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D i n â m i c a s  

11  

D i n â m i c a 1 | Apresentação  

Descrição | Cada atleta deve apresentar-se 

com o formato: “Olá! Eu sou o Mário e além 

de futebol gosto de jogar playstation”. O 

treinador vai registando as actividades que os 

atletas vão dizendo e falando sobre elas. No 

final pode perguntar que expectativas têm os 

atletas para a época desportiva em curso. 

 

Competências Desportivas | A identidade de 

grupo ir-se-á construindo ao longo de toda a 

época. É importante para os atletas conhecerem-

se como pessoas e não só como colegas de treino. 

Um grupo coeso e unido, com espírito de equipa, 

permite trabalhar para um objectivo comum 

desde o inicio. 

Competências para a Vida | Descobrir do 

que gostam os colegas pode revelar 

actividades em comum, reforçando amizades. 

Um grupo que se conhece bem é mais unido 

e coeso, é um grupo que investe mais nas 

suas relações e nos treinos, e que gosta de ir 

treinar porque é onde encontra os amigos. 

 

Informação | Primeiro exercício de um 

Programa que inclui umas sessões mais 

dinâmicas e outras mais reflexivas. Começa com 

uma apresentação – mesmo que os atletas já se 

conheçam – para marcar o início de um processo 

que ao logo da época irá aproximando os atletas e 

fazendo deles melhores pessoas. Cada exercício 

dura 10 a 15 minutos e deve ser integrado num 

treino por semana. 

12  

D i n â m i c a 2 | O Poço de Ar  

Descrição | Os atletas formam duas filas que 

se colocam em paralelo e se enfrentam; cada 

par dá as mãos, segurando-se firmemente 

pelos pulsos. Obtém-se assim uma superfície 

de braços sobre a qual um atleta, que ficara 

de fora e que agora sobe a um muro ou uma 

cadeira colocada num extremo do túnel (não 

havendo sítio elevado, podem os 

companheiros baixar-se), se deixa cair de 

costas com os olhos fechados. Uma vez 

deitado, os participantes devem elevar o 

colega que têm nos braços, de modo a 

segurá-lo o mais alto possível, sem colocar a 

sua segurança em risco. O atleta elevado deve 

cruzar os braços sobre o peito de modo a que, 

ao cair, não tenha tendência a abri-los e bater 

com eles nos outros elementos. 

 

Competências para a Vida | A confiança nos 

outros. A integração num grupo que nos protege 

e protegemos, e no qual interagimos. A facilidade 

em ter a sensação de risco e aventura. 

Consciência da confiança que depositamos em 

quem nos rodeia. A importância da confiança 

numa relação. O peso de termos a nossa vida nas 

mãos de outra pessoa.  

Competências Desportivas | A sensação de 

queda e a confiança que o atleta tem de 

depositar no grupo, acreditando que toda a 

equipa vai dar o seu melhor; o risco, o 

desafio e a sensação de vencer o medo. 

Treino da força, equilíbrio, da coordenação e 

coesão da equipa. 

 

Dica: Para quebrar o gelo o treinador também 

pode cair sobre os atletas, mostrando assim a sua 

confiança. 
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D i n â m i c a 3 | A Roda Sentada  

Descrição | O grupo forma uma fila que 

fecha em círculo, tendo o ombro direito 

virado para o centro. A roda fecha de modo a 

que todos estejam a tocar na pessoa à sua 

frente e atrás de si. Todos dobram então os 

joelhos, até que cada um se sinta apoiado nos 

joelhos do parceiro de trás. Se tal se 

conseguir, o grupo apoia-se a si próprio, 

sentando-se cada um nos joelhos do parceiro 

de trás. Só se consegue êxito se se mantiver a 

forma circular, com os braços levantados. O 

grupo deve aguentar nessa posição durante 10 

segundos. 

 

Competências Desportivas | A confiança nos 

colegas de equipa. Treina o equilíbrio, a força, o 

espírito de equipa, a coesão, a liderança, a 

rapidez, a coordenação, a comunicação, tudo 

necessário para se conseguir o objectivo em 

comum da equipa. Mostra como algumas coisas 

só se conseguem com o esforço de todos, quando 

todos jogam em equipa e conseguem realizar os 

exercícios juntos. A importância de manter o 

balneário coeso. 

Competências para a Vida | Devemos 

confiar em todas as pessoas? Ter uma família 

coesa é importante? Como se mantém um 

grupo de amigos coeso? Ter consciência de 

que fazemos parte de um todo e que a nossa 

acção pode fazer cair o conjunto. Reflectir 

sobre o que o grupo consegue fazer e nenhum 

elemento sozinho consegue. 

 

Dica: Pode ser realizado primeiro com todos os 

atletas, e depois divididos em grupos. 
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D i n â m i c a 4 | O Guia e o Cego 

Descrição | Formam-se pares de atletas: um 

será o guia, o outro o cego. O cego terá uma 

venda e a bola, será conduzido pelo guia em 

silêncio, apenas com a mão no ombro deste. 

O atleta que faz de cego deverá percorrer o 

campo e movimentar-se com a bola. Aos 

guias pede-se-lhes que levem os cegos ao 

longo das linhas, não tendo necessariamente 

que andar sempre por cima delas, podem 

andar aos ziguezagues ou aos círculos com 

eles. Podem no início andar devagar, mas 

assim que sintam confiança devem começar a 

correr. Os atletas devem trocar de função 

após 3-4 minutos.  

Competências Desportivas | A confiança 

nos colegas de equipa, o receio de se estar 

nas mãos dos outros; a responsabilidade por 

colaborar com o outro; a dificuldade em 

imaginar uma jogada. A capacidade de se 

conhecer o campo de trabalho e as técnicas 

do jogo até de olhos fechados.  

Competências para a Vida | Devemos 

confiar em todas as pessoas? Deve confiar-se 

em alguém cegamente? É importante confiar 

nas pessoas que nos fazem bem, é importante 

confiarmos na equipa, nos nossos amigos, na 

família, nos professores, etc. Quando 

confiamos podemos sair desiludidos? 

Dica | O treinador também pode fazer par 

com um atleta. 

15  

D i n â m i c a 5 | Eco Positivo 

Descrição | Os atletas, em círculo, devem 

elogiar qualidades, desportivas ou pessoais, 

de um colega colocado no centro, devendo 

todos os elementos da equipa ser elogiados. 

Pode também ser o treinador quem elogia e é 

elogiado. 

Competências Desportivas | A confiança 

nos colegas de equipa aumenta quando os 

elogios, e o reforço positivo entra e fica em 

campo. O elogio dos pares reforça a auto-

estima e a coesão do grupo, sobretudo 

quando todos enaltecem pontos positivos da 

equipa. Inverter a tendência de ser mais 

comum criticar que elogiar. No início da 

época, alguns atletas podem não se conhecer, 

e elogiar pode ser uma maneira positiva de 

estabelecer confiança 

Competências para a Vida | Redescoberta 

das qualidades dos outros e das nossas. A 

importância de elogiarmos os outros e de 

aprendermos a receber elogios. Elogiar 

significa acreditar no outro, confiar, ver os 

seus aspectos positivos. Muitas vezes os 

outros vêem-nos melhor do que pensamos. 

Elogiar o outro também pode diminuir a 

importância das suas faltas, ao focar nos seus 

aspectos positivos. O elogio sincero cria bom 

ambiente.  

Dica | pode ser necessário explicar que um 

elogio é sempre uma apreciação positiva 

16  

D i n â m i c a 6 | O Espelho 

Descrição | Um atleta deverá ser o espelho de 

um colega, reflectindo de forma fiel os seus 

movimentos, expressões e indecisões, embora 

só o colega tenha bola. O jogador a imitar 

deverá executar movimentos próprios da 

modalidade (driblar ao longo do campo e 

lançar ao cesto/rematar à baliza, fingir que 

finta atletas ou que faz passes). O par de 

atletas troca de papéis no final de dois 

minutos.  

Competências Desportivas | Estar atento ao 

outro; ser capaz de seguir meticulosamente os 

seus movimentos, ir conhecendo o outro ao 

ponto de ser capaz de conseguir antecipar os 

seus movimentos e colocar-se no momento 

certo na altura certa (válido para colegas de 

equipa e adversários). Ter porém em atenção 

que não conseguimos conhecer totalmente o 

outro, o que por vezes nos leva a cometer 

erros (por ex, pensamos que ele vai passar 

para o jogador da esquerda e na realidade 

passa para o da direita). 

 

Informação | A experiência de se ser voluntário 

– em qualquer actividade – pode proporcionar 

momentos de aprendizagem ideal aos jovens, não 

só em aspectos técnicos, mas no que diz respeito 

à sociabilização.  

Competências para a Vida | Quanto mais 

atentos aos outros, melhor os conheceremos e 

melhor poderemos antecipar o que vão fazer, 

seja mal ou bem, podendo reagir da melhor 

maneira e até saber como resolver melhor os 

conflitos que surjam. 

 

Dica | Este exercício pode servir de aquecimento. 
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D i n â m i c a 7 | A Chegada do Desconhecido 

Descrição | Simulação da chegada de um 

novo atleta ao clube. O treinador pede ao 

novo jogador que vá ao encontro do capitão 

para receber instruções. Os jogadores deste 

clube são rivais da ex-equipa do novo 

jogador e vão dificultar a sua entrada. O 

treinador escolhe quem fará de novo jogador 

e quem fará de capitão. O novo jogador 

dirige-se ao capitão e pede-lhe para entrar no 

treino. O capitão deve dificultar-lhe a vida, 

não aceitando nem rejeitando. Pode 

representar-se esta situação com todos os 

atletas.  

 

Competências Desportivas  

Confiar em todos os elementos da equipa, 

não ter preconceitos, boa comunicação, 

equipa coesa, antecipação e gestão de 

conflitos que possam surgir com novos 

jogadores. Receber bem novos jogadores 

aumenta a auto-estima de cada um e cria bom 

ambiente no balneário. As divergências entre 

colegas de treinos ou de escola devem ser 

dialogadas para que não prejudiquem o 

desempenho nos treinos. 

Competências para a Vida  

Ao longo da vida vamos conhecendo muitas 

pessoas, temos que as aceitar, confiar nelas, 

tentar conhecê-las e cooperar com elas o 

melhor possível. Seja na família, na escola ou 

no desporto, os conflitos são problemas que 

podem ser resolvidos se houver uma boa 

comunicação e esforço para que as relações 

resultem. 

 

Dica | O capitão da equipa faz de elemento novo, 

e o elemento mais novo da equipa faz de capitão.  

Pré-conceito: julgamento formado sem 

fundamento 
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D i n â m i c a 8 | Esbarra Parede 

Descrição | Atletas em fila próximos de uma 

parede. O treinador escolhe dois atletas a 

quem previamente instruiu para que impeçam 

que esbarrem na parede os colegas que em 

sucessão se dirigirão para a dita. Instrução 

para os atletas em fila: todos devem fechar os 

olhos, e ao toque do treinador no ombro, 

avançar até à parede que está à frente; só 

poderão abrir os olhos quando o treinador 

autorizar (depois de retido pelos colegas). 

Após todos os atletas terem caminhado contra 

a parede repete-se a dinâmica pedindo aos 

atletas que desta vez corram, novamente de 

olhos fechados; os dois colegas voltarão a 

impedi-los de bater na parede. Na última 

repetição os atletas da fila devem voltar a 

andar (e não correr), mas o treinador instrui 

os atletas de plantão para que não interfiram, 

deixando os colegas chocar com a parede.  

Competências Desportivas: A finalidade do 

jogo é desenvolver a confiança através da 

sensação de segurança que se ganha cada vez 

que se é apanhado pelos colegas de plantão. 

Na última repetição, o atleta sente-se seguro, 

mesmo quando corre contra a parede. 

Discute-se esse sentimento de segurança e se 

o receio de esbarrar contra a parede sem 

qualquer protecção se desvaneceu por 

completo. Quando jogamos não estamos 

sozinhos, mas a confiança por vezes é cega. 

Não é por termos ganho ou perdido sempre 

que as coisas terão sempre de ser assim: 

devemos considerar que as circunstâncias 

podem mudar e concentrarmo-nos no que 

temos/somos e nos objectivos que definimos.  

Competências para a Vida | Efeito que a 

repetição de um comportamento 

anteriormente bem sucedido tem na baixa de 

defesas por parte da nossa parte e 

consequências que este efeito pode ter por ex 

na transmissão de doenças. Porque temos um 

comportamento de risco e nunca aconteceu 

nada, habituamo-nos e criamos maus hábitos.  

19  

D i n â m i c a 9 | Actividade das Vidas 

Descrição | Esta Actividade tem duas partes, 

as quais aos atletas parecerão idênticas, 

diferindo basicamente na instrução que eles 

recebem. Cada atleta terá uma bola, a qual 

representa a vida. Parte 1 - O atleta deverá 

tirar a bola ao outro, sem perder a sua. 

Sempre que um elemento deixa de ter a bola 

em seu poder, sai do jogo, os restantes 

continuam a jogar. Deve-se ir reduzindo o 

espaço usado para o jogo à medida que saem 

jogadores. Ganha o atleta que chegar ao fim 

com a sua bola. Parte 2 - É dito aos atletas 

que “ganha quem tiver a bola do adversário 

em seu poder ao fim de um minuto”. A 

instrução deve ser exactamente esta, sem 

mais esclarecimentos. No final o treinador 

deverá perguntar: Quem ficou com a bola do 

adversário? Como o conseguiu fazer? Quem 

não ficou com a bola do adversário? Porquê? 

O treinador explica que na parte 1 o objectivo 

era competir e na parte 2 era cooperar, ou 

seja, deverá explicar que a forma mais fácil 

de resolver esta tarefa era trocar de imediato 

de bola com o adversário, nenhum ficando a 

perder.  

 

Competências Desportivas | A importância da 

concentração e da atenção dispensada ao 

conteúdo que é transmitido vs a interpretação que 

diferentes pessoas fazem da mesma mensagem. 

Como na Parte 1 se ganhava tirando a bola ao 

adversário sem perder a sua, na Parte 2 muitos 

assumem que o principio é o mesmo. Os 

jogadores devem estar atentos às ordens do 

treinador e a compreensão da mensagem deve ser 

igual para todos. 

Competências para a Vida | Também na 

vida as experiências, boas ou más, 

influenciam o nosso comportamento. Temos 

de estar atentos à mensagem e compreender 

bem o seu conteúdo. Devemos proteger a 

nossa vida e não ter comportamentos de risco 

só porque sempre se vinha fazendo 

determinado acto de uma certa forma. 

Devemos ter em mente que na vida raramente 

as circunstâncias são exactamente iguais, pois 

as pessoas são diferentes entre si, e mesmo ao 

longo da vida vão-se comportando de forma 

diferente.  

Dica | Se não houver bolas para todos, o jogo 

pode fazer-se entre duas equipas. 
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D i n â m i c a 10 | O Espelho de Sentimentos 

 

Descrição | Atletas divididos em grupos de três. 

O treinador escolhe em cada grupo:- um jogador 

para mimetizar uma emoção (por ex. alegria), 

recorrendo a gestos, 

- um outro para reconhecer a emoção e 

transmiti-la ao terceiro jogador por palavras. 

Este terceiro jogador mimetizará agora outra 

emoção (por ex. o medo), a qual deverá ser 

identificada pelo primeiro jogador, que a 

transmitirá por palavras ao segundo. O 

segundo mimetizará outra emoção (por ex. 

surpresa), que o terceiro identificará e 

transmitirá por palavras ao primeiro. Assim 

consecutivamente ao longo de 5 minutos 

(outras emoções possíveis: tristeza, zanga…).  

Competências Desportivas | Ao 

reconhecermos melhor as expressões 

emocionais dos nossos colegas, iremos 

comunicar melhor em campo, numa 

linguagem não verbal que todos da equipa 

podem reconhecer e treinar bastante entre 

todos na equipa incluindo o treinador.  

Competências para a Vida | Oportunidade 

de colocar os atletas a falar de sentimentos. 

Compreensão da mensagem pelo seu 

conteúdo corporal; a distância entre o 

pensamento e a acção; a facilidade em 

imaginar e a dificuldade em exprimir; o 

ganho ou a perda da utilização do gesto como 

complemento da linguagem. Devemos evitar 

os mal-entendidos que surgem em situações 

nas quais as pessoas não são claras naquilo 

que dizem ou querem. Por isso estar atentos 

aos outros e saber o que os outros sentem, 

ajuda-nos a entender melhor.  

Dica | Pode ser o treinador ou os jogadores a 

darem os sentimentos. 
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D i n â m i c a 11 | Caos 

Descrição: Os atletas são divididos em 

grupos de 8 elementos ou menos. O treinador 

entrega uma bola a cada grupo e pede aos 

atletas que comecem o aquecimento (não diz 

que tarefas quer que façam). Observa o que 

fazem (se se organizam, se alguém assume a 

liderança e os outros a acatam, se não fazem 

nada e apenas brincam…), e passados 3 

minutos chama-os. Identifica um elemento 

para ficar no meio de cada grupo, e pede aos 

restantes que passem a bola entre si; se o 

elemento do meio conseguir interceptar a 

bola, troca de lugar com o colega que a 

perdeu. Continuam assim por 3 minutos. Por 

fim reúnem-se todos os atletas e é-lhes 

sugerido que imaginem um mundo em que 

ninguém cumpre regras.  

Competências Desportivas: é mais fácil 

executar tarefas e cumprir objectivos quando 

se está organizado, ou seja, quando existem 

regras definidas para todos. É importante 

aprender, conhecer e cumprir regras. A 

importância de exercícios que (também) 

dependem do cumprimento de regras pelos 

outros: o passe, a intercepção da bola... Uma 

equipa que conhece bem as regras joga mais 

coesa e mais coordenada. Só se conseguem 

atingir objectivos, com regras. 

Competências para a Vida: A importância 

do cumprimento dos papéis, regras e 

obrigações que nos são atribuídos, para o 

equilíbrio do grupo (equipa, família, casal, 

amigos, sociedade); a relação entre 

“obrigação” e “necessidade reconhecida e 

valorizada por cada um”; confusão versus 

organização; a agressividade gerada a partir 

da confusão. Saber quando competir e 

quando cooperar, dando o melhor em ambas 

ocasiões. Quando cumprimos as nossas 

obrigações, torna-se mais fácil viver em 

comunidade. Os comportamentos de risco são 

normalmente quebra de regras, mas a 

sociedade precisa dessas regras para 

sobreviver.  

Cooperação 
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D i n â m i c a 12 | O Silêncio é frágil 

Descrição: Atletas deitados de costas, com os 

olhos fechados, em silêncio total. O treinador 

pede ao grupo que se aperceba do silêncio e 

da tranquilidade existentes ao redor. Cada 

atleta deve pensar numa exclamação (como 

se fosse um grito) capaz de rasgar o silêncio; 

deve também pensar em todas as tarefas 

desempenhadas nesse dia no treino, em tudo 

o que fez de bem e de mal. Após um minuto, 

o treinador explica que irá tocar em cada 

atleta um por um, de modo que mal sintam 

esse toque comecem imediatamente aos 

saltos, proferindo o respectivo grito, depois 

do que devem regressar imediatamente à 

posição silenciosa, onde quer que se 

encontrem; Nota: O treinador deve esperar 

que se faça de novo silêncio completo e pedir 

que se mantenham concentrados no que 

fizeram no treino, antes de tocar no atleta 

seguinte. Basta que 3-4 atletas executem o 

grito.  

