 bola, 4 ou 8 fitas.
Espaço: 20m x 40m com 4 balizas de 2 metros
Duração: 10 min. 

Introdução

Divida os jogadores em 2 equipas de 4 e distribua as fitas para amarrar à cabeça. Cada 
equipa defende 2 balizas e pode marcar nas duas balizas do adversário.

Pontos de atenção

Fique atento para que os jogadores explorem as oportunidades no outro lado do campo e 
virem o jogo.

Preste atenção ao momento em que o passe largo é feito e em como é feito. O passe largo 
também contém um risco grande, quando for interceptado pelo adversário.

Os jogadores não devem só pedir a bola,. Estimule os jogadores a desmarcarem o seu 
lugar para criarem espaço e para colocarem um colega numa melhor posição. 

Vira o 

jogo

para onde

há 

espaço
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Introduzir dificuldades e variantes

Toques 

A partir dos 9 anos pode, de vez em quando, diminuir o número de toques para 
2.  A partir dos 12 anos, diminua de vez em quando os toques para 1. 

Saúde & Atitudes dum Craque!

O jogo estimula a visão e a leitura do jogo; vire o jogo para o lado onde há espaço e 
melhores oportunidades.

A partir dos 12 anos, faça uma comparação com o negócio. Se for abrir um negócio, 
tem que ter visão. Não entre num negócio em que já existe muita concorrência. Tente 
sempre descobrir um espaço, “um buraco no mercado”, onde existem as melhores 
oportunidades. 

Frase d’Ouro: Vire o jogo para onde há 
espaço!

Com 
comunicação 

e 
entendimento

avança-se 
rápidamente
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O Contra-ataque

Categoria: Jogos
Tema: Comunicação
Objectivos: Ganhar posse e lançar um contra-ataque rápido
Jogadores: 8 jogadores
Idade: Ini, Juv, Jun, Sen. 
Material: 8 marcadores, 1 bola, 4 ou 8 fitas. 
Espaço: 1 campo de 10m x 40m, 2 balizas de 3m. 
Duração: 10 min. 

Introdução

Divida os jogadores em 2 equipas de 4 e distribua as fitas para amarrar à cabeça. Ponha-os 
a jogarem normalmente. 

Pontos de atenção

A pouca largura do campo forçará os jogadores a praticar o passe longo e, assim, praticar 
a situação de um contra-ataque rápido. 

Preste atenção a que a defesa e o meio-campo, ao ganharem a bola, procurem lançar o 
avançado com um passe longo e não se perdem em fintas num espaço apertado.

O avançado encontra-se frequentemente numa situação de 1x1 que tem que resolver.

O meio-campo deve ser rápido e ter resistência para poder dar apoio ao avançado e à 
defesa.

Introduzir dificuldades e variantes

Toques
Se verificar que fintam demasiado, limite o número de toques da defesa e do meio 
campo. Só o avançado pode fintar numa situação 1x1.

Saúde & Atitudes dum Craque!

Analise o jogo com os seus atletas. No contra-ataque não se pode perder tempo. Para 
aproveitar a abertura à frente, a defesa não deve fintar e o passe longo deve ser dado 
sem demora, logo na altura em que a equipa ganha a bola. Mas um passe longo não é 
só mandar a bola para a frente. O passe tem que ser dado “à medida”. O avançado tem 
que estar atento e preparado para o passe. Para um avanço rápido, é necessária uma boa 
comunicação e um bom entendimento entre o avançado e a equipa.

Frase d’Ouro: Com comunicação e entendimento, avança-se rapidamente!
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Marca quando puderes!

Categoria: Jogos
Tema: Finalizar
Objectivos: Praticar o remate à distância
Jogadores: 8 jogadores
Idade: Ini, Juv, Jun, Sen. 
Material: 8 marcadores, 1 bola, 4 ou 8 

fitas 
Espaço: 1 campo de 20m x 40m, 2 

balizas de 5 ou 7m 
Duração: 10 min. 

Introdução

Divida os jogadores em 2 equipas de 4 e distribua 
as fitas para amarrar à cabeça. As balizas são 
grandes e não há guarda-redes.

Pontos de atenção

As balizas grandes e sem guarda-redes 
convidam a equipa com posse da bola a rematar 
à distância. Para evitar o remate à distância, a equipa sem posse da 
bola tem que estar em cima dos jogadores com a bola. Deixar espaço é perigoso. Para criar 
espaço para o remate, o jogador com posse da bola pode ter que fintar o adversário.

Introduzir dificuldades e variantes

Toques 

De vez em quando acelere o jogo limitando o número de toques para 2 ou 1. 

Saúde & Atitudes dum Craque!

Analise o jogo com os seus atletas. O jogo “Marca quando Puderes” é um jogo em que 
todos os jogadores deveriam marcar muito. É importante tomar uma decisão rápida 
quando há uma abertura e marcar para a baliza sem demora. Aqueles que não tomam uma 
decisão rápida podem ver as oportunidades a passarem ao lado. Antecipar e aproveitar as 
oportunidades é uma importante habilidade do jogador atleta e da pessoa. 

Frase d’Ouro: Marca quando puderes!