Competências Desportivas: O silêncio é 

frágil e é importante estarmos em silêncio 

para nos concentramos, para recordarmos o 

que fizemos de bem e de mal. O mesmo 

silêncio é importante para percebermos as 

instruções do treinador. Em situações de 

muito barulho, como por exemplo em jogos, 

é impossível evitar o ruído, mas se um atleta 

for capaz de pensar em silêncio, consegue 

mais facilmente concentrar-se e pensar em 

estratégias para os jogos. 

 

Dicas: o treinador pode dar instruções para se 

concentrarem num tema especifico; não fazer se 

houver outras equipas ou ruído por perto.  

Competências para a Vida: concentração é 

sempre importante ao longo da nossa vida, 

para podermos atingir os nossos objectivos. 

Antes de agir é por vezes necessário 

concentrarmo-nos e pensar no que vamos 

fazer.  

Informação: numa sociedade ruidosa como a 

actual, é importante voltar a valorizar o 

silêncio e a apreciar a qualidade do som em 

detrimento da potência. 
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D i n â m i c a 13 | Cadeia de Emoções 

 

Descrição | A equipa é dividida em grupos com 

pelo menos cinco elementos, os quais se colocam 

em fila, sentados ou em pé. O treinador escolhe 

uma emoção (medo, alegria, surpresa, tristeza, 

etc) que transmite ao ouvido do primeiro 

elemento da fila. Este deverá transmitir essa 

emoção ao participante imediatamente atrás de si, 

recorrendo apenas à expressão facial. Não são 

permitidos sons. O segundo elemento repete o 

procedimento com o terceiro, e assim por diante 

até que a mensagem chegue ao último 

participante, que deve dizer em voz alta a 

emoção que pensou reconhecer. O treinador pode 

optar por transmitir a mesma emoção a todos os 

grupos ou atribuir emoções diferentes a cada um. 

 

Competências para a Vida 

Estar consciente de que por vezes existe uma 

diferença entre a ideia que se tem de uma 

emoção e a sua expressão; a dificuldade de 

transmitir emoções quando não se pode 

recorrer à palavra; a variedade de expressões 

faciais que cada um pode dar à mesma 

emoção; a confusão e mal-entendidos que 

interpretações erradas podem gerar.  

Competências desportivas  

Uma expressão nem sempre é óbvia para 

todos, por isso devemos fazer um esforço 

para que os nossos colegas nos entendam sem 

dúvidas. Saber reconhecer, expressar e 

controlar as emoções melhora o desempenho 

durante o jogo. 

 

Dica | Os sentimentos podem ser sugeridos pelo 

atleta que inicia a cadeia.  

24  

D i n â m i c a 14 | Onde está o Sorriso 

Descrição | Instruções para os atletas: cada 

um deve expressar o sentimento que o 

treinador lhe indique ao ouvido (por ex 

tristeza, felicidade, zangado, nem triste nem 

alegre), caminhando pelo campo e 

aproximando-se dos colegas cujo semblante 

mostre a mesma expressão. Quando o 

treinador der o tempo por terminado, os 

atletas deverão estar agrupados por 

expressão.  

Competências Desportivas | Os atletas 

apercebem-se de que não expressam a mesma 

emoção de maneira idêntica entre si. É vulgar 

confundir a expressão da emoção tristeza, 

com a zanga. Nem sempre nos apercebemos 

do que o outro nos quer transmitir pela 

expressão que tem: pode estar triste ou 

zangado e não conseguimos perceber a 

diferença. Acresce que normalmente agimos 

por reacção: se alguém aparenta estar 

zangado, tendemos a ficar agressivos e 

também a exprimir zanga e esquecemo-nos 

que talvez essa pessoa esteja é triste. É 

preciso ter em atenção as emoções em 

campo, porque elas podem decidir um jogo.  

Dica | Silêncio obrigatório. Só se pode 

utilizar expressões faciais.  

Competências para a Vida | por vezes é 

preferível perguntar o que se passa em vez de 

adivinhar os sentimentos do outro. Ser capaz 

de reconhecer os sentimentos de outra pessoa 

é um treino que deve ser feito 

constantemente, entre colegas, amigos e 

familiares. Devemos estar atentos ao modo 

como comunicamos com os outros, 

precisamos ser cautelosos e mostrar-nos 

disponíveis para com eles. 

25  

D i n â m i c a 15 | Como te queres Comportar 

Descrição | O treinador pede aos atletas que 

pensem como se comportam /que tipo de 

comentários fazem/como agem fisicamente 

quando estão a ser agressivos, inibidos, etc. 

Situação que o grupo pode explorar: “Um 

atleta pede ao treinador para sair mais cedo 

do treino, embora tenha já chegado atrasado.” 

O treinador nomeia dois atletas que devem ir 

ao centro do círculo fazer o pedido de modo 

agressivo. De seguida nomeia outros dois que 

vão ao centro e se devem mostrar inibidos 

quando fazem o pedido. Seguir-se-ão outros 

dois atletas que farão o pedido de modo 

manipulador. Por fim, dois atletas fazem o 

pedido negociando com o treinador, sem 

serem agressivos, manipuladores ou 

inibidos.ao centro e se devem mostrar 

inibidos quando fazem o pedido. Seguir-se-ão 

outros dois atletas que farão o pedido de 

modo manipulador. Por fim, dois atletas 

fazem o pedido negociando com o treinador, 

sem serem agressivos, manipuladores ou 

inibidos.dois atletas fazem o pedido 

negociando com o treinador, sem serem 

agressivos, manipuladores ou inibidos. 

 

Competências Desportivas | Treinador e atletas 

são todos pessoas diferentes que devem ser 

respeitadas, ninguém têm o direito de ameaçar, 

envergonhar ou desdenhar o outro. Reflectir 

sobre o comportamento que os atletas exibiram 

sem ficar à defesa ou proferir acusações 

gratuitas. Considerar sempre as pessoas e as suas 

circunstâncias. 

Competências para a Vida | O modo como 

tratamos os outros tem consequências. 

Treinar a assertividade é treinar um pouco de 

várias competências como a atenção, 

concentração, o expressar de emoções, 

comunicação, confiança, coesão, etc. É muito 

importante saber o que se quer e procurar 

atingir esse objectivo. 

 

Dica | O treinador pede a repetição do exercício, 

nas três versões, simulando um convite à/ao 

namorada/o 

Informação | Na sequência de ter sido 

fotografado a fumar marijuana, o campeão 

olímpico de natação Michael Phelps foi 

suspenso e viu os seus milionários 

patrocínios serem cancelados… 

Assertividade  

26  

D i n â m i c a 16 | De que me Protejo Eu 

 

Descrição | A cada elemento é sugerido que 

pense num medo e que verbalize ou represente 

através de mímica uma forma de lidar com esse 

medo; os restantes atletas devem tentar 

identificar o medo em causa.  

Competências Desportivas | À medida que 

vai crescendo a confiança dentro da equipa, 

os medos expressos vão sendo 

progressivamente mais profundos. Partilhar 

os medos em campo ou na vida traz aos 

jogadores aproximação, confiança e coesão; 

aperceberem-se de que os medos são comuns 

a vários elementos da equipa leva a 

estabelecer estratégias conjuntas para os 

enfrentarem. Como lidar com o medo de não 

se ser convocado ou de ser expulso de jogo, 

por ex. 

Competências para a Vida | O que fazer 

quando tenho receio de algo? Como faço 

quando tenho medo de uma resposta? Como 

lidar com a resposta negativa, quando não 

consigo fazer algo? Como reagir ao chumbo 

num exame? como me posso proteger das 

IST ou de uma gravidez indesejada? É 

importante falar sobre os nossos medos e 

receios. 

Dinâmica 17 “ O porquê de arriscar”   

Dinâmica 18 “Quero saber”   

Dinâmica 19 “Esclarecer dúvidas”   

Dinâmica 20 “Os medos”  

Dinâmica 21 “Os três cartões”  

Dinâmica 22 “O agente nocivo”  

Dinâmica 23 “Penso que devias”  

Dinâmica 24 “O Testemunho”  

Dinâmica 25 “Vamos treinar”  

Dinâmica 26 “Se a resposta é não, então” 

Dinâmica 27 “Sozinhos em casa…”  

Dinâmica 28 “Debate”  

Dinâmica 29 “Concordo e  

Discordo”  

40  

Dinâmica 30 “O Remorso”  

41  

Dinâmica 31 “Que bem que estás”  
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Descrição: O grupo forma uma fila em círculo, com o 

ombro direito virado para o centro. A roda fecha de modo 

a que todos estejam a tocar na pessoa à sua frente e atrás 

de si. Todos dobram os joelhos até se sentarem nos 

joelhos do parceiro de trás e terem outro colega sentado 

no colo.  

D i n â m i c a s  

11  

D i n â m i c a 1 | Apresentação  

Descrição | Cada atleta deve apresentar-se com o 

formato: “Olá! Eu sou o Mário e além de futebol gosto de 

jogar playstation”. O treinador vai registando as 

actividades que os atletas vão dizendo e falando sobre 

elas. No final pode perguntar que expectativas têm os 

atletas para a época desportiva em curso. 

 

Competências Desportivas | A identidade de grupo ir-se-á 

construindo ao longo de toda a época. É importante para os 

atletas conhecerem-se como pessoas e não só como colegas 

de treino. Um grupo coeso e unido, com espírito de equipa, 

permite trabalhar para um objectivo comum desde o inicio. 

Competências para a Vida | Descobrir do que gostam os 

colegas pode revelar actividades em comum, reforçando 

amizades. Um grupo que se conhece bem é mais unido e 

coeso, é um grupo que investe mais nas suas relações e 

nos treinos, e que gosta de ir treinar porque é onde 

encontra os amigos. 

 

Informação | Primeiro exercício de um Programa que inclui 

umas sessões mais dinâmicas e outras mais reflexivas. 

Começa com uma apresentação – mesmo que os atletas já se 

conheçam – para marcar o início de um processo que ao logo 

da época irá aproximando os atletas e fazendo deles melhores 

pessoas. Cada exercício dura 10 a 15 minutos e deve ser 

integrado num treino por semana. 

12  

D i n â m i c a 2 | O Poço de Ar  

Descrição | Os atletas formam duas filas que se colocam 

em paralelo e se enfrentam; cada par dá as mãos, 

segurando-se firmemente pelos pulsos. Obtém-se assim 

uma superfície de braços sobre a qual um atleta, que 

ficara de fora e que agora sobe a um muro ou uma cadeira 

colocada num extremo do túnel (não havendo sítio 

elevado, podem os companheiros baixar-se), se deixa cair 

de costas com os olhos fechados. Uma vez deitado, os 

participantes devem elevar o colega que têm nos braços, 

de modo a segurá-lo o mais alto possível, sem colocar a 

sua segurança em risco. O atleta elevado deve cruzar os 

braços sobre o peito de modo a que, ao cair, não tenha 

tendência a abri-los e bater com eles nos outros 

elementos. 

 

Competências para a Vida | A confiança nos outros. A 

integração num grupo que nos protege e protegemos, e no 

qual interagimos. A facilidade em ter a sensação de risco e 

aventura. Consciência da confiança que depositamos em 

quem nos rodeia. A importância da confiança numa relação. 

O peso de termos a nossa vida nas mãos de outra pessoa.  

Competências Desportivas | A sensação de queda e a 

confiança que o atleta tem de depositar no grupo, 

acreditando que toda a equipa vai dar o seu melhor; o 

risco, o desafio e a sensação de vencer o medo. Treino da 

força, equilíbrio, da coordenação e coesão da equipa. 

 

Dica: Para quebrar o gelo o treinador também pode cair sobre 

os atletas, mostrando assim a sua confiança. 

13  

D i n â m i c a 3 | A Roda Sentada  

Descrição | O grupo forma uma fila que fecha em círculo, 

tendo o ombro direito virado para o centro. A roda fecha 

de modo a que todos estejam a tocar na pessoa à sua 

frente e atrás de si. Todos dobram então os joelhos, até 

que cada um se sinta apoiado nos joelhos do parceiro de 

trás. Se tal se conseguir, o grupo apoia-se a si próprio, 

sentando-se cada um nos joelhos do parceiro de trás. Só 

se consegue êxito se se mantiver a forma circular, com os 

braços levantados. O grupo deve aguentar nessa posição 

durante 10 segundos. 

 

Competências Desportivas | A confiança nos colegas de 

equipa. Treina o equilíbrio, a força, o espírito de equipa, a 

coesão, a liderança, a rapidez, a coordenação, a comunicação, 

tudo necessário para se conseguir o objectivo em comum da 

equipa. Mostra como algumas coisas só se conseguem com o 

esforço de todos, quando todos jogam em equipa e 

conseguem realizar os exercícios juntos. A importância de 

manter o balneário coeso. 

Competências para a Vida | Devemos confiar em todas 

as pessoas? Ter uma família coesa é importante? Como se 

mantém um grupo de amigos coeso? Ter consciência de 

que fazemos parte de um todo e que a nossa acção pode 

fazer cair o conjunto. Reflectir sobre o que o grupo 

consegue fazer e nenhum elemento sozinho consegue. 

 

Dica: Pode ser realizado primeiro com todos os atletas, e 

depois divididos em grupos. 

14  

D i n â m i c a 4 | O Guia e o Cego 

Descrição | Formam-se pares de atletas: um será o guia, o 

outro o cego. O cego terá uma venda e a bola, será 

conduzido pelo guia em silêncio, apenas com a mão no 

ombro deste. O atleta que faz de cego deverá percorrer o 

campo e movimentar-se com a bola. Aos guias pede-se-

lhes que levem os cegos ao longo das linhas, não tendo 

necessariamente que andar sempre por cima delas, podem 

andar aos ziguezagues ou aos círculos com eles. Podem 

no início andar devagar, mas assim que sintam confiança 

devem começar a correr. Os atletas devem trocar de 

função após 3-4 minutos.  

Competências Desportivas | A confiança nos colegas de 

equipa, o receio de se estar nas mãos dos outros; a 

responsabilidade por colaborar com o outro; a dificuldade 

em imaginar uma jogada. A capacidade de se conhecer o 

campo de trabalho e as técnicas do jogo até de olhos 

fechados.  

Competências para a Vida | Devemos confiar em todas 

as pessoas? Deve confiar-se em alguém cegamente? É 

importante confiar nas pessoas que nos fazem bem, é 

importante confiarmos na equipa, nos nossos amigos, na 

família, nos professores, etc. Quando confiamos podemos 

sair desiludidos? 

Dica | O treinador também pode fazer par com um atleta. 

15  

D i n â m i c a 5 | Eco Positivo 

Descrição | Os atletas, em círculo, devem elogiar 

qualidades, desportivas ou pessoais, de um colega 

colocado no centro, devendo todos os elementos da 

equipa ser elogiados. Pode também ser o treinador quem 

elogia e é elogiado. 

Competências Desportivas | A confiança nos colegas de 

equipa aumenta quando os elogios, e o reforço positivo 

entra e fica em campo. O elogio dos pares reforça a auto-

estima e a coesão do grupo, sobretudo quando todos 

enaltecem pontos positivos da equipa. Inverter a tendência 

de ser mais comum criticar que elogiar. No início da 

época, alguns atletas podem não se conhecer, e elogiar 

pode ser uma maneira positiva de estabelecer confiança 

Competências para a Vida | Redescoberta das 

qualidades dos outros e das nossas. A importância de 

elogiarmos os outros e de aprendermos a receber elogios. 

Elogiar significa acreditar no outro, confiar, ver os seus 

aspectos positivos. Muitas vezes os outros vêem-nos 

melhor do que pensamos. Elogiar o outro também pode 

diminuir a importância das suas faltas, ao focar nos seus 

aspectos positivos. O elogio sincero cria bom ambiente.  

Dica | pode ser necessário explicar que um elogio é 

sempre uma apreciação positiva 

16  

D i n â m i c a 6 | O Espelho 

Descrição | Um atleta deverá ser o espelho de um colega, 

reflectindo de forma fiel os seus movimentos, expressões 

e indecisões, embora só o colega tenha bola. O jogador a 

imitar deverá executar movimentos próprios da 

modalidade (driblar ao longo do campo e lançar ao 

cesto/rematar à baliza, fingir que finta atletas ou que faz 

passes). O par de atletas troca de papéis no final de dois 

minutos.  

Competências Desportivas | Estar atento ao outro; ser 

capaz de seguir meticulosamente os seus movimentos, ir 

conhecendo o outro ao ponto de ser capaz de conseguir 

antecipar os seus movimentos e colocar-se no momento 

certo na altura certa (válido para colegas de equipa e 

adversários). Ter porém em atenção que não conseguimos 

conhecer totalmente o outro, o que por vezes nos leva a 

cometer erros (por ex, pensamos que ele vai passar para o 

jogador da esquerda e na realidade passa para o da 

direita). 

 

Informação | A experiência de se ser voluntário – em 

qualquer actividade – pode proporcionar momentos de 

aprendizagem ideal aos jovens, não só em aspectos técnicos, 

mas no que diz respeito à sociabilização.  

Competências para a Vida | Quanto mais atentos aos 

outros, melhor os conheceremos e melhor poderemos 

antecipar o que vão fazer, seja mal ou bem, podendo 

reagir da melhor maneira e até saber como resolver 

melhor os conflitos que surjam. 

 

Dica | Este exercício pode servir de aquecimento. 

17  

D i n â m i c a 7 | A Chegada do Desconhecido 

Descrição | Simulação da chegada de um novo atleta ao 

clube. O treinador pede ao novo jogador que vá ao 

encontro do capitão para receber instruções. Os jogadores 

deste clube são rivais da ex-equipa do novo jogador e vão 

dificultar a sua entrada. O treinador escolhe quem fará de 

novo jogador e quem fará de capitão. O novo jogador 

dirige-se ao capitão e pede-lhe para entrar no treino. O 

capitão deve dificultar-lhe a vida, não aceitando nem 

rejeitando. Pode representar-se esta situação com todos os 

atletas.  

 

Competências Desportivas  

Confiar em todos os elementos da equipa, não ter 

preconceitos, boa comunicação, equipa coesa, antecipação 

e gestão de conflitos que possam surgir com novos 

jogadores. Receber bem novos jogadores aumenta a auto-

estima de cada um e cria bom ambiente no balneário. As 

divergências entre colegas de treinos ou de escola devem 

ser dialogadas para que não prejudiquem o desempenho 

nos treinos. 

Competências para a Vida  

Ao longo da vida vamos conhecendo muitas pessoas, 

temos que as aceitar, confiar nelas, tentar conhecê-las e 

cooperar com elas o melhor possível. Seja na família, na 

escola ou no desporto, os conflitos são problemas que 

podem ser resolvidos se houver uma boa comunicação e 

esforço para que as relações resultem. 

 

Dica | O capitão da equipa faz de elemento novo, e o 

elemento mais novo da equipa faz de capitão.  

Pré-conceito: julgamento formado sem fundamento 

18  

D i n â m i c a 8 | Esbarra Parede 

Descrição | Atletas em fila próximos de uma parede. O 

treinador escolhe dois atletas a quem previamente instruiu 

para que impeçam que esbarrem na parede os colegas que 

em sucessão se dirigirão para a dita. Instrução para os 

atletas em fila: todos devem fechar os olhos, e ao toque 

do treinador no ombro, avançar até à parede que está à 

frente; só poderão abrir os olhos quando o treinador 

autorizar (depois de retido pelos colegas). Após todos os 

atletas terem caminhado contra a parede repete-se a 

dinâmica pedindo aos atletas que desta vez corram, 

novamente de olhos fechados; os dois colegas voltarão a 

impedi-los de bater na parede. Na última repetição os 

atletas da fila devem voltar a andar (e não correr), mas o 

treinador instrui os atletas de plantão para que não 

interfiram, deixando os colegas chocar com a parede.  

Competências Desportivas: A finalidade do jogo é 

desenvolver a confiança através da sensação de segurança 

que se ganha cada vez que se é apanhado pelos colegas de 

plantão. Na última repetição, o atleta sente-se seguro, 

mesmo quando corre contra a parede. Discute-se esse 

sentimento de segurança e se o receio de esbarrar contra a 

parede sem qualquer protecção se desvaneceu por 

completo. Quando jogamos não estamos sozinhos, mas a 

confiança por vezes é cega. Não é por termos ganho ou 

perdido sempre que as coisas terão sempre de ser assim: 

devemos considerar que as circunstâncias podem mudar e 

concentrarmo-nos no que temos/somos e nos objectivos 

que definimos.  

Competências para a Vida | Efeito que a repetição de 

um comportamento anteriormente bem sucedido tem na 

baixa de defesas por parte da nossa parte e consequências 

que este efeito pode ter por ex na transmissão de doenças. 

Porque temos um comportamento de risco e nunca 

aconteceu nada, habituamo-nos e criamos maus hábitos.  

19  

D i n â m i c a 9 | Actividade das Vidas 

Descrição | Esta Actividade tem duas partes, as quais aos 

atletas parecerão idênticas, diferindo basicamente na 

instrução que eles recebem. Cada atleta terá uma bola, a 

qual representa a vida. Parte 1 - O atleta deverá tirar a 

bola ao outro, sem perder a sua. Sempre que um elemento 

deixa de ter a bola em seu poder, sai do jogo, os restantes 

continuam a jogar. Deve-se ir reduzindo o espaço usado 

para o jogo à medida que saem jogadores. Ganha o atleta 

que chegar ao fim com a sua bola. Parte 2 - É dito aos 

atletas que “ganha quem tiver a bola do adversário em seu 

poder ao fim de um minuto”. A instrução deve ser 

exactamente esta, sem mais esclarecimentos. No final o 

treinador deverá perguntar: Quem ficou com a bola do 

adversário? Como o conseguiu fazer? Quem não ficou 

com a bola do adversário? Porquê? O treinador explica 

que na parte 1 o objectivo era competir e na parte 2 era 

cooperar, ou seja, deverá explicar que a forma mais fácil 

de resolver esta tarefa era trocar de imediato de bola com 

o adversário, nenhum ficando a perder.  

 

Competências Desportivas | A importância da concentração 

e da atenção dispensada ao conteúdo que é transmitido vs a 

interpretação que diferentes pessoas fazem da mesma 

mensagem. Como na Parte 1 se ganhava tirando a bola ao 

adversário sem perder a sua, na Parte 2 muitos assumem que 

o principio é o mesmo. Os jogadores devem estar atentos às 

ordens do treinador e a compreensão da mensagem deve ser 

igual para todos. 

Competências para a Vida | Também na vida as 

experiências, boas ou más, influenciam o nosso 

comportamento. Temos de estar atentos à mensagem e 

compreender bem o seu conteúdo. Devemos proteger a 

nossa vida e não ter comportamentos de risco só porque 

sempre se vinha fazendo determinado acto de uma certa 

forma. Devemos ter em mente que na vida raramente as 

circunstâncias são exactamente iguais, pois as pessoas são 

diferentes entre si, e mesmo ao longo da vida vão-se 

comportando de forma diferente.  

Dica | Se não houver bolas para todos, o jogo pode fazer-

se entre duas equipas. 

20  

D i n â m i c a 10 | O Espelho de Sentimentos 

 

Descrição | Atletas divididos em grupos de três. O treinador 

escolhe em cada grupo:- um jogador para mimetizar uma 

emoção (por ex. alegria), recorrendo a gestos, 

- um outro para reconhecer a emoção e transmiti-la ao 

terceiro jogador por palavras. Este terceiro jogador 

mimetizará agora outra emoção (por ex. o medo), a qual 

deverá ser identificada pelo primeiro jogador, que a 

transmitirá por palavras ao segundo. O segundo 

mimetizará outra emoção (por ex. surpresa), que o 

terceiro identificará e transmitirá por palavras ao 

primeiro. Assim consecutivamente ao longo de 5 minutos 

(outras emoções possíveis: tristeza, zanga…).  

Competências Desportivas | Ao reconhecermos melhor 

as expressões emocionais dos nossos colegas, iremos 

comunicar melhor em campo, numa linguagem não verbal 

que todos da equipa podem reconhecer e treinar bastante 

entre todos na equipa incluindo o treinador.  

Competências para a Vida | Oportunidade de colocar os 

atletas a falar de sentimentos. Compreensão da mensagem 

pelo seu conteúdo corporal; a distância entre o 

pensamento e a acção; a facilidade em imaginar e a 

dificuldade em exprimir; o ganho ou a perda da utilização 

do gesto como complemento da linguagem. Devemos 

evitar os mal-entendidos que surgem em situações nas 

quais as pessoas não são claras naquilo que dizem ou 

querem. Por isso estar atentos aos outros e saber o que os 

outros sentem, ajuda-nos a entender melhor.  

Dica | Pode ser o treinador ou os jogadores a darem os 

sentimentos. 
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D i n â m i c a 11 | Caos 

Descrição: Os atletas são divididos em grupos de 8 

elementos ou menos. O treinador entrega uma bola a cada 

grupo e pede aos atletas que comecem o aquecimento 

(não diz que tarefas quer que façam). Observa o que 

fazem (se se organizam, se alguém assume a liderança e 

os outros a acatam, se não fazem nada e apenas 

brincam…), e passados 3 minutos chama-os. Identifica 

um elemento para ficar no meio de cada grupo, e pede aos 

restantes que passem a bola entre si; se o elemento do 

meio conseguir interceptar a bola, troca de lugar com o 

colega que a perdeu. Continuam assim por 3 minutos. Por 

fim reúnem-se todos os atletas e é-lhes sugerido que 

imaginem um mundo em que ninguém cumpre regras.  

Competências Desportivas: é mais fácil executar tarefas 

e cumprir objectivos quando se está organizado, ou seja, 

quando existem regras definidas para todos. É importante 

aprender, conhecer e cumprir regras. A importância de 

exercícios que (também) dependem do cumprimento de 

regras pelos outros: o passe, a intercepção da bola... Uma 

equipa que conhece bem as regras joga mais coesa e mais 

coordenada. Só se conseguem atingir objectivos, com 

regras. 

Competências para a Vida: A importância do 

cumprimento dos papéis, regras e obrigações que nos são 

atribuídos, para o equilíbrio do grupo (equipa, família, 

casal, amigos, sociedade); a relação entre “obrigação” e 

“necessidade reconhecida e valorizada por cada um”; 

confusão versus organização; a agressividade gerada a 

partir da confusão. Saber quando competir e quando 

cooperar, dando o melhor em ambas ocasiões. Quando 

cumprimos as nossas obrigações, torna-se mais fácil viver 

em comunidade. Os comportamentos de risco são 

normalmente quebra de regras, mas a sociedade precisa 

dessas regras para sobreviver.  

Cooperação 
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D i n â m i c a 12 | O Silêncio é frágil 

Descrição: Atletas deitados de costas, com os olhos 

fechados, em silêncio total. O treinador pede ao grupo que 

se aperceba do silêncio e da tranquilidade existentes ao 

redor. Cada atleta deve pensar numa exclamação (como se 

fosse um grito) capaz de rasgar o silêncio; deve também 

pensar em todas as tarefas desempenhadas nesse dia no 

treino, em tudo o que fez de bem e de mal. Após um 

minuto, o treinador explica que irá tocar em cada atleta 

um por um, de modo que mal sintam esse toque comecem 

imediatamente aos saltos, proferindo o respectivo grito, 

depois do que devem regressar imediatamente à posição 

silenciosa, onde quer que se encontrem; Nota: O treinador 

deve esperar que se faça de novo silêncio completo e 

pedir que se mantenham concentrados no que fizeram no 

treino, antes de tocar no atleta seguinte. Basta que 3-4 

atletas executem o grito.  

Competências Desportivas: O silêncio é frágil e é 

importante estarmos em silêncio para nos concentramos, 

para recordarmos o que fizemos de bem e de mal. O 

mesmo silêncio é importante para percebermos as 

instruções do treinador. Em situações de muito barulho, 

como por exemplo em jogos, é impossível evitar o ruído, 

mas se um atleta for capaz de pensar em silêncio, 

consegue mais facilmente concentrar-se e pensar em 

estratégias para os jogos. 

 

Dicas: o treinador pode dar instruções para se concentrarem 

num tema especifico; não fazer se houver outras equipas ou 

ruído por perto.  

Competências para a Vida: concentração é sempre 

importante ao longo da nossa vida, para podermos atingir 

os nossos objectivos. Antes de agir é por vezes necessário 

concentrarmo-nos e pensar no que vamos fazer.  

Informação: numa sociedade ruidosa como a actual, é 

importante voltar a valorizar o silêncio e a apreciar a 

qualidade do som em detrimento da potência. 
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D i n â m i c a 13 | Cadeia de Emoções 

 

Descrição | A equipa é dividida em grupos com pelo menos 

cinco elementos, os quais se colocam em fila, sentados ou em 

pé. O treinador escolhe uma emoção (medo, alegria, surpresa, 

tristeza, etc) que transmite ao ouvido do primeiro elemento da 

fila. Este deverá transmitir essa emoção ao participante 

imediatamente atrás de si, recorrendo apenas à expressão 

facial. Não são permitidos sons. O segundo elemento repete o 

procedimento com o terceiro, e assim por diante até que a 

mensagem chegue ao último participante, que deve dizer em 

voz alta a emoção que pensou reconhecer. O treinador pode 

optar por transmitir a mesma emoção a todos os grupos ou 

atribuir emoções diferentes a cada um. 

 

Competências para a Vida 

Estar consciente de que por vezes existe uma diferença 

entre a ideia que se tem de uma emoção e a sua expressão; 

a dificuldade de transmitir emoções quando não se pode 

recorrer à palavra; a variedade de expressões faciais que 

cada um pode dar à mesma emoção; a confusão e mal-

entendidos que interpretações erradas podem gerar.  

Competências desportivas  

Uma expressão nem sempre é óbvia para todos, por isso 

devemos fazer um esforço para que os nossos colegas nos 

entendam sem dúvidas. Saber reconhecer, expressar e 

controlar as emoções melhora o desempenho durante o 

jogo. 

 

Dica | Os sentimentos podem ser sugeridos pelo atleta que 

inicia a cadeia.  
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D i n â m i c a 14 | Onde está o Sorriso 

Descrição | Instruções para os atletas: cada um deve 

expressar o sentimento que o treinador lhe indique ao 

ouvido (por ex tristeza, felicidade, zangado, nem triste 

nem alegre), caminhando pelo campo e aproximando-se 

dos colegas cujo semblante mostre a mesma expressão. 

Quando o treinador der o tempo por terminado, os atletas 

deverão estar agrupados por expressão.  

Competências Desportivas | Os atletas apercebem-se de 

que não expressam a mesma emoção de maneira idêntica 

entre si. É vulgar confundir a expressão da emoção 

tristeza, com a zanga. Nem sempre nos apercebemos do 

que o outro nos quer transmitir pela expressão que tem: 

pode estar triste ou zangado e não conseguimos perceber 

a diferença. Acresce que normalmente agimos por 

reacção: se alguém aparenta estar zangado, tendemos a 

ficar agressivos e também a exprimir zanga e esquecemo-

nos que talvez essa pessoa esteja é triste. É preciso ter em 

atenção as emoções em campo, porque elas podem decidir 

um jogo.  

Dica | Silêncio obrigatório. Só se pode utilizar expressões 

faciais.  

Competências para a Vida | por vezes é preferível 

perguntar o que se passa em vez de adivinhar os 

sentimentos do outro. Ser capaz de reconhecer os 

sentimentos de outra pessoa é um treino que deve ser feito 

constantemente, entre colegas, amigos e familiares. 

Devemos estar atentos ao modo como comunicamos com 

os outros, precisamos ser cautelosos e mostrar-nos 

disponíveis para com eles. 
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D i n â m i c a 15 | Como te queres Comportar 

Descrição | O treinador pede aos atletas que pensem 

como se comportam /que tipo de comentários 

fazem/como agem fisicamente quando estão a ser 

agressivos, inibidos, etc. Situação que o grupo pode 

explorar: “Um atleta pede ao treinador para sair mais cedo 

do treino, embora tenha já chegado atrasado.” O treinador 

nomeia dois atletas que devem ir ao centro do círculo 

fazer o pedido de modo agressivo. De seguida nomeia 

outros dois que vão ao centro e se devem mostrar inibidos 

quando fazem o pedido. Seguir-se-ão outros dois atletas 

que farão o pedido de modo manipulador. Por fim, dois 

atletas fazem o pedido negociando com o treinador, sem 

serem agressivos, manipuladores ou inibidos.ao centro e 

se devem mostrar inibidos quando fazem o pedido. 

Seguir-se-ão outros dois atletas que farão o pedido de 

modo manipulador. Por fim, dois atletas fazem o pedido 

negociando com o treinador, sem serem agressivos, 

manipuladores ou inibidos.dois atletas fazem o pedido 

negociando com o treinador, sem serem agressivos, 

manipuladores ou inibidos. 

 

Competências Desportivas | Treinador e atletas são todos 

pessoas diferentes que devem ser respeitadas, ninguém têm o 

direito de ameaçar, envergonhar ou desdenhar o outro. 

Reflectir sobre o comportamento que os atletas exibiram sem 

ficar à defesa ou proferir acusações gratuitas. Considerar 

sempre as pessoas e as suas circunstâncias. 

Competências para a Vida | O modo como tratamos os 

outros tem consequências. Treinar a assertividade é 

treinar um pouco de várias competências como a atenção, 

concentração, o expressar de emoções, comunicação, 

confiança, coesão, etc. É muito importante saber o que se 

quer e procurar atingir esse objectivo. 

 

Dica | O treinador pede a repetição do exercício, nas três 

versões, simulando um convite à/ao namorada/o 

Informação | Na sequência de ter sido fotografado a 

fumar marijuana, o campeão olímpico de natação Michael 

Phelps foi suspenso e viu os seus milionários patrocínios 

serem cancelados… 

Assertividade  
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D i n â m i c a 16 | De que me Protejo Eu 

 

Descrição | A cada elemento é sugerido que pense num medo 

e que verbalize ou represente através de mímica uma forma 

de lidar com esse medo; os restantes atletas devem tentar 

identificar o medo em causa.  

Competências Desportivas | À medida que vai crescendo 

a confiança dentro da equipa, os medos expressos vão 

sendo progressivamente mais profundos. Partilhar os 

medos em campo ou na vida traz aos jogadores 

aproximação, confiança e coesão; aperceberem-se de que 

os medos são comuns a vários elementos da equipa leva a 

estabelecer estratégias conjuntas para os enfrentarem. 

Como lidar com o medo de não se ser convocado ou de 

ser expulso de jogo, por ex. 

Competências para a Vida | O que fazer quando tenho 

receio de algo? Como faço quando tenho medo de uma 

resposta? Como lidar com a resposta negativa, quando 

não consigo fazer algo? Como reagir ao chumbo num 

exame? como me posso proteger das IST ou de uma 

gravidez indesejada? É importante falar sobre os nossos 

medos e receios. 

Dica: com ateltas mais velhos pode conversar-se 

directamente sobre os medos/problemas em campo/jogo, 

como fazer para os resolver 

 

 

Prevenir comportamentos de risco 

associados ao VIH/SIDA 

 

 

 

Objectivo MSCS 

4º Congresso de Treinadores de Língua Portuguesa 



INSTITUTIONAL STRAPLINE 

 

Dinâmicas 1“Apresentação”  

2“O Poço de Ar”  

3“A Roda Sentada” 

4“O Guia e o Cego” 

5“Eco Positivo” 

6“O Espelho” 

7“A Chegada do Desconhecido” 

8“Esbarra Parede” 

9“Actividade das Vidas” 

10“O Espelho de Sentimentos” 

11“Caos” 

12“O Silêncio é Frágil” 

13“Cadeia de Emoções” 

14“Onde está o Sorriso” 

15“Como te queres Comportar” 

16“De que me Protejo Eu” 

17“ O Porquê de Arriscar” 

18“Quero Saber” 

19“Esclarecer Dúvidas” 

20“Os Medos” 

21“Os Três Cartões” 

22“O Agente Nocivo” 

23“Penso que Devias” 

24“O Testemunho” 

25“Vamos Treinar” 

26“Se a Resposta é Não, Então” 

27“Sozinhos em Casa…” 

28“Debate” 

29“Concordo e Discordo” 

30 “O Remorso” 

31“Que Bem Que Estás” 

 

D i n â m i c a s  
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D i n â m i c a 1 | Apresentação  

Descrição | Cada atleta deve apresentar-se 

com o formato: “Olá! Eu sou o Mário e além 

de futebol gosto de jogar playstation”. O 

treinador vai registando as actividades que os 

atletas vão dizendo e falando sobre elas. No 

final pode perguntar que expectativas têm os 

atletas para a época desportiva em curso. 

 

Competências Desportivas | A identidade de 

grupo ir-se-á construindo ao longo de toda a 

época. É importante para os atletas conhecerem-

se como pessoas e não só como colegas de treino. 

Um grupo coeso e unido, com espírito de equipa, 

permite trabalhar para um objectivo comum 

desde o inicio. 

Competências para a Vida | Descobrir do 

que gostam os colegas pode revelar 

actividades em comum, reforçando amizades. 

Um grupo que se conhece bem é mais unido 

e coeso, é um grupo que investe mais nas 

suas relações e nos treinos, e que gosta de ir 

treinar porque é onde encontra os amigos. 

 

Informação | Primeiro exercício de um 

Programa que inclui umas sessões mais 

dinâmicas e outras mais reflexivas. Começa com 

uma apresentação – mesmo que os atletas já se 

conheçam – para marcar o início de um processo 

que ao logo da época irá aproximando os atletas e 

fazendo deles melhores pessoas. Cada exercício 

dura 10 a 15 minutos e deve ser integrado num 

treino por semana. 
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D i n â m i c a 2 | O Poço de Ar  

Descrição | Os atletas formam duas filas que 

se colocam em paralelo e se enfrentam; cada 

par dá as mãos, segurando-se firmemente 

pelos pulsos. Obtém-se assim uma superfície 

de braços sobre a qual um atleta, que ficara 

de fora e que agora sobe a um muro ou uma 

cadeira colocada num extremo do túnel (não 

havendo sítio elevado, podem os 

companheiros baixar-se), se deixa cair de 

costas com os olhos fechados. Uma vez 

deitado, os participantes devem elevar o 

colega que têm nos braços, de modo a 

segurá-lo o mais alto possível, sem colocar a 

sua segurança em risco. O atleta elevado deve 

cruzar os braços sobre o peito de modo a que, 

ao cair, não tenha tendência a abri-los e bater 

com eles nos outros elementos. 

 

Competências para a Vida | A confiança nos 

outros. A integração num grupo que nos protege 

e protegemos, e no qual interagimos. A facilidade 

em ter a sensação de risco e aventura. 

Consciência da confiança que depositamos em 

quem nos rodeia. A importância da confiança 

numa relação. O peso de termos a nossa vida nas 

mãos de outra pessoa.  

Competências Desportivas | A sensação de 

queda e a confiança que o atleta tem de 

depositar no grupo, acreditando que toda a 

equipa vai dar o seu melhor; o risco, o 

desafio e a sensação de vencer o medo. 

Treino da força, equilíbrio, da coordenação e 

coesão da equipa. 

 

Dica: Para quebrar o gelo o treinador também 

pode cair sobre os atletas, mostrando assim a sua 

confiança. 
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D i n â m i c a 3 | A Roda Sentada  

Descrição | O grupo forma uma fila que 

fecha em círculo, tendo o ombro direito 

virado para o centro. A roda fecha de modo a 

que todos estejam a tocar na pessoa à sua 

frente e atrás de si. Todos dobram então os 

joelhos, até que cada um se sinta apoiado nos 

joelhos do parceiro de trás. Se tal se 

conseguir, o grupo apoia-se a si próprio, 

sentando-se cada um nos joelhos do parceiro 

de trás. Só se consegue êxito se se mantiver a 

forma circular, com os braços levantados. O 

grupo deve aguentar nessa posição durante 10 

segundos. 

 

Competências Desportivas | A confiança nos 

colegas de equipa. Treina o equilíbrio, a força, o 

espírito de equipa, a coesão, a liderança, a 

rapidez, a coordenação, a comunicação, tudo 

necessário para se conseguir o objectivo em 

comum da equipa. Mostra como algumas coisas 

só se conseguem com o esforço de todos, quando 

todos jogam em equipa e conseguem realizar os 

exercícios juntos. A importância de manter o 

balneário coeso. 

Competências para a Vida | Devemos 

confiar em todas as pessoas? Ter uma família 

coesa é importante? Como se mantém um 

grupo de amigos coeso? Ter consciência de 

que fazemos parte de um todo e que a nossa 

acção pode fazer cair o conjunto. Reflectir 

sobre o que o grupo consegue fazer e nenhum 

elemento sozinho consegue. 

 

Dica: Pode ser realizado primeiro com todos os 

atletas, e depois divididos em grupos. 
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D i n â m i c a 4 | O Guia e o Cego 

Descrição | Formam-se pares de atletas: um 

será o guia, o outro o cego. O cego terá uma 

venda e a bola, será conduzido pelo guia em 

silêncio, apenas com a mão no ombro deste. 

O atleta que faz de cego deverá percorrer o 

campo e movimentar-se com a bola. Aos 

guias pede-se-lhes que levem os cegos ao 

longo das linhas, não tendo necessariamente 

que andar sempre por cima delas, podem 

andar aos ziguezagues ou aos círculos com 

eles. Podem no início andar devagar, mas 

assim que sintam confiança devem começar a 

correr. Os atletas devem trocar de função 

após 3-4 minutos.  

Competências Desportivas | A confiança 

nos colegas de equipa, o receio de se estar 

nas mãos dos outros; a responsabilidade por 

colaborar com o outro; a dificuldade em 

imaginar uma jogada. A capacidade de se 

conhecer o campo de trabalho e as técnicas 

do jogo até de olhos fechados.  

Competências para a Vida | Devemos 

confiar em todas as pessoas? Deve confiar-se 

em alguém cegamente? É importante confiar 

nas pessoas que nos fazem bem, é importante 

confiarmos na equipa, nos nossos amigos, na 

família, nos professores, etc. Quando 

confiamos podemos sair desiludidos? 

Dica | O treinador também pode fazer par 

com um atleta. 
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D i n â m i c a 5 | Eco Positivo 

Descrição | Os atletas, em círculo, devem 

elogiar qualidades, desportivas ou pessoais, 

de um colega colocado no centro, devendo 

todos os elementos da equipa ser elogiados. 

Pode também ser o treinador quem elogia e é 

elogiado. 

Competências Desportivas | A confiança 

nos colegas de equipa aumenta quando os 

elogios, e o reforço positivo entra e fica em 

campo. O elogio dos pares reforça a auto-

estima e a coesão do grupo, sobretudo 

quando todos enaltecem pontos positivos da 

equipa. Inverter a tendência de ser mais 

comum criticar que elogiar. No início da 

época, alguns atletas podem não se conhecer, 

e elogiar pode ser uma maneira positiva de 

estabelecer confiança 

Competências para a Vida | Redescoberta 

das qualidades dos outros e das nossas. A 

importância de elogiarmos os outros e de 

aprendermos a receber elogios. Elogiar 

significa acreditar no outro, confiar, ver os 

seus aspectos positivos. Muitas vezes os 

outros vêem-nos melhor do que pensamos. 

Elogiar o outro também pode diminuir a 

importância das suas faltas, ao focar nos seus 

aspectos positivos. O elogio sincero cria bom 

ambiente.  

Dica | pode ser necessário explicar que um 

elogio é sempre uma apreciação positiva 
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D i n â m i c a 6 | O Espelho 

Descrição | Um atleta deverá ser o espelho de 

um colega, reflectindo de forma fiel os seus 

movimentos, expressões e indecisões, embora 

só o colega tenha bola. O jogador a imitar 

deverá executar movimentos próprios da 

modalidade (driblar ao longo do campo e 

lançar ao cesto/rematar à baliza, fingir que 

finta atletas ou que faz passes). O par de 

atletas troca de papéis no final de dois 

minutos.  

Competências Desportivas | Estar atento ao 

outro; ser capaz de seguir meticulosamente os 

seus movimentos, ir conhecendo o outro ao 

ponto de ser capaz de conseguir antecipar os 

seus movimentos e colocar-se no momento 

certo na altura certa (válido para colegas de 

equipa e adversários). Ter porém em atenção 

que não conseguimos conhecer totalmente o 

outro, o que por vezes nos leva a cometer 

erros (por ex, pensamos que ele vai passar 

para o jogador da esquerda e na realidade 

passa para o da direita). 

 

Informação | A experiência de se ser voluntário 

– em qualquer actividade – pode proporcionar 

momentos de aprendizagem ideal aos jovens, não 

só em aspectos técnicos, mas no que diz respeito 

à sociabilização.  

Competências para a Vida | Quanto mais 

atentos aos outros, melhor os conheceremos e 

melhor poderemos antecipar o que vão fazer, 

seja mal ou bem, podendo reagir da melhor 

maneira e até saber como resolver melhor os 

conflitos que surjam. 

 

Dica | Este exercício pode servir de aquecimento. 
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D i n â m i c a 7 | A Chegada do Desconhecido 

Descrição | Simulação da chegada de um 

novo atleta ao clube. O treinador pede ao 

novo jogador que vá ao encontro do capitão 

para receber instruções. Os jogadores deste 

clube são rivais da ex-equipa do novo 

jogador e vão dificultar a sua entrada. O 

treinador escolhe quem fará de novo jogador 

e quem fará de capitão. O novo jogador 

dirige-se ao capitão e pede-lhe para entrar no 

treino. O capitão deve dificultar-lhe a vida, 

não aceitando nem rejeitando. Pode 

representar-se esta situação com todos os 

atletas.  

 

Competências Desportivas  

Confiar em todos os elementos da equipa, 

não ter preconceitos, boa comunicação, 

equipa coesa, antecipação e gestão de 

conflitos que possam surgir com novos 

jogadores. Receber bem novos jogadores 

aumenta a auto-estima de cada um e cria bom 

ambiente no balneário. As divergências entre 

colegas de treinos ou de escola devem ser 

dialogadas para que não prejudiquem o 

desempenho nos treinos. 

Competências para a Vida  

Ao longo da vida vamos conhecendo muitas 

pessoas, temos que as aceitar, confiar nelas, 

tentar conhecê-las e cooperar com elas o 

melhor possível. Seja na família, na escola ou 

no desporto, os conflitos são problemas que 

podem ser resolvidos se houver uma boa 

comunicação e esforço para que as relações 

resultem. 

 

Dica | O capitão da equipa faz de elemento novo, 

e o elemento mais novo da equipa faz de capitão.  

Pré-conceito: julgamento formado sem 

fundamento 
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D i n â m i c a 8 | Esbarra Parede 

Descrição | Atletas em fila próximos de uma 

parede. O treinador escolhe dois atletas a 

quem previamente instruiu para que impeçam 

que esbarrem na parede os colegas que em 

sucessão se dirigirão para a dita. Instrução 

para os atletas em fila: todos devem fechar os 

olhos, e ao toque do treinador no ombro, 

avançar até à parede que está à frente; só 

poderão abrir os olhos quando o treinador 

autorizar (depois de retido pelos colegas). 

Após todos os atletas terem caminhado contra 

a parede repete-se a dinâmica pedindo aos 

atletas que desta vez corram, novamente de 

olhos fechados; os dois colegas voltarão a 

impedi-los de bater na parede. Na última 

repetição os atletas da fila devem voltar a 

andar (e não correr), mas o treinador instrui 

os atletas de plantão para que não interfiram, 

deixando os colegas chocar com a parede.  

Competências Desportivas: A finalidade do 

jogo é desenvolver a confiança através da 

sensação de segurança que se ganha cada vez 

que se é apanhado pelos colegas de plantão. 

Na última repetição, o atleta sente-se seguro, 

mesmo quando corre contra a parede. 

Discute-se esse sentimento de segurança e se 

o receio de esbarrar contra a parede sem 

qualquer protecção se desvaneceu por 

completo. Quando jogamos não estamos 

sozinhos, mas a confiança por vezes é cega. 

Não é por termos ganho ou perdido sempre 

que as coisas terão sempre de ser assim: 

devemos considerar que as circunstâncias 

podem mudar e concentrarmo-nos no que 

temos/somos e nos objectivos que definimos.  

Competências para a Vida | Efeito que a 

repetição de um comportamento 

anteriormente bem sucedido tem na baixa de 

defesas por parte da nossa parte e 

consequências que este efeito pode ter por ex 

na transmissão de doenças. Porque temos um 

comportamento de risco e nunca aconteceu 

nada, habituamo-nos e criamos maus hábitos.  

19  

D i n â m i c a 9 | Actividade das Vidas 

Descrição | Esta Actividade tem duas partes, 

as quais aos atletas parecerão idênticas, 

diferindo basicamente na instrução que eles 

recebem. Cada atleta terá uma bola, a qual 

representa a vida. Parte 1 - O atleta deverá 

tirar a bola ao outro, sem perder a sua. 

Sempre que um elemento deixa de ter a bola 

em seu poder, sai do jogo, os restantes 

continuam a jogar. Deve-se ir reduzindo o 

espaço usado para o jogo à medida que saem 

jogadores. Ganha o atleta que chegar ao fim 

com a sua bola. Parte 2 - É dito aos atletas 

que “ganha quem tiver a bola do adversário 

em seu poder ao fim de um minuto”. A 

instrução deve ser exactamente esta, sem 

mais esclarecimentos. No final o treinador 

deverá perguntar: Quem ficou com a bola do 

adversário? Como o conseguiu fazer? Quem 

não ficou com a bola do adversário? Porquê? 

O treinador explica que na parte 1 o objectivo 

era competir e na parte 2 era cooperar, ou 

seja, deverá explicar que a forma mais fácil 

de resolver esta tarefa era trocar de imediato 

de bola com o adversário, nenhum ficando a 

perder.  

 

Competências Desportivas | A importância da 

concentração e da atenção dispensada ao 

conteúdo que é transmitido vs a interpretação que 

diferentes pessoas fazem da mesma mensagem. 

Como na Parte 1 se ganhava tirando a bola ao 

adversário sem perder a sua, na Parte 2 muitos 

assumem que o principio é o mesmo. Os 

jogadores devem estar atentos às ordens do 

treinador e a compreensão da mensagem deve ser 

igual para todos. 

Competências para a Vida | Também na 

vida as experiências, boas ou más, 

influenciam o nosso comportamento. Temos 

de estar atentos à mensagem e compreender 

bem o seu conteúdo. Devemos proteger a 

nossa vida e não ter comportamentos de risco 

só porque sempre se vinha fazendo 

determinado acto de uma certa forma. 

Devemos ter em mente que na vida raramente 

as circunstâncias são exactamente iguais, pois 

as pessoas são diferentes entre si, e mesmo ao 

longo da vida vão-se comportando de forma 

diferente.  

Dica | Se não houver bolas para todos, o jogo 

pode fazer-se entre duas equipas. 

20  

D i n â m i c a 10 | O Espelho de Sentimentos 

 

Descrição | Atletas divididos em grupos de três. 

O treinador escolhe em cada grupo:- um jogador 

para mimetizar uma emoção (por ex. alegria), 

recorrendo a gestos, 

- um outro para reconhecer a emoção e 

transmiti-la ao terceiro jogador por palavras. 

Este terceiro jogador mimetizará agora outra 

emoção (por ex. o medo), a qual deverá ser 

identificada pelo primeiro jogador, que a 

transmitirá por palavras ao segundo. O 

segundo mimetizará outra emoção (por ex. 

surpresa), que o terceiro identificará e 

transmitirá por palavras ao primeiro. Assim 

consecutivamente ao longo de 5 minutos 

(outras emoções possíveis: tristeza, zanga…).  

Competências Desportivas | Ao 

reconhecermos melhor as expressões 

emocionais dos nossos colegas, iremos 

comunicar melhor em campo, numa 

linguagem não verbal que todos da equipa 

podem reconhecer e treinar bastante entre 

todos na equipa incluindo o treinador.  

Competências para a Vida | Oportunidade 

de colocar os atletas a falar de sentimentos. 

Compreensão da mensagem pelo seu 

conteúdo corporal; a distância entre o 

pensamento e a acção; a facilidade em 

imaginar e a dificuldade em exprimir; o 

ganho ou a perda da utilização do gesto como 

complemento da linguagem. Devemos evitar 

os mal-entendidos que surgem em situações 

nas quais as pessoas não são claras naquilo 

que dizem ou querem. Por isso estar atentos 

aos outros e saber o que os outros sentem, 

ajuda-nos a entender melhor.  

Dica | Pode ser o treinador ou os jogadores a 

darem os sentimentos. 
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D i n â m i c a 11 | Caos 

Descrição: Os atletas são divididos em 

grupos de 8 elementos ou menos. O treinador 

entrega uma bola a cada grupo e pede aos 

atletas que comecem o aquecimento (não diz 

que tarefas quer que façam). Observa o que 

fazem (se se organizam, se alguém assume a 

liderança e os outros a acatam, se não fazem 

nada e apenas brincam…), e passados 3 

minutos chama-os. Identifica um elemento 

para ficar no meio de cada grupo, e pede aos 

restantes que passem a bola entre si; se o 

elemento do meio conseguir interceptar a 

bola, troca de lugar com o colega que a 

perdeu. Continuam assim por 3 minutos. Por 

fim reúnem-se todos os atletas e é-lhes 

sugerido que imaginem um mundo em que 

ninguém cumpre regras.  

Competências Desportivas: é mais fácil 

executar tarefas e cumprir objectivos quando 

se está organizado, ou seja, quando existem 

regras definidas para todos. É importante 

aprender, conhecer e cumprir regras. A 

importância de exercícios que (também) 

dependem do cumprimento de regras pelos 

outros: o passe, a intercepção da bola... Uma 

equipa que conhece bem as regras joga mais 

coesa e mais coordenada. Só se conseguem 

atingir objectivos, com regras. 

Competências para a Vida: A importância 

do cumprimento dos papéis, regras e 

obrigações que nos são atribuídos, para o 

equilíbrio do grupo (equipa, família, casal, 

amigos, sociedade); a relação entre 

“obrigação” e “necessidade reconhecida e 

valorizada por cada um”; confusão versus 

organização; a agressividade gerada a partir 

da confusão. Saber quando competir e 

quando cooperar, dando o melhor em ambas 

ocasiões. Quando cumprimos as nossas 

obrigações, torna-se mais fácil viver em 

comunidade. Os comportamentos de risco são 

normalmente quebra de regras, mas a 

sociedade precisa dessas regras para 

sobreviver.  

Cooperação 
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D i n â m i c a 12 | O Silêncio é frágil 

Descrição: Atletas deitados de costas, com os 

olhos fechados, em silêncio total. O treinador 

pede ao grupo que se aperceba do silêncio e 

da tranquilidade existentes ao redor. Cada 

atleta deve pensar numa exclamação (como 

se fosse um grito) capaz de rasgar o silêncio; 

deve também pensar em todas as tarefas 

desempenhadas nesse dia no treino, em tudo 

o que fez de bem e de mal. Após um minuto, 

o treinador explica que irá tocar em cada 

atleta um por um, de modo que mal sintam 

esse toque comecem imediatamente aos 

saltos, proferindo o respectivo grito, depois 

do que devem regressar imediatamente à 

posição silenciosa, onde quer que se 

encontrem; Nota: O treinador deve esperar 

que se faça de novo silêncio completo e pedir 

que se mantenham concentrados no que 

fizeram no treino, antes de tocar no atleta 

seguinte. Basta que 3-4 atletas executem o 

grito.  

Competências Desportivas: O silêncio é 

frágil e é importante estarmos em silêncio 

para nos concentramos, para recordarmos o 

que fizemos de bem e de mal. O mesmo 

silêncio é importante para percebermos as 

instruções do treinador. Em situações de 

muito barulho, como por exemplo em jogos, 

é impossível evitar o ruído, mas se um atleta 

for capaz de pensar em silêncio, consegue 

mais facilmente concentrar-se e pensar em 

estratégias para os jogos. 

 

Dicas: o treinador pode dar instruções para se 

concentrarem num tema especifico; não fazer se 

houver outras equipas ou ruído por perto.  

Competências para a Vida: concentração é 

sempre importante ao longo da nossa vida, 

para podermos atingir os nossos objectivos. 

Antes de agir é por vezes necessário 

concentrarmo-nos e pensar no que vamos 

fazer.  

Informação: numa sociedade ruidosa como a 

actual, é importante voltar a valorizar o 

silêncio e a apreciar a qualidade do som em 

detrimento da potência. 

23  

D i n â m i c a 13 | Cadeia de Emoções 

 

Descrição | A equipa é dividida em grupos com 

pelo menos cinco elementos, os quais se colocam 

em fila, sentados ou em pé. O treinador escolhe 

uma emoção (medo, alegria, surpresa, tristeza, 

etc) que transmite ao ouvido do primeiro 

elemento da fila. Este deverá transmitir essa 

emoção ao participante imediatamente atrás de si, 

recorrendo apenas à expressão facial. Não são 

permitidos sons. O segundo elemento repete o 

procedimento com o terceiro, e assim por diante 

até que a mensagem chegue ao último 

participante, que deve dizer em voz alta a 

emoção que pensou reconhecer. O treinador pode 

optar por transmitir a mesma emoção a todos os 

grupos ou atribuir emoções diferentes a cada um. 

 

Competências para a Vida 

Estar consciente de que por vezes existe uma 

diferença entre a ideia que se tem de uma 

emoção e a sua expressão; a dificuldade de 

transmitir emoções quando não se pode 

recorrer à palavra; a variedade de expressões 

faciais que cada um pode dar à mesma 

emoção; a confusão e mal-entendidos que 

interpretações erradas podem gerar.  

Competências desportivas  

Uma expressão nem sempre é óbvia para 

todos, por isso devemos fazer um esforço 

para que os nossos colegas nos entendam sem 

dúvidas. Saber reconhecer, expressar e 

controlar as emoções melhora o desempenho 

durante o jogo. 

 

Dica | Os sentimentos podem ser sugeridos pelo 

atleta que inicia a cadeia.  
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D i n â m i c a 14 | Onde está o Sorriso 

Descrição | Instruções para os atletas: cada 

um deve expressar o sentimento que o 

treinador lhe indique ao ouvido (por ex 

tristeza, felicidade, zangado, nem triste nem 

alegre), caminhando pelo campo e 

aproximando-se dos colegas cujo semblante 

mostre a mesma expressão. Quando o 

treinador der o tempo por terminado, os 

atletas deverão estar agrupados por 

expressão.  

Competências Desportivas | Os atletas 

apercebem-se de que não expressam a mesma 

emoção de maneira idêntica entre si. É vulgar 

confundir a expressão da emoção tristeza, 

com a zanga. Nem sempre nos apercebemos 

do que o outro nos quer transmitir pela 

expressão que tem: pode estar triste ou 

zangado e não conseguimos perceber a 

diferença. Acresce que normalmente agimos 

por reacção: se alguém aparenta estar 

zangado, tendemos a ficar agressivos e 

também a exprimir zanga e esquecemo-nos 

que talvez essa pessoa esteja é triste. É 

preciso ter em atenção as emoções em 

campo, porque elas podem decidir um jogo.  

Dica | Silêncio obrigatório. Só se pode 

utilizar expressões faciais.  

Competências para a Vida | por vezes é 

preferível perguntar o que se passa em vez de 

adivinhar os sentimentos do outro. Ser capaz 

de reconhecer os sentimentos de outra pessoa 

é um treino que deve ser feito 

constantemente, entre colegas, amigos e 

familiares. Devemos estar atentos ao modo 

como comunicamos com os outros, 

precisamos ser cautelosos e mostrar-nos 

disponíveis para com eles. 
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D i n â m i c a 15 | Como te queres Comportar 

Descrição | O treinador pede aos atletas que 

pensem como se comportam /que tipo de 

comentários fazem/como agem fisicamente 

quando estão a ser agressivos, inibidos, etc. 

Situação que o grupo pode explorar: “Um 

atleta pede ao treinador para sair mais cedo 

do treino, embora tenha já chegado atrasado.” 

O treinador nomeia dois atletas que devem ir 

ao centro do círculo fazer o pedido de modo 

agressivo. De seguida nomeia outros dois que 

vão ao centro e se devem mostrar inibidos 

quando fazem o pedido. Seguir-se-ão outros 

dois atletas que farão o pedido de modo 

manipulador. Por fim, dois atletas fazem o 

pedido negociando com o treinador, sem 

serem agressivos, manipuladores ou 

inibidos.ao centro e se devem mostrar 

inibidos quando fazem o pedido. Seguir-se-ão 

outros dois atletas que farão o pedido de 

modo manipulador. Por fim, dois atletas 

fazem o pedido negociando com o treinador, 

sem serem agressivos, manipuladores ou 

inibidos.dois atletas fazem o pedido 

negociando com o treinador, sem serem 

agressivos, manipuladores ou inibidos. 

 

Competências Desportivas | Treinador e atletas 

são todos pessoas diferentes que devem ser 

respeitadas, ninguém têm o direito de ameaçar, 

envergonhar ou desdenhar o outro. Reflectir 

sobre o comportamento que os atletas exibiram 

sem ficar à defesa ou proferir acusações 

gratuitas. Considerar sempre as pessoas e as suas 

circunstâncias. 

Competências para a Vida | O modo como 

tratamos os outros tem consequências. 

Treinar a assertividade é treinar um pouco de 

várias competências como a atenção, 

concentração, o expressar de emoções, 

comunicação, confiança, coesão, etc. É muito 

importante saber o que se quer e procurar 

atingir esse objectivo. 

 

Dica | O treinador pede a repetição do exercício, 

nas três versões, simulando um convite à/ao 

namorada/o 

Informação | Na sequência de ter sido 

fotografado a fumar marijuana, o campeão 

olímpico de natação Michael Phelps foi 

suspenso e viu os seus milionários 

patrocínios serem cancelados… 

Assertividade  

26  

D i n â m i c a 16 | De que me Protejo Eu 

 

Descrição | A cada elemento é sugerido que 

pense num medo e que verbalize ou represente 

através de mímica uma forma de lidar com esse 

medo; os restantes atletas devem tentar 

identificar o medo em causa.  

Competências Desportivas | À medida que 

vai crescendo a confiança dentro da equipa, 

os medos expressos vão sendo 

progressivamente mais profundos. Partilhar 

os medos em campo ou na vida traz aos 

jogadores aproximação, confiança e coesão; 

aperceberem-se de que os medos são comuns 

a vários elementos da equipa leva a 

estabelecer estratégias conjuntas para os 

enfrentarem. Como lidar com o medo de não 

se ser convocado ou de ser expulso de jogo, 

por ex. 

Competências para a Vida | O que fazer 

quando tenho receio de algo? Como faço 

quando tenho medo de uma resposta? Como 

lidar com a resposta negativa, quando não 

consigo fazer algo? Como reagir ao chumbo 

num exame? como me posso proteger das 

IST ou de uma gravidez indesejada? É 

importante falar sobre os nossos medos e 

receios. 

Dinâmica 17 “ O porquê de arriscar”   

Dinâmica 18 “Quero saber”   

Dinâmica 19 “Esclarecer dúvidas”   

Dinâmica 20 “Os medos”  

Dinâmica 21 “Os três cartões”  

Dinâmica 22 “O agente nocivo”  

Dinâmica 23 “Penso que devias”  

Dinâmica 24 “O Testemunho”  

Dinâmica 25 “Vamos treinar”  

Dinâmica 26 “Se a resposta é não, então” 

Dinâmica 27 “Sozinhos em casa…”  

Dinâmica 28 “Debate”  

Dinâmica 29 “Concordo e  

Discordo”  

40  

Dinâmica 30 “O Remorso”  
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Dinâmica 31 “Que bem que estás”  
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Descrição: O grupo forma uma fila em círculo, com o 

ombro direito virado para o centro. A roda fecha de modo 

a que todos estejam a tocar na pessoa à sua frente e atrás 

de si. Todos dobram os joelhos até se sentarem nos 

joelhos do parceiro de trás e terem outro colega sentado 

no colo.  

D i n â m i c a s  

11  

D i n â m i c a 1 | Apresentação  

Descrição | Cada atleta deve apresentar-se com o 

formato: “Olá! Eu sou o Mário e além de futebol gosto de 

jogar playstation”. O treinador vai registando as 

actividades que os atletas vão dizendo e falando sobre 

elas. No final pode perguntar que expectativas têm os 

atletas para a época desportiva em curso. 

 

Competências Desportivas | A identidade de grupo ir-se-á 

construindo ao longo de toda a época. É importante para os 

atletas conhecerem-se como pessoas e não só como colegas 

de treino. Um grupo coeso e unido, com espírito de equipa, 

permite trabalhar para um objectivo comum desde o inicio. 

Competências para a Vida | Descobrir do que gostam os 

colegas pode revelar actividades em comum, reforçando 

amizades. Um grupo que se conhece bem é mais unido e 

coeso, é um grupo que investe mais nas suas relações e 

nos treinos, e que gosta de ir treinar porque é onde 

encontra os amigos. 

 

Informação | Primeiro exercício de um Programa que inclui 

umas sessões mais dinâmicas e outras mais reflexivas. 

Começa com uma apresentação – mesmo que os atletas já se 

conheçam – para marcar o início de um processo que ao logo 

da época irá aproximando os atletas e fazendo deles melhores 

pessoas. Cada exercício dura 10 a 15 minutos e deve ser 

integrado num treino por semana. 

12  

D i n â m i c a 2 | O Poço de Ar  

Descrição | Os atletas formam duas filas que se colocam 

em paralelo e se enfrentam; cada par dá as mãos, 

segurando-se firmemente pelos pulsos. Obtém-se assim 

uma superfície de braços sobre a qual um atleta, que 

ficara de fora e que agora sobe a um muro ou uma cadeira 

colocada num extremo do túnel (não havendo sítio 

elevado, podem os companheiros baixar-se), se deixa cair 

de costas com os olhos fechados. Uma vez deitado, os 

participantes devem elevar o colega que têm nos braços, 

de modo a segurá-lo o mais alto possível, sem colocar a 

sua segurança em risco. O atleta elevado deve cruzar os 

braços sobre o peito de modo a que, ao cair, não tenha 

tendência a abri-los e bater com eles nos outros 

elementos. 

 

Competências para a Vida | A confiança nos outros. A 

integração num grupo que nos protege e protegemos, e no 

qual interagimos. A facilidade em ter a sensação de risco e 

aventura. Consciência da confiança que depositamos em 

quem nos rodeia. A importância da confiança numa relação. 

O peso de termos a nossa vida nas mãos de outra pessoa.  

Competências Desportivas | A sensação de queda e a 

confiança que o atleta tem de depositar no grupo, 

acreditando que toda a equipa vai dar o seu melhor; o 

risco, o desafio e a sensação de vencer o medo. Treino da 

força, equilíbrio, da coordenação e coesão da equipa. 

 

Dica: Para quebrar o gelo o treinador também pode cair sobre 

os atletas, mostrando assim a sua confiança. 
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D i n â m i c a 3 | A Roda Sentada  

Descrição | O grupo forma uma fila que fecha em círculo, 

tendo o ombro direito virado para o centro. A roda fecha 

de modo a que todos estejam a tocar na pessoa à sua 

frente e atrás de si. Todos dobram então os joelhos, até 

que cada um se sinta apoiado nos joelhos do parceiro de 

trás. Se tal se conseguir, o grupo apoia-se a si próprio, 

sentando-se cada um nos joelhos do parceiro de trás. Só 

se consegue êxito se se mantiver a forma circular, com os 

braços levantados. O grupo deve aguentar nessa posição 

durante 10 segundos. 

 

Competências Desportivas | A confiança nos colegas de 

equipa. Treina o equilíbrio, a força, o espírito de equipa, a 

coesão, a liderança, a rapidez, a coordenação, a comunicação, 

tudo necessário para se conseguir o objectivo em comum da 

equipa. Mostra como algumas coisas só se conseguem com o 

esforço de todos, quando todos jogam em equipa e 

conseguem realizar os exercícios juntos. A importância de 

manter o balneário coeso. 

Competências para a Vida | Devemos confiar em todas 

as pessoas? Ter uma família coesa é importante? Como se 

mantém um grupo de amigos coeso? Ter consciência de 

que fazemos parte de um todo e que a nossa acção pode 

fazer cair o conjunto. Reflectir sobre o que o grupo 

consegue fazer e nenhum elemento sozinho consegue. 

 

Dica: Pode ser realizado primeiro com todos os atletas, e 

depois divididos em grupos. 

14  

D i n â m i c a 4 | O Guia e o Cego 

Descrição | Formam-se pares de atletas: um será o guia, o 

outro o cego. O cego terá uma venda e a bola, será 

conduzido pelo guia em silêncio, apenas com a mão no 

ombro deste. O atleta que faz de cego deverá percorrer o 

campo e movimentar-se com a bola. Aos guias pede-se-

lhes que levem os cegos ao longo das linhas, não tendo 

necessariamente que andar sempre por cima delas, podem 

andar aos ziguezagues ou aos círculos com eles. Podem 

no início andar devagar, mas assim que sintam confiança 

devem começar a correr. Os atletas devem trocar de 

função após 3-4 minutos.  

Competências Desportivas | A confiança nos colegas de 

equipa, o receio de se estar nas mãos dos outros; a 

responsabilidade por colaborar com o outro; a dificuldade 

em imaginar uma jogada. A capacidade de se conhecer o 

campo de trabalho e as técnicas do jogo até de olhos 

fechados.  

Competências para a Vida | Devemos confiar em todas 

as pessoas? Deve confiar-se em alguém cegamente? É 

importante confiar nas pessoas que nos fazem bem, é 

importante confiarmos na equipa, nos nossos amigos, na 

família, nos professores, etc. Quando confiamos podemos 

sair desiludidos? 

Dica | O treinador também pode fazer par com um atleta. 

15  

D i n â m i c a 5 | Eco Positivo 

Descrição | Os atletas, em círculo, devem elogiar 

qualidades, desportivas ou pessoais, de um colega 

colocado no centro, devendo todos os elementos da 

equipa ser elogiados. Pode também ser o treinador quem 

elogia e é elogiado. 

Competências Desportivas | A confiança nos colegas de 

equipa aumenta quando os elogios, e o reforço positivo 

entra e fica em campo. O elogio dos pares reforça a auto-

estima e a coesão do grupo, sobretudo quando todos 

enaltecem pontos positivos da equipa. Inverter a tendência 

de ser mais comum criticar que elogiar. No início da 

época, alguns atletas podem não se conhecer, e elogiar 

pode ser uma maneira positiva de estabelecer confiança 

Competências para a Vida | Redescoberta das 

qualidades dos outros e das nossas. A importância de 

elogiarmos os outros e de aprendermos a receber elogios. 

Elogiar significa acreditar no outro, confiar, ver os seus 

aspectos positivos. Muitas vezes os outros vêem-nos 

melhor do que pensamos. Elogiar o outro também pode 

diminuir a importância das suas faltas, ao focar nos seus 

aspectos positivos. O elogio sincero cria bom ambiente.  

Dica | pode ser necessário explicar que um elogio é 

sempre uma apreciação positiva 
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D i n â m i c a 6 | O Espelho 

Descrição | Um atleta deverá ser o espelho de um colega, 

reflectindo de forma fiel os seus movimentos, expressões 

e indecisões, embora só o colega tenha bola. O jogador a 

imitar deverá executar movimentos próprios da 

modalidade (driblar ao longo do campo e lançar ao 

cesto/rematar à baliza, fingir que finta atletas ou que faz 

passes). O par de atletas troca de papéis no final de dois 

minutos.  

Competências Desportivas | Estar atento ao outro; ser 

capaz de seguir meticulosamente os seus movimentos, ir 

conhecendo o outro ao ponto de ser capaz de conseguir 

antecipar os seus movimentos e colocar-se no momento 

certo na altura certa (válido para colegas de equipa e 

adversários). Ter porém em atenção que não conseguimos 

conhecer totalmente o outro, o que por vezes nos leva a 

cometer erros (por ex, pensamos que ele vai passar para o 

jogador da esquerda e na realidade passa para o da 

direita). 

 

Informação | A experiência de se ser voluntário – em 

qualquer actividade – pode proporcionar momentos de 

aprendizagem ideal aos jovens, não só em aspectos técnicos, 

mas no que diz respeito à sociabilização.  

Competências para a Vida | Quanto mais atentos aos 

outros, melhor os conheceremos e melhor poderemos 

antecipar o que vão fazer, seja mal ou bem, podendo 

reagir da melhor maneira e até saber como resolver 

melhor os conflitos que surjam. 

 

Dica | Este exercício pode servir de aquecimento. 
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D i n â m i c a 7 | A Chegada do Desconhecido 

Descrição | Simulação da chegada de um novo atleta ao 

clube. O treinador pede ao novo jogador que vá ao 

encontro do capitão para receber instruções. Os jogadores 

deste clube são rivais da ex-equipa do novo jogador e vão 

dificultar a sua entrada. O treinador escolhe quem fará de 

novo jogador e quem fará de capitão. O novo jogador 

dirige-se ao capitão e pede-lhe para entrar no treino. O 

capitão deve dificultar-lhe a vida, não aceitando nem 

rejeitando. Pode representar-se esta situação com todos os 

atletas.  

 

Competências Desportivas  

Confiar em todos os elementos da equipa, não ter 

preconceitos, boa comunicação, equipa coesa, antecipação 

e gestão de conflitos que possam surgir com novos 

jogadores. Receber bem novos jogadores aumenta a auto-

estima de cada um e cria bom ambiente no balneário. As 

divergências entre colegas de treinos ou de escola devem 

ser dialogadas para que não prejudiquem o desempenho 

nos treinos. 

Competências para a Vida  

Ao longo da vida vamos conhecendo muitas pessoas, 

temos que as aceitar, confiar nelas, tentar conhecê-las e 

cooperar com elas o melhor possível. Seja na família, na 

escola ou no desporto, os conflitos são problemas que 

podem ser resolvidos se houver uma boa comunicação e 

esforço para que as relações resultem. 

 

Dica | O capitão da equipa faz de elemento novo, e o 

elemento mais novo da equipa faz de capitão.  

Pré-conceito: julgamento formado sem fundamento 
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D i n â m i c a 8 | Esbarra Parede 

Descrição | Atletas em fila próximos de uma parede. O 

treinador escolhe dois atletas a quem previamente instruiu 

para que impeçam que esbarrem na parede os colegas que 

em sucessão se dirigirão para a dita. Instrução para os 

atletas em fila: todos devem fechar os olhos, e ao toque 

do treinador no ombro, avançar até à parede que está à 

frente; só poderão abrir os olhos quando o treinador 

autorizar (depois de retido pelos colegas). Após todos os 

atletas terem caminhado contra a parede repete-se a 

dinâmica pedindo aos atletas que desta vez corram, 

novamente de olhos fechados; os dois colegas voltarão a 

impedi-los de bater na parede. Na última repetição os 

atletas da fila devem voltar a andar (e não correr), mas o 

treinador instrui os atletas de plantão para que não 

interfiram, deixando os colegas chocar com a parede.  

Competências Desportivas: A finalidade do jogo é 

desenvolver a confiança através da sensação de segurança 

que se ganha cada vez que se é apanhado pelos colegas de 

plantão. Na última repetição, o atleta sente-se seguro, 

mesmo quando corre contra a parede. Discute-se esse 

sentimento de segurança e se o receio de esbarrar contra a 

parede sem qualquer protecção se desvaneceu por 

completo. Quando jogamos não estamos sozinhos, mas a 

confiança por vezes é cega. Não é por termos ganho ou 

perdido sempre que as coisas terão sempre de ser assim: 

devemos considerar que as circunstâncias podem mudar e 

concentrarmo-nos no que temos/somos e nos objectivos 

que definimos.  

Competências para a Vida | Efeito que a repetição de 

um comportamento anteriormente bem sucedido tem na 

baixa de defesas por parte da nossa parte e consequências 

que este efeito pode ter por ex na transmissão de doenças. 

Porque temos um comportamento de risco e nunca 

aconteceu nada, habituamo-nos e criamos maus hábitos.  
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D i n â m i c a 9 | Actividade das Vidas 

Descrição | Esta Actividade tem duas partes, as quais aos 

atletas parecerão idênticas, diferindo basicamente na 

instrução que eles recebem. Cada atleta terá uma bola, a 

qual representa a vida. Parte 1 - O atleta deverá tirar a 

bola ao outro, sem perder a sua. Sempre que um elemento 

deixa de ter a bola em seu poder, sai do jogo, os restantes 

continuam a jogar. Deve-se ir reduzindo o espaço usado 

para o jogo à medida que saem jogadores. Ganha o atleta 

que chegar ao fim com a sua bola. Parte 2 - É dito aos 

atletas que “ganha quem tiver a bola do adversário em seu 

poder ao fim de um minuto”. A instrução deve ser 

exactamente esta, sem mais esclarecimentos. No final o 

treinador deverá perguntar: Quem ficou com a bola do 

adversário? Como o conseguiu fazer? Quem não ficou 

com a bola do adversário? Porquê? O treinador explica 

que na parte 1 o objectivo era competir e na parte 2 era 

cooperar, ou seja, deverá explicar que a forma mais fácil 

de resolver esta tarefa era trocar de imediato de bola com 

o adversário, nenhum ficando a perder.  

 

Competências Desportivas | A importância da concentração 

e da atenção dispensada ao conteúdo que é transmitido vs a 

interpretação que diferentes pessoas fazem da mesma 

mensagem. Como na Parte 1 se ganhava tirando a bola ao 

adversário sem perder a sua, na Parte 2 muitos assumem que 

o principio é o mesmo. Os jogadores devem estar atentos às 

ordens do treinador e a compreensão da mensagem deve ser 

igual para todos. 

Competências para a Vida | Também na vida as 

experiências, boas ou más, influenciam o nosso 

comportamento. Temos de estar atentos à mensagem e 

compreender bem o seu conteúdo. Devemos proteger a 

nossa vida e não ter comportamentos de risco só porque 

sempre se vinha fazendo determinado acto de uma certa 

forma. Devemos ter em mente que na vida raramente as 

circunstâncias são exactamente iguais, pois as pessoas são 

diferentes entre si, e mesmo ao longo da vida vão-se 

comportando de forma diferente.  

Dica | Se não houver bolas para todos, o jogo pode fazer-

se entre duas equipas. 
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D i n â m i c a 10 | O Espelho de Sentimentos 

 

Descrição | Atletas divididos em grupos de três. O treinador 

escolhe em cada grupo:- um jogador para mimetizar uma 

emoção (por ex. alegria), recorrendo a gestos, 

- um outro para reconhecer a emoção e transmiti-la ao 

terceiro jogador por palavras. Este terceiro jogador 

mimetizará agora outra emoção (por ex. o medo), a qual 

deverá ser identificada pelo primeiro jogador, que a 

transmitirá por palavras ao segundo. O segundo 

mimetizará outra emoção (por ex. surpresa), que o 

terceiro identificará e transmitirá por palavras ao 

primeiro. Assim consecutivamente ao longo de 5 minutos 

(outras emoções possíveis: tristeza, zanga…).  

Competências Desportivas | Ao reconhecermos melhor 

as expressões emocionais dos nossos colegas, iremos 

comunicar melhor em campo, numa linguagem não verbal 

que todos da equipa podem reconhecer e treinar bastante 

entre todos na equipa incluindo o treinador.  

Competências para a Vida | Oportunidade de colocar os 

atletas a falar de sentimentos. Compreensão da mensagem 

pelo seu conteúdo corporal; a distância entre o 

pensamento e a acção; a facilidade em imaginar e a 

dificuldade em exprimir; o ganho ou a perda da utilização 

do gesto como complemento da linguagem. Devemos 

evitar os mal-entendidos que surgem em situações nas 

quais as pessoas não são claras naquilo que dizem ou 

querem. Por isso estar atentos aos outros e saber o que os 

outros sentem, ajuda-nos a entender melhor.  

Dica | Pode ser o treinador ou os jogadores a darem os 

sentimentos. 
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D i n â m i c a 11 | Caos 

Descrição: Os atletas são divididos em grupos de 8 

elementos ou menos. O treinador entrega uma bola a cada 

grupo e pede aos atletas que comecem o aquecimento 

(não diz que tarefas quer que façam). Observa o que 

fazem (se se organizam, se alguém assume a liderança e 

os outros a acatam, se não fazem nada e apenas 

brincam…), e passados 3 minutos chama-os. Identifica 

um elemento para ficar no meio de cada grupo, e pede aos 

restantes que passem a bola entre si; se o elemento do 

meio conseguir interceptar a bola, troca de lugar com o 

colega que a perdeu. Continuam assim por 3 minutos. Por 

fim reúnem-se todos os atletas e é-lhes sugerido que 

imaginem um mundo em que ninguém cumpre regras.  

Competências Desportivas: é mais fácil executar tarefas 

e cumprir objectivos quando se está organizado, ou seja, 

quando existem regras definidas para todos. É importante 

aprender, conhecer e cumprir regras. A importância de 

exercícios que (também) dependem do cumprimento de 

regras pelos outros: o passe, a intercepção da bola... Uma 

equipa que conhece bem as regras joga mais coesa e mais 

coordenada. Só se conseguem atingir objectivos, com 

regras. 

Competências para a Vida: A importância do 

cumprimento dos papéis, regras e obrigações que nos são 

atribuídos, para o equilíbrio do grupo (equipa, família, 

casal, amigos, sociedade); a relação entre “obrigação” e 

“necessidade reconhecida e valorizada por cada um”; 

confusão versus organização; a agressividade gerada a 

partir da confusão. Saber quando competir e quando 

cooperar, dando o melhor em ambas ocasiões. Quando 

cumprimos as nossas obrigações, torna-se mais fácil viver 

em comunidade. Os comportamentos de risco são 

normalmente quebra de regras, mas a sociedade precisa 

dessas regras para sobreviver.  

Cooperação 
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D i n â m i c a 12 | O Silêncio é frágil 

Descrição: Atletas deitados de costas, com os olhos 

fechados, em silêncio total. O treinador pede ao grupo que 

se aperceba do silêncio e da tranquilidade existentes ao 

redor. Cada atleta deve pensar numa exclamação (como se 

fosse um grito) capaz de rasgar o silêncio; deve também 

pensar em todas as tarefas desempenhadas nesse dia no 

treino, em tudo o que fez de bem e de mal. Após um 

minuto, o treinador explica que irá tocar em cada atleta 

um por um, de modo que mal sintam esse toque comecem 

imediatamente aos saltos, proferindo o respectivo grito, 

depois do que devem regressar imediatamente à posição 

silenciosa, onde quer que se encontrem; Nota: O treinador 

deve esperar que se faça de novo silêncio completo e 

pedir que se mantenham concentrados no que fizeram no 

treino, antes de tocar no atleta seguinte. Basta que 3-4 

atletas executem o grito.  

Competências Desportivas: O silêncio é frágil e é 

importante estarmos em silêncio para nos concentramos, 

para recordarmos o que fizemos de bem e de mal. O 

mesmo silêncio é importante para percebermos as 

instruções do treinador. Em situações de muito barulho, 

como por exemplo em jogos, é impossível evitar o ruído, 

mas se um atleta for capaz de pensar em silêncio, 

consegue mais facilmente concentrar-se e pensar em 

estratégias para os jogos. 

 

Dicas: o treinador pode dar instruções para se concentrarem 

num tema especifico; não fazer se houver outras equipas ou 

ruído por perto.  

Competências para a Vida: concentração é sempre 

importante ao longo da nossa vida, para podermos atingir 

os nossos objectivos. Antes de agir é por vezes necessário 

concentrarmo-nos e pensar no que vamos fazer.  

Informação: numa sociedade ruidosa como a actual, é 

importante voltar a valorizar o silêncio e a apreciar a 

qualidade do som em detrimento da potência. 
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D i n â m i c a 13 | Cadeia de Emoções 

 

Descrição | A equipa é dividida em grupos com pelo menos 

cinco elementos, os quais se colocam em fila, sentados ou em 

pé. O treinador escolhe uma emoção (medo, alegria, surpresa, 

tristeza, etc) que transmite ao ouvido do primeiro elemento da 

fila. Este deverá transmitir essa emoção ao participante 

imediatamente atrás de si, recorrendo apenas à expressão 

facial. Não são permitidos sons. O segundo elemento repete o 

procedimento com o terceiro, e assim por diante até que a 

mensagem chegue ao último participante, que deve dizer em 

voz alta a emoção que pensou reconhecer. O treinador pode 

optar por transmitir a mesma emoção a todos os grupos ou 

atribuir emoções diferentes a cada um. 

 

Competências para a Vida 

Estar consciente de que por vezes existe uma diferença 

entre a ideia que se tem de uma emoção e a sua expressão; 

a dificuldade de transmitir emoções quando não se pode 

recorrer à palavra; a variedade de expressões faciais que 

cada um pode dar à mesma emoção; a confusão e mal-

entendidos que interpretações erradas podem gerar.  

Competências desportivas  

Uma expressão nem sempre é óbvia para todos, por isso 

devemos fazer um esforço para que os nossos colegas nos 

entendam sem dúvidas. Saber reconhecer, expressar e 

controlar as emoções melhora o desempenho durante o 

jogo. 

 

Dica | Os sentimentos podem ser sugeridos pelo atleta que 

inicia a cadeia.  
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D i n â m i c a 14 | Onde está o Sorriso 

Descrição | Instruções para os atletas: cada um deve 

expressar o sentimento que o treinador lhe indique ao 

ouvido (por ex tristeza, felicidade, zangado, nem triste 

nem alegre), caminhando pelo campo e aproximando-se 

dos colegas cujo semblante mostre a mesma expressão. 

Quando o treinador der o tempo por terminado, os atletas 

deverão estar agrupados por expressão.  

Competências Desportivas | Os atletas apercebem-se de 

que não expressam a mesma emoção de maneira idêntica 

entre si. É vulgar confundir a expressão da emoção 

tristeza, com a zanga. Nem sempre nos apercebemos do 

que o outro nos quer transmitir pela expressão que tem: 

pode estar triste ou zangado e não conseguimos perceber 

a diferença. Acresce que normalmente agimos por 

reacção: se alguém aparenta estar zangado, tendemos a 

ficar agressivos e também a exprimir zanga e esquecemo-

nos que talvez essa pessoa esteja é triste. É preciso ter em 

atenção as emoções em campo, porque elas podem decidir 

um jogo.  

Dica | Silêncio obrigatório. Só se pode utilizar expressões 

faciais.  

Competências para a Vida | por vezes é preferível 

perguntar o que se passa em vez de adivinhar os 

sentimentos do outro. Ser capaz de reconhecer os 

sentimentos de outra pessoa é um treino que deve ser feito 

constantemente, entre colegas, amigos e familiares. 

Devemos estar atentos ao modo como comunicamos com 

os outros, precisamos ser cautelosos e mostrar-nos 

disponíveis para com eles. 

25  

D i n â m i c a 15 | Como te queres Comportar 

Descrição | O treinador pede aos atletas que pensem 

como se comportam /que tipo de comentários 

fazem/como agem fisicamente quando estão a ser 

agressivos, inibidos, etc. Situação que o grupo pode 

explorar: “Um atleta pede ao treinador para sair mais cedo 

do treino, embora tenha já chegado atrasado.” O treinador 

nomeia dois atletas que devem ir ao centro do círculo 

fazer o pedido de modo agressivo. De seguida nomeia 

outros dois que vão ao centro e se devem mostrar inibidos 

quando fazem o pedido. Seguir-se-ão outros dois atletas 

que farão o pedido de modo manipulador. Por fim, dois 

atletas fazem o pedido negociando com o treinador, sem 

serem agressivos, manipuladores ou inibidos.ao centro e 

se devem mostrar inibidos quando fazem o pedido. 

Seguir-se-ão outros dois atletas que farão o pedido de 

modo manipulador. Por fim, dois atletas fazem o pedido 

negociando com o treinador, sem serem agressivos, 

manipuladores ou inibidos.dois atletas fazem o pedido 

negociando com o treinador, sem serem agressivos, 

manipuladores ou inibidos. 

 

Competências Desportivas | Treinador e atletas são todos 

pessoas diferentes que devem ser respeitadas, ninguém têm o 

direito de ameaçar, envergonhar ou desdenhar o outro. 

Reflectir sobre o comportamento que os atletas exibiram sem 

ficar à defesa ou proferir acusações gratuitas. Considerar 

sempre as pessoas e as suas circunstâncias. 

Competências para a Vida | O modo como tratamos os 

outros tem consequências. Treinar a assertividade é 

treinar um pouco de várias competências como a atenção, 

concentração, o expressar de emoções, comunicação, 

confiança, coesão, etc. É muito importante saber o que se 

quer e procurar atingir esse objectivo. 

 

Dica | O treinador pede a repetição do exercício, nas três 

versões, simulando um convite à/ao namorada/o 

Informação | Na sequência de ter sido fotografado a 

fumar marijuana, o campeão olímpico de natação Michael 

Phelps foi suspenso e viu os seus milionários patrocínios 

serem cancelados… 

Assertividade  
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D i n â m i c a 16 | De que me Protejo Eu 

 

Descrição | A cada elemento é sugerido que pense num medo 

e que verbalize ou represente através de mímica uma forma 

de lidar com esse medo; os restantes atletas devem tentar 

identificar o medo em causa.  

Competências Desportivas | À medida que vai crescendo 

a confiança dentro da equipa, os medos expressos vão 

sendo progressivamente mais profundos. Partilhar os 

medos em campo ou na vida traz aos jogadores 

aproximação, confiança e coesão; aperceberem-se de que 

os medos são comuns a vários elementos da equipa leva a 

estabelecer estratégias conjuntas para os enfrentarem. 

Como lidar com o medo de não se ser convocado ou de 

ser expulso de jogo, por ex. 

Competências para a Vida | O que fazer quando tenho 

receio de algo? Como faço quando tenho medo de uma 

resposta? Como lidar com a resposta negativa, quando 

não consigo fazer algo? Como reagir ao chumbo num 

exame? como me posso proteger das IST ou de uma 

gravidez indesejada? É importante falar sobre os nossos 

medos e receios. 

Dica: com ateltas mais velhos pode conversar-se 

directamente sobre os medos/problemas em campo/jogo, 

como fazer para os resolver 

Porque a equipa já é um grupo constituído 

 

Porque os treinos semanais permitem uma intervenção 

que não perturba a rotina da equipa  

 

Porque educar para a saúde é educar para a vida, e a 

equipa ganha com a capacitação dos seus atletas 

 

Porque o Treinador é uma referência para os atletas 

 

Porquê trabalhar este tema com uma equipa 

desportiva? 

 

4º Congresso de Treinadores de Língua Portuguesa 



INSTITUTIONAL STRAPLINE 

 

Dinâmicas 1“Apresentação”  

2“O Poço de Ar”  

3“A Roda Sentada” 

4“O Guia e o Cego” 

5“Eco Positivo” 

6“O Espelho” 

7“A Chegada do Desconhecido” 

8“Esbarra Parede” 

9“Actividade das Vidas” 

10“O Espelho de Sentimentos” 

11“Caos” 

12“O Silêncio é Frágil” 

13“Cadeia de Emoções” 

14“Onde está o Sorriso” 

15“Como te queres Comportar” 

16“De que me Protejo Eu” 

17“ O Porquê de Arriscar” 

18“Quero Saber” 

19“Esclarecer Dúvidas” 

20“Os Medos” 

21“Os Três Cartões” 

22“O Agente Nocivo” 

23“Penso que Devias” 

24“O Testemunho” 

25“Vamos Treinar” 

26“Se a Resposta é Não, Então” 

27“Sozinhos em Casa…” 

28“Debate” 

29“Concordo e Discordo” 

30 “O Remorso” 

31“Que Bem Que Estás” 

 

D i n â m i c a s  
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D i n â m i c a 1 | Apresentação  

Descrição | Cada atleta deve apresentar-se 

com o formato: “Olá! Eu sou o Mário e além 

de futebol gosto de jogar playstation”. O 

treinador vai registando as actividades que os 

atletas vão dizendo e falando sobre elas. No 

final pode perguntar que expectativas têm os 

atletas para a época desportiva em curso. 

 

Competências Desportivas | A identidade de 

grupo ir-se-á construindo ao longo de toda a 

época. É importante para os atletas conhecerem-

se como pessoas e não só como colegas de treino. 

Um grupo coeso e unido, com espírito de equipa, 

permite trabalhar para um objectivo comum 

desde o inicio. 

Competências para a Vida | Descobrir do 

que gostam os colegas pode revelar 

actividades em comum, reforçando amizades. 

Um grupo que se conhece bem é mais unido 

e coeso, é um grupo que investe mais nas 

suas relações e nos treinos, e que gosta de ir 

treinar porque é onde encontra os amigos. 

 

Informação | Primeiro exercício de um 

Programa que inclui umas sessões mais 

dinâmicas e outras mais reflexivas. Começa com 

uma apresentação – mesmo que os atletas já se 

conheçam – para marcar o início de um processo 

que ao logo da época irá aproximando os atletas e 

fazendo deles melhores pessoas. Cada exercício 

dura 10 a 15 minutos e deve ser integrado num 

treino por semana. 
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D i n â m i c a 2 | O Poço de Ar  

Descrição | Os atletas formam duas filas que 

se colocam em paralelo e se enfrentam; cada 

par dá as mãos, segurando-se firmemente 

pelos pulsos. Obtém-se assim uma superfície 

de braços sobre a qual um atleta, que ficara 

de fora e que agora sobe a um muro ou uma 

cadeira colocada num extremo do túnel (não 

havendo sítio elevado, podem os 

companheiros baixar-se), se deixa cair de 

costas com os olhos fechados. Uma vez 

deitado, os participantes devem elevar o 

colega que têm nos braços, de modo a 

segurá-lo o mais alto possível, sem colocar a 

sua segurança em risco. O atleta elevado deve 

cruzar os braços sobre o peito de modo a que, 

ao cair, não tenha tendência a abri-los e bater 

com eles nos outros elementos. 

 

Competências para a Vida | A confiança nos 

outros. A integração num grupo que nos protege 

e protegemos, e no qual interagimos. A facilidade 

em ter a sensação de risco e aventura. 

Consciência da confiança que depositamos em 

quem nos rodeia. A importância da confiança 

numa relação. O peso de termos a nossa vida nas 

mãos de outra pessoa.  

Competências Desportivas | A sensação de 

queda e a confiança que o atleta tem de 

depositar no grupo, acreditando que toda a 

equipa vai dar o seu melhor; o risco, o 

desafio e a sensação de vencer o medo. 

Treino da força, equilíbrio, da coordenação e 

coesão da equipa. 

 

Dica: Para quebrar o gelo o treinador também 

pode cair sobre os atletas, mostrando assim a sua 

confiança. 
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D i n â m i c a 3 | A Roda Sentada  

Descrição | O grupo forma uma fila que 

fecha em círculo, tendo o ombro direito 

virado para o centro. A roda fecha de modo a 

que todos estejam a tocar na pessoa à sua 

frente e atrás de si. Todos dobram então os 

joelhos, até que cada um se sinta apoiado nos 

joelhos do parceiro de trás. Se tal se 

conseguir, o grupo apoia-se a si próprio, 

sentando-se cada um nos joelhos do parceiro 

de trás. Só se consegue êxito se se mantiver a 

forma circular, com os braços levantados. O 

grupo deve aguentar nessa posição durante 10 

segundos. 

 

Competências Desportivas | A confiança nos 

colegas de equipa. Treina o equilíbrio, a força, o 

espírito de equipa, a coesão, a liderança, a 

rapidez, a coordenação, a comunicação, tudo 

necessário para se conseguir o objectivo em 

comum da equipa. Mostra como algumas coisas 

só se conseguem com o esforço de todos, quando 

todos jogam em equipa e conseguem realizar os 

exercícios juntos. A importância de manter o 

balneário coeso. 

Competências para a Vida | Devemos 

confiar em todas as pessoas? Ter uma família 

coesa é importante? Como se mantém um 

grupo de amigos coeso? Ter consciência de 

que fazemos parte de um todo e que a nossa 

acção pode fazer cair o conjunto. Reflectir 

sobre o que o grupo consegue fazer e nenhum 

elemento sozinho consegue. 

 

Dica: Pode ser realizado primeiro com todos os 

atletas, e depois divididos em grupos. 
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D i n â m i c a 4 | O Guia e o Cego 

Descrição | Formam-se pares de atletas: um 

será o guia, o outro o cego. O cego terá uma 

venda e a bola, será conduzido pelo guia em 

silêncio, apenas com a mão no ombro deste. 

O atleta que faz de cego deverá percorrer o 

campo e movimentar-se com a bola. Aos 

guias pede-se-lhes que levem os cegos ao 

longo das linhas, não tendo necessariamente 

que andar sempre por cima delas, podem 

andar aos ziguezagues ou aos círculos com 

eles. Podem no início andar devagar, mas 

assim que sintam confiança devem começar a 

correr. Os atletas devem trocar de função 

após 3-4 minutos.  

Competências Desportivas | A confiança 

nos colegas de equipa, o receio de se estar 

nas mãos dos outros; a responsabilidade por 

colaborar com o outro; a dificuldade em 

imaginar uma jogada. A capacidade de se 

conhecer o campo de trabalho e as técnicas 

do jogo até de olhos fechados.  

Competências para a Vida | Devemos 

confiar em todas as pessoas? Deve confiar-se 

em alguém cegamente? É importante confiar 

nas pessoas que nos fazem bem, é importante 

confiarmos na equipa, nos nossos amigos, na 

família, nos professores, etc. Quando 

confiamos podemos sair desiludidos? 

Dica | O treinador também pode fazer par 

com um atleta. 
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D i n â m i c a 5 | Eco Positivo 

Descrição | Os atletas, em círculo, devem 

elogiar qualidades, desportivas ou pessoais, 

de um colega colocado no centro, devendo 

todos os elementos da equipa ser elogiados. 

Pode também ser o treinador quem elogia e é 

elogiado. 

Competências Desportivas | A confiança 

nos colegas de equipa aumenta quando os 

elogios, e o reforço positivo entra e fica em 

campo. O elogio dos pares reforça a auto-

estima e a coesão do grupo, sobretudo 

quando todos enaltecem pontos positivos da 

equipa. Inverter a tendência de ser mais 

comum criticar que elogiar. No início da 

época, alguns atletas podem não se conhecer, 

e elogiar pode ser uma maneira positiva de 

estabelecer confiança 

Competências para a Vida | Redescoberta 

das qualidades dos outros e das nossas. A 

importância de elogiarmos os outros e de 

aprendermos a receber elogios. Elogiar 

significa acreditar no outro, confiar, ver os 

seus aspectos positivos. Muitas vezes os 

outros vêem-nos melhor do que pensamos. 

Elogiar o outro também pode diminuir a 

importância das suas faltas, ao focar nos seus 

aspectos positivos. O elogio sincero cria bom 

ambiente.  

Dica | pode ser necessário explicar que um 

elogio é sempre uma apreciação positiva 
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D i n â m i c a 6 | O Espelho 

Descrição | Um atleta deverá ser o espelho de 

um colega, reflectindo de forma fiel os seus 

movimentos, expressões e indecisões, embora 

só o colega tenha bola. O jogador a imitar 

deverá executar movimentos próprios da 

modalidade (driblar ao longo do campo e 

lançar ao cesto/rematar à baliza, fingir que 

finta atletas ou que faz passes). O par de 

atletas troca de papéis no final de dois 

minutos.  

Competências Desportivas | Estar atento ao 

outro; ser capaz de seguir meticulosamente os 

seus movimentos, ir conhecendo o outro ao 

ponto de ser capaz de conseguir antecipar os 

seus movimentos e colocar-se no momento 

certo na altura certa (válido para colegas de 

equipa e adversários). Ter porém em atenção 

que não conseguimos conhecer totalmente o 

outro, o que por vezes nos leva a cometer 

erros (por ex, pensamos que ele vai passar 

para o jogador da esquerda e na realidade 

passa para o da direita). 

 

Informação | A experiência de se ser voluntário 

– em qualquer actividade – pode proporcionar 

momentos de aprendizagem ideal aos jovens, não 

só em aspectos técnicos, mas no que diz respeito 

à sociabilização.  

Competências para a Vida | Quanto mais 

atentos aos outros, melhor os conheceremos e 

melhor poderemos antecipar o que vão fazer, 

seja mal ou bem, podendo reagir da melhor 

maneira e até saber como resolver melhor os 

conflitos que surjam. 

 

Dica | Este exercício pode servir de aquecimento. 
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D i n â m i c a 7 | A Chegada do Desconhecido 

Descrição | Simulação da chegada de um 

novo atleta ao clube. O treinador pede ao 

novo jogador que vá ao encontro do capitão 

para receber instruções. Os jogadores deste 

clube são rivais da ex-equipa do novo 

jogador e vão dificultar a sua entrada. O 

treinador escolhe quem fará de novo jogador 

e quem fará de capitão. O novo jogador 

dirige-se ao capitão e pede-lhe para entrar no 

treino. O capitão deve dificultar-lhe a vida, 

não aceitando nem rejeitando. Pode 

representar-se esta situação com todos os 

atletas.  

 

Competências Desportivas  

Confiar em todos os elementos da equipa, 

não ter preconceitos, boa comunicação, 

equipa coesa, antecipação e gestão de 

conflitos que possam surgir com novos 

jogadores. Receber bem novos jogadores 

aumenta a auto-estima de cada um e cria bom 

ambiente no balneário. As divergências entre 

colegas de treinos ou de escola devem ser 

dialogadas para que não prejudiquem o 

desempenho nos treinos. 

Competências para a Vida  

Ao longo da vida vamos conhecendo muitas 

pessoas, temos que as aceitar, confiar nelas, 

tentar conhecê-las e cooperar com elas o 

melhor possível. Seja na família, na escola ou 

no desporto, os conflitos são problemas que 

podem ser resolvidos se houver uma boa 

comunicação e esforço para que as relações 

resultem. 

 

Dica | O capitão da equipa faz de elemento novo, 

e o elemento mais novo da equipa faz de capitão.  

Pré-conceito: julgamento formado sem 

fundamento 
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D i n â m i c a 8 | Esbarra Parede 

Descrição | Atletas em fila próximos de uma 

parede. O treinador escolhe dois atletas a 

quem previamente instruiu para que impeçam 

que esbarrem na parede os colegas que em 

sucessão se dirigirão para a dita. Instrução 

para os atletas em fila: todos devem fechar os 

olhos, e ao toque do treinador no ombro, 

avançar até à parede que está à frente; só 

poderão abrir os olhos quando o treinador 

autorizar (depois de retido pelos colegas). 

Após todos os atletas terem caminhado contra 

a parede repete-se a dinâmica pedindo aos 

atletas que desta vez corram, novamente de 

olhos fechados; os dois colegas voltarão a 

impedi-los de bater na parede. Na última 

repetição os atletas da fila devem voltar a 

andar (e não correr), mas o treinador instrui 

os atletas de plantão para que não interfiram, 

deixando os colegas chocar com a parede.  

Competências Desportivas: A finalidade do 

jogo é desenvolver a confiança através da 

sensação de segurança que se ganha cada vez 

que se é apanhado pelos colegas de plantão. 

Na última repetição, o atleta sente-se seguro, 

mesmo quando corre contra a parede. 

Discute-se esse sentimento de segurança e se 

o receio de esbarrar contra a parede sem 

qualquer protecção se desvaneceu por 

completo. Quando jogamos não estamos 

sozinhos, mas a confiança por vezes é cega. 

Não é por termos ganho ou perdido sempre 

que as coisas terão sempre de ser assim: 

devemos considerar que as circunstâncias 

podem mudar e concentrarmo-nos no que 

temos/somos e nos objectivos que definimos.  

Competências para a Vida | Efeito que a 

repetição de um comportamento 

anteriormente bem sucedido tem na baixa de 

defesas por parte da nossa parte e 

consequências que este efeito pode ter por ex 

na transmissão de doenças. Porque temos um 

comportamento de risco e nunca aconteceu 

nada, habituamo-nos e criamos maus hábitos.  
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D i n â m i c a 9 | Actividade das Vidas 

Descrição | Esta Actividade tem duas partes, 

as quais aos atletas parecerão idênticas, 

diferindo basicamente na instrução que eles 

recebem. Cada atleta terá uma bola, a qual 

representa a vida. Parte 1 - O atleta deverá 

tirar a bola ao outro, sem perder a sua. 

Sempre que um elemento deixa de ter a bola 

em seu poder, sai do jogo, os restantes 

continuam a jogar. Deve-se ir reduzindo o 

espaço usado para o jogo à medida que saem 

jogadores. Ganha o atleta que chegar ao fim 

com a sua bola. Parte 2 - É dito aos atletas 

que “ganha quem tiver a bola do adversário 

em seu poder ao fim de um minuto”. A 

instrução deve ser exactamente esta, sem 

mais esclarecimentos. No final o treinador 

deverá perguntar: Quem ficou com a bola do 

adversário? Como o conseguiu fazer? Quem 

não ficou com a bola do adversário? Porquê? 

O treinador explica que na parte 1 o objectivo 

era competir e na parte 2 era cooperar, ou 

seja, deverá explicar que a forma mais fácil 

de resolver esta tarefa era trocar de imediato 

de bola com o adversário, nenhum ficando a 

perder.  

 

Competências Desportivas | A importância da 

concentração e da atenção dispensada ao 

conteúdo que é transmitido vs a interpretação que 

diferentes pessoas fazem da mesma mensagem. 

Como na Parte 1 se ganhava tirando a bola ao 

adversário sem perder a sua, na Parte 2 muitos 

assumem que o principio é o mesmo. Os 

jogadores devem estar atentos às ordens do 

treinador e a compreensão da mensagem deve ser 

igual para todos. 

Competências para a Vida | Também na 

vida as experiências, boas ou más, 

influenciam o nosso comportamento. Temos 

de estar atentos à mensagem e compreender 

bem o seu conteúdo. Devemos proteger a 

nossa vida e não ter comportamentos de risco 

só porque sempre se vinha fazendo 

determinado acto de uma certa forma. 

Devemos ter em mente que na vida raramente 

as circunstâncias são exactamente iguais, pois 

as pessoas são diferentes entre si, e mesmo ao 

longo da vida vão-se comportando de forma 

diferente.  

Dica | Se não houver bolas para todos, o jogo 

pode fazer-se entre duas equipas. 

20  

D i n â m i c a 10 | O Espelho de Sentimentos 

 

Descrição | Atletas divididos em grupos de três. 

O treinador escolhe em cada grupo:- um jogador 

para mimetizar uma emoção (por ex. alegria), 

recorrendo a gestos, 

- um outro para reconhecer a emoção e 

transmiti-la ao terceiro jogador por palavras. 

Este terceiro jogador mimetizará agora outra 

emoção (por ex. o medo), a qual deverá ser 

identificada pelo primeiro jogador, que a 

transmitirá por palavras ao segundo. O 

segundo mimetizará outra emoção (por ex. 

surpresa), que o terceiro identificará e 

transmitirá por palavras ao primeiro. Assim 

consecutivamente ao longo de 5 minutos 

(outras emoções possíveis: tristeza, zanga…).  

Competências Desportivas | Ao 

reconhecermos melhor as expressões 

emocionais dos nossos colegas, iremos 

comunicar melhor em campo, numa 

linguagem não verbal que todos da equipa 

podem reconhecer e treinar bastante entre 

todos na equipa incluindo o treinador.  

Competências para a Vida | Oportunidade 

de colocar os atletas a falar de sentimentos. 

Compreensão da mensagem pelo seu 

conteúdo corporal; a distância entre o 

pensamento e a acção; a facilidade em 

imaginar e a dificuldade em exprimir; o 

ganho ou a perda da utilização do gesto como 

complemento da linguagem. Devemos evitar 

os mal-entendidos que surgem em situações 

nas quais as pessoas não são claras naquilo 

que dizem ou querem. Por isso estar atentos 

aos outros e saber o que os outros sentem, 

ajuda-nos a entender melhor.  

Dica | Pode ser o treinador ou os jogadores a 

darem os sentimentos. 
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D i n â m i c a 11 | Caos 

Descrição: Os atletas são divididos em 

grupos de 8 elementos ou menos. O treinador 

entrega uma bola a cada grupo e pede aos 

atletas que comecem o aquecimento (não diz 

que tarefas quer que façam). Observa o que 

fazem (se se organizam, se alguém assume a 

liderança e os outros a acatam, se não fazem 

nada e apenas brincam…), e passados 3 

minutos chama-os. Identifica um elemento 

para ficar no meio de cada grupo, e pede aos 

restantes que passem a bola entre si; se o 

elemento do meio conseguir interceptar a 

bola, troca de lugar com o colega que a 

perdeu. Continuam assim por 3 minutos. Por 

fim reúnem-se todos os atletas e é-lhes 

sugerido que imaginem um mundo em que 

ninguém cumpre regras.  

Competências Desportivas: é mais fácil 

executar tarefas e cumprir objectivos quando 

se está organizado, ou seja, quando existem 

regras definidas para todos. É importante 

aprender, conhecer e cumprir regras. A 

importância de exercícios que (também) 

dependem do cumprimento de regras pelos 

outros: o passe, a intercepção da bola... Uma 

equipa que conhece bem as regras joga mais 

coesa e mais coordenada. Só se conseguem 

atingir objectivos, com regras. 

Competências para a Vida: A importância 

do cumprimento dos papéis, regras e 

obrigações que nos são atribuídos, para o 

equilíbrio do grupo (equipa, família, casal, 

amigos, sociedade); a relação entre 

“obrigação” e “necessidade reconhecida e 

valorizada por cada um”; confusão versus 

organização; a agressividade gerada a partir 

da confusão. Saber quando competir e 

quando cooperar, dando o melhor em ambas 

ocasiões. Quando cumprimos as nossas 

obrigações, torna-se mais fácil viver em 

comunidade. Os comportamentos de risco são 

normalmente quebra de regras, mas a 

sociedade precisa dessas regras para 

sobreviver.  

Cooperação 
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D i n â m i c a 12 | O Silêncio é frágil 

Descrição: Atletas deitados de costas, com os 

olhos fechados, em silêncio total. O treinador 

pede ao grupo que se aperceba do silêncio e 

da tranquilidade existentes ao redor. Cada 

atleta deve pensar numa exclamação (como 

se fosse um grito) capaz de rasgar o silêncio; 

deve também pensar em todas as tarefas 

desempenhadas nesse dia no treino, em tudo 

o que fez de bem e de mal. Após um minuto, 

o treinador explica que irá tocar em cada 

atleta um por um, de modo que mal sintam 

esse toque comecem imediatamente aos 

saltos, proferindo o respectivo grito, depois 

do que devem regressar imediatamente à 

posição silenciosa, onde quer que se 

encontrem; Nota: O treinador deve esperar 

que se faça de novo silêncio completo e pedir 

que se mantenham concentrados no que 

fizeram no treino, antes de tocar no atleta 

seguinte. Basta que 3-4 atletas executem o 

grito.  

Competências Desportivas: O silêncio é 

frágil e é importante estarmos em silêncio 

para nos concentramos, para recordarmos o 

que fizemos de bem e de mal. O mesmo 

silêncio é importante para percebermos as 

instruções do treinador. Em situações de 

muito barulho, como por exemplo em jogos, 

é impossível evitar o ruído, mas se um atleta 

for capaz de pensar em silêncio, consegue 

mais facilmente concentrar-se e pensar em 

estratégias para os jogos. 

 

Dicas: o treinador pode dar instruções para se 

concentrarem num tema especifico; não fazer se 

houver outras equipas ou ruído por perto.  

Competências para a Vida: concentração é 

sempre importante ao longo da nossa vida, 

para podermos atingir os nossos objectivos. 

Antes de agir é por vezes necessário 

concentrarmo-nos e pensar no que vamos 

fazer.  

Informação: numa sociedade ruidosa como a 

actual, é importante voltar a valorizar o 

silêncio e a apreciar a qualidade do som em 

detrimento da potência. 

23  

D i n â m i c a 13 | Cadeia de Emoções 

 

Descrição | A equipa é dividida em grupos com 

pelo menos cinco elementos, os quais se colocam 

em fila, sentados ou em pé. O treinador escolhe 

uma emoção (medo, alegria, surpresa, tristeza, 

etc) que transmite ao ouvido do primeiro 

elemento da fila. Este deverá transmitir essa 

emoção ao participante imediatamente atrás de si, 

recorrendo apenas à expressão facial. Não são 

permitidos sons. O segundo elemento repete o 

procedimento com o terceiro, e assim por diante 

até que a mensagem chegue ao último 

participante, que deve dizer em voz alta a 

emoção que pensou reconhecer. O treinador pode 

optar por transmitir a mesma emoção a todos os 

grupos ou atribuir emoções diferentes a cada um. 

 

Competências para a Vida 

Estar consciente de que por vezes existe uma 

diferença entre a ideia que se tem de uma 

emoção e a sua expressão; a dificuldade de 

transmitir emoções quando não se pode 

recorrer à palavra; a variedade de expressões 

faciais que cada um pode dar à mesma 

emoção; a confusão e mal-entendidos que 

interpretações erradas podem gerar.  

Competências desportivas  

Uma expressão nem sempre é óbvia para 

todos, por isso devemos fazer um esforço 

para que os nossos colegas nos entendam sem 

dúvidas. Saber reconhecer, expressar e 

controlar as emoções melhora o desempenho 

durante o jogo. 

 

Dica | Os sentimentos podem ser sugeridos pelo 

atleta que inicia a cadeia.  
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D i n â m i c a 14 | Onde está o Sorriso 

Descrição | Instruções para os atletas: cada 

um deve expressar o sentimento que o 

treinador lhe indique ao ouvido (por ex 

tristeza, felicidade, zangado, nem triste nem 

alegre), caminhando pelo campo e 

aproximando-se dos colegas cujo semblante 

mostre a mesma expressão. Quando o 

treinador der o tempo por terminado, os 

atletas deverão estar agrupados por 

expressão.  

Competências Desportivas | Os atletas 

apercebem-se de que não expressam a mesma 

emoção de maneira idêntica entre si. É vulgar 

confundir a expressão da emoção tristeza, 

com a zanga. Nem sempre nos apercebemos 

do que o outro nos quer transmitir pela 

expressão que tem: pode estar triste ou 

zangado e não conseguimos perceber a 

diferença. Acresce que normalmente agimos 

por reacção: se alguém aparenta estar 

zangado, tendemos a ficar agressivos e 

também a exprimir zanga e esquecemo-nos 

que talvez essa pessoa esteja é triste. É 

preciso ter em atenção as emoções em 

campo, porque elas podem decidir um jogo.  

Dica | Silêncio obrigatório. Só se pode 

utilizar expressões faciais.  

Competências para a Vida | por vezes é 

preferível perguntar o que se passa em vez de 

adivinhar os sentimentos do outro. Ser capaz 

de reconhecer os sentimentos de outra pessoa 

é um treino que deve ser feito 

constantemente, entre colegas, amigos e 

familiares. Devemos estar atentos ao modo 

como comunicamos com os outros, 

precisamos ser cautelosos e mostrar-nos 

disponíveis para com eles. 

25  

D i n â m i c a 15 | Como te queres Comportar 

Descrição | O treinador pede aos atletas que 

pensem como se comportam /que tipo de 

comentários fazem/como agem fisicamente 

quando estão a ser agressivos, inibidos, etc. 

Situação que o grupo pode explorar: “Um 

atleta pede ao treinador para sair mais cedo 

do treino, embora tenha já chegado atrasado.” 

O treinador nomeia dois atletas que devem ir 

ao centro do círculo fazer o pedido de modo 

agressivo. De seguida nomeia outros dois que 

vão ao centro e se devem mostrar inibidos 

quando fazem o pedido. Seguir-se-ão outros 

dois atletas que farão o pedido de modo 

manipulador. Por fim, dois atletas fazem o 

pedido negociando com o treinador, sem 

serem agressivos, manipuladores ou 

inibidos.ao centro e se devem mostrar 

inibidos quando fazem o pedido. Seguir-se-ão 

outros dois atletas que farão o pedido de 

modo manipulador. Por fim, dois atletas 

fazem o pedido negociando com o treinador, 

sem serem agressivos, manipuladores ou 

inibidos.dois atletas fazem o pedido 

negociando com o treinador, sem serem 

agressivos, manipuladores ou inibidos. 

 

Competências Desportivas | Treinador e atletas 

são todos pessoas diferentes que devem ser 

respeitadas, ninguém têm o direito de ameaçar, 

envergonhar ou desdenhar o outro. Reflectir 

sobre o comportamento que os atletas exibiram 

sem ficar à defesa ou proferir acusações 

gratuitas. Considerar sempre as pessoas e as suas 

circunstâncias. 

Competências para a Vida | O modo como 

tratamos os outros tem consequências. 

Treinar a assertividade é treinar um pouco de 

várias competências como a atenção, 

concentração, o expressar de emoções, 

comunicação, confiança, coesão, etc. É muito 

importante saber o que se quer e procurar 

atingir esse objectivo. 

 

Dica | O treinador pede a repetição do exercício, 

nas três versões, simulando um convite à/ao 

namorada/o 

Informação | Na sequência de ter sido 

fotografado a fumar marijuana, o campeão 

olímpico de natação Michael Phelps foi 

suspenso e viu os seus milionários 

patrocínios serem cancelados… 

Assertividade  

26  

D i n â m i c a 16 | De que me Protejo Eu 

 

Descrição | A cada elemento é sugerido que 

pense num medo e que verbalize ou represente 

através de mímica uma forma de lidar com esse 

medo; os restantes atletas devem tentar 

identificar o medo em causa.  

Competências Desportivas | À medida que 

vai crescendo a confiança dentro da equipa, 

os medos expressos vão sendo 

progressivamente mais profundos. Partilhar 

os medos em campo ou na vida traz aos 

jogadores aproximação, confiança e coesão; 

aperceberem-se de que os medos são comuns 

a vários elementos da equipa leva a 

estabelecer estratégias conjuntas para os 

enfrentarem. Como lidar com o medo de não 

se ser convocado ou de ser expulso de jogo, 

por ex. 

Competências para a Vida | O que fazer 

quando tenho receio de algo? Como faço 

quando tenho medo de uma resposta? Como 

lidar com a resposta negativa, quando não 

consigo fazer algo? Como reagir ao chumbo 

num exame? como me posso proteger das 

IST ou de uma gravidez indesejada? É 

importante falar sobre os nossos medos e 

receios. 

Dinâmica 17 “ O porquê de arriscar”   

Dinâmica 18 “Quero saber”   

Dinâmica 19 “Esclarecer dúvidas”   

Dinâmica 20 “Os medos”  

Dinâmica 21 “Os três cartões”  

Dinâmica 22 “O agente nocivo”  

Dinâmica 23 “Penso que devias”  

Dinâmica 24 “O Testemunho”  

Dinâmica 25 “Vamos treinar”  

Dinâmica 26 “Se a resposta é não, então” 

Dinâmica 27 “Sozinhos em casa…”  

Dinâmica 28 “Debate”  

Dinâmica 29 “Concordo e  

Discordo”  

40  

Dinâmica 30 “O Remorso”  

41  

Dinâmica 31 “Que bem que estás”  
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Descrição: O grupo forma uma fila em círculo, com o 

ombro direito virado para o centro. A roda fecha de modo 

a que todos estejam a tocar na pessoa à sua frente e atrás 

de si. Todos dobram os joelhos até se sentarem nos 

joelhos do parceiro de trás e terem outro colega sentado 

no colo.  

D i n â m i c a s  

11  

D i n â m i c a 1 | Apresentação  

Descrição | Cada atleta deve apresentar-se com o 

formato: “Olá! Eu sou o Mário e além de futebol gosto de 

jogar playstation”. O treinador vai registando as 

actividades que os atletas vão dizendo e falando sobre 

elas. No final pode perguntar que expectativas têm os 

atletas para a época desportiva em curso. 

 

Competências Desportivas | A identidade de grupo ir-se-á 

construindo ao longo de toda a época. É importante para os 

atletas conhecerem-se como pessoas e não só como colegas 

de treino. Um grupo coeso e unido, com espírito de equipa, 

permite trabalhar para um objectivo comum desde o inicio. 

Competências para a Vida | Descobrir do que gostam os 

colegas pode revelar actividades em comum, reforçando 

amizades. Um grupo que se conhece bem é mais unido e 

coeso, é um grupo que investe mais nas suas relações e 

nos treinos, e que gosta de ir treinar porque é onde 

encontra os amigos. 

 

Informação | Primeiro exercício de um Programa que inclui 

umas sessões mais dinâmicas e outras mais reflexivas. 

Começa com uma apresentação – mesmo que os atletas já se 

conheçam – para marcar o início de um processo que ao logo 

da época irá aproximando os atletas e fazendo deles melhores 

pessoas. Cada exercício dura 10 a 15 minutos e deve ser 

integrado num treino por semana. 

12  

D i n â m i c a 2 | O Poço de Ar  

Descrição | Os atletas formam duas filas que se colocam 

em paralelo e se enfrentam; cada par dá as mãos, 

segurando-se firmemente pelos pulsos. Obtém-se assim 

uma superfície de braços sobre a qual um atleta, que 

ficara de fora e que agora sobe a um muro ou uma cadeira 

colocada num extremo do túnel (não havendo sítio 

elevado, podem os companheiros baixar-se), se deixa cair 

de costas com os olhos fechados. Uma vez deitado, os 

participantes devem elevar o colega que têm nos braços, 

de modo a segurá-lo o mais alto possível, sem colocar a 

sua segurança em risco. O atleta elevado deve cruzar os 

braços sobre o peito de modo a que, ao cair, não tenha 

tendência a abri-los e bater com eles nos outros 

elementos. 

 

Competências para a Vida | A confiança nos outros. A 

integração num grupo que nos protege e protegemos, e no 

qual interagimos. A facilidade em ter a sensação de risco e 

aventura. Consciência da confiança que depositamos em 

quem nos rodeia. A importância da confiança numa relação. 

O peso de termos a nossa vida nas mãos de outra pessoa.  

Competências Desportivas | A sensação de queda e a 

confiança que o atleta tem de depositar no grupo, 

acreditando que toda a equipa vai dar o seu melhor; o 

risco, o desafio e a sensação de vencer o medo. Treino da 

força, equilíbrio, da coordenação e coesão da equipa. 

 

Dica: Para quebrar o gelo o treinador também pode cair sobre 

os atletas, mostrando assim a sua confiança. 

13  

D i n â m i c a 3 | A Roda Sentada  

Descrição | O grupo forma uma fila que fecha em círculo, 

tendo o ombro direito virado para o centro. A roda fecha 

de modo a que todos estejam a tocar na pessoa à sua 

frente e atrás de si. Todos dobram então os joelhos, até 

que cada um se sinta apoiado nos joelhos do parceiro de 

trás. Se tal se conseguir, o grupo apoia-se a si próprio, 

sentando-se cada um nos joelhos do parceiro de trás. Só 

se consegue êxito se se mantiver a forma circular, com os 

braços levantados. O grupo deve aguentar nessa posição 

durante 10 segundos. 

 

Competências Desportivas | A confiança nos colegas de 

equipa. Treina o equilíbrio, a força, o espírito de equipa, a 

coesão, a liderança, a rapidez, a coordenação, a comunicação, 

tudo necessário para se conseguir o objectivo em comum da 

equipa. Mostra como algumas coisas só se conseguem com o 

esforço de todos, quando todos jogam em equipa e 

conseguem realizar os exercícios juntos. A importância de 

manter o balneário coeso. 

Competências para a Vida | Devemos confiar em todas 

as pessoas? Ter uma família coesa é importante? Como se 

mantém um grupo de amigos coeso? Ter consciência de 

que fazemos parte de um todo e que a nossa acção pode 

fazer cair o conjunto. Reflectir sobre o que o grupo 

consegue fazer e nenhum elemento sozinho consegue. 

 

Dica: Pode ser realizado primeiro com todos os atletas, e 

depois divididos em grupos. 

14  

D i n â m i c a 4 | O Guia e o Cego 

Descrição | Formam-se pares de atletas: um será o guia, o 

outro o cego. O cego terá uma venda e a bola, será 

conduzido pelo guia em silêncio, apenas com a mão no 

ombro deste. O atleta que faz de cego deverá percorrer o 

campo e movimentar-se com a bola. Aos guias pede-se-

lhes que levem os cegos ao longo das linhas, não tendo 

necessariamente que andar sempre por cima delas, podem 

andar aos ziguezagues ou aos círculos com eles. Podem 

no início andar devagar, mas assim que sintam confiança 

devem começar a correr. Os atletas devem trocar de 

função após 3-4 minutos.  

Competências Desportivas | A confiança nos colegas de 

equipa, o receio de se estar nas mãos dos outros; a 

responsabilidade por colaborar com o outro; a dificuldade 

em imaginar uma jogada. A capacidade de se conhecer o 

campo de trabalho e as técnicas do jogo até de olhos 

fechados.  

Competências para a Vida | Devemos confiar em todas 

as pessoas? Deve confiar-se em alguém cegamente? É 

importante confiar nas pessoas que nos fazem bem, é 

importante confiarmos na equipa, nos nossos amigos, na 

família, nos professores, etc. Quando confiamos podemos 

sair desiludidos? 

Dica | O treinador também pode fazer par com um atleta. 

15  

D i n â m i c a 5 | Eco Positivo 

Descrição | Os atletas, em círculo, devem elogiar 

qualidades, desportivas ou pessoais, de um colega 

colocado no centro, devendo todos os elementos da 

equipa ser elogiados. Pode também ser o treinador quem 

elogia e é elogiado. 

Competências Desportivas | A confiança nos colegas de 

equipa aumenta quando os elogios, e o reforço positivo 

entra e fica em campo. O elogio dos pares reforça a auto-

estima e a coesão do grupo, sobretudo quando todos 

enaltecem pontos positivos da equipa. Inverter a tendência 

de ser mais comum criticar que elogiar. No início da 

época, alguns atletas podem não se conhecer, e elogiar 

pode ser uma maneira positiva de estabelecer confiança 

Competências para a Vida | Redescoberta das 

qualidades dos outros e das nossas. A importância de 

elogiarmos os outros e de aprendermos a receber elogios. 

Elogiar significa acreditar no outro, confiar, ver os seus 

aspectos positivos. Muitas vezes os outros vêem-nos 

melhor do que pensamos. Elogiar o outro também pode 

diminuir a importância das suas faltas, ao focar nos seus 

aspectos positivos. O elogio sincero cria bom ambiente.  

Dica | pode ser necessário explicar que um elogio é 

sempre uma apreciação positiva 

16  

D i n â m i c a 6 | O Espelho 

Descrição | Um atleta deverá ser o espelho de um colega, 

reflectindo de forma fiel os seus movimentos, expressões 

e indecisões, embora só o colega tenha bola. O jogador a 

imitar deverá executar movimentos próprios da 

modalidade (driblar ao longo do campo e lançar ao 

cesto/rematar à baliza, fingir que finta atletas ou que faz 

passes). O par de atletas troca de papéis no final de dois 

minutos.  

Competências Desportivas | Estar atento ao outro; ser 

capaz de seguir meticulosamente os seus movimentos, ir 

conhecendo o outro ao ponto de ser capaz de conseguir 

antecipar os seus movimentos e colocar-se no momento 

certo na altura certa (válido para colegas de equipa e 

adversários). Ter porém em atenção que não conseguimos 

conhecer totalmente o outro, o que por vezes nos leva a 

cometer erros (por ex, pensamos que ele vai passar para o 

jogador da esquerda e na realidade passa para o da 

direita). 

 

Informação | A experiência de se ser voluntário – em 

qualquer actividade – pode proporcionar momentos de 

aprendizagem ideal aos jovens, não só em aspectos técnicos, 

mas no que diz respeito à sociabilização.  

Competências para a Vida | Quanto mais atentos aos 

outros, melhor os conheceremos e melhor poderemos 

antecipar o que vão fazer, seja mal ou bem, podendo 

reagir da melhor maneira e até saber como resolver 

melhor os conflitos que surjam. 

 

Dica | Este exercício pode servir de aquecimento. 

17  

D i n â m i c a 7 | A Chegada do Desconhecido 

Descrição | Simulação da chegada de um novo atleta ao 

clube. O treinador pede ao novo jogador que vá ao 

encontro do capitão para receber instruções. Os jogadores 

deste clube são rivais da ex-equipa do novo jogador e vão 

dificultar a sua entrada. O treinador escolhe quem fará de 

novo jogador e quem fará de capitão. O novo jogador 

dirige-se ao capitão e pede-lhe para entrar no treino. O 

capitão deve dificultar-lhe a vida, não aceitando nem 

rejeitando. Pode representar-se esta situação com todos os 

atletas.  

 

Competências Desportivas  

Confiar em todos os elementos da equipa, não ter 

preconceitos, boa comunicação, equipa coesa, antecipação 

e gestão de conflitos que possam surgir com novos 

jogadores. Receber bem novos jogadores aumenta a auto-

estima de cada um e cria bom ambiente no balneário. As 

divergências entre colegas de treinos ou de escola devem 

ser dialogadas para que não prejudiquem o desempenho 

nos treinos. 

Competências para a Vida  

Ao longo da vida vamos conhecendo muitas pessoas, 

temos que as aceitar, confiar nelas, tentar conhecê-las e 

cooperar com elas o melhor possível. Seja na família, na 

escola ou no desporto, os conflitos são problemas que 

podem ser resolvidos se houver uma boa comunicação e 

esforço para que as relações resultem. 

 

Dica | O capitão da equipa faz de elemento novo, e o 

elemento mais novo da equipa faz de capitão.  

Pré-conceito: julgamento formado sem fundamento 

18  

D i n â m i c a 8 | Esbarra Parede 

Descrição | Atletas em fila próximos de uma parede. O 

treinador escolhe dois atletas a quem previamente instruiu 

para que impeçam que esbarrem na parede os colegas que 

em sucessão se dirigirão para a dita. Instrução para os 

atletas em fila: todos devem fechar os olhos, e ao toque 

do treinador no ombro, avançar até à parede que está à 

frente; só poderão abrir os olhos quando o treinador 

autorizar (depois de retido pelos colegas). Após todos os 

atletas terem caminhado contra a parede repete-se a 

dinâmica pedindo aos atletas que desta vez corram, 

novamente de olhos fechados; os dois colegas voltarão a 

impedi-los de bater na parede. Na última repetição os 

atletas da fila devem voltar a andar (e não correr), mas o 

treinador instrui os atletas de plantão para que não 

interfiram, deixando os colegas chocar com a parede.  

Competências Desportivas: A finalidade do jogo é 

desenvolver a confiança através da sensação de segurança 

que se ganha cada vez que se é apanhado pelos colegas de 

plantão. Na última repetição, o atleta sente-se seguro, 

mesmo quando corre contra a parede. Discute-se esse 

sentimento de segurança e se o receio de esbarrar contra a 

parede sem qualquer protecção se desvaneceu por 

completo. Quando jogamos não estamos sozinhos, mas a 

confiança por vezes é cega. Não é por termos ganho ou 

perdido sempre que as coisas terão sempre de ser assim: 

devemos considerar que as circunstâncias podem mudar e 

concentrarmo-nos no que temos/somos e nos objectivos 

que definimos.  

Competências para a Vida | Efeito que a repetição de 

um comportamento anteriormente bem sucedido tem na 

baixa de defesas por parte da nossa parte e consequências 

que este efeito pode ter por ex na transmissão de doenças. 

Porque temos um comportamento de risco e nunca 

aconteceu nada, habituamo-nos e criamos maus hábitos.  

19  

D i n â m i c a 9 | Actividade das Vidas 

Descrição | Esta Actividade tem duas partes, as quais aos 

atletas parecerão idênticas, diferindo basicamente na 

instrução que eles recebem. Cada atleta terá uma bola, a 

qual representa a vida. Parte 1 - O atleta deverá tirar a 

bola ao outro, sem perder a sua. Sempre que um elemento 

deixa de ter a bola em seu poder, sai do jogo, os restantes 

continuam a jogar. Deve-se ir reduzindo o espaço usado 

para o jogo à medida que saem jogadores. Ganha o atleta 

que chegar ao fim com a sua bola. Parte 2 - É dito aos 

atletas que “ganha quem tiver a bola do adversário em seu 

poder ao fim de um minuto”. A instrução deve ser 

exactamente esta, sem mais esclarecimentos. No final o 

treinador deverá perguntar: Quem ficou com a bola do 

adversário? Como o conseguiu fazer? Quem não ficou 

com a bola do adversário? Porquê? O treinador explica 

que na parte 1 o objectivo era competir e na parte 2 era 

cooperar, ou seja, deverá explicar que a forma mais fácil 

de resolver esta tarefa era trocar de imediato de bola com 

o adversário, nenhum ficando a perder.  

 

Competências Desportivas | A importância da concentração 

e da atenção dispensada ao conteúdo que é transmitido vs a 

interpretação que diferentes pessoas fazem da mesma 

mensagem. Como na Parte 1 se ganhava tirando a bola ao 

adversário sem perder a sua, na Parte 2 muitos assumem que 

o principio é o mesmo. Os jogadores devem estar atentos às 

ordens do treinador e a compreensão da mensagem deve ser 

igual para todos. 

Competências para a Vida | Também na vida as 

experiências, boas ou más, influenciam o nosso 

comportamento. Temos de estar atentos à mensagem e 

compreender bem o seu conteúdo. Devemos proteger a 

nossa vida e não ter comportamentos de risco só porque 

sempre se vinha fazendo determinado acto de uma certa 

forma. Devemos ter em mente que na vida raramente as 

circunstâncias são exactamente iguais, pois as pessoas são 

diferentes entre si, e mesmo ao longo da vida vão-se 

comportando de forma diferente.  

Dica | Se não houver bolas para todos, o jogo pode fazer-

se entre duas equipas. 

20  

D i n â m i c a 10 | O Espelho de Sentimentos 

 

Descrição | Atletas divididos em grupos de três. O treinador 

escolhe em cada grupo:- um jogador para mimetizar uma 

emoção (por ex. alegria), recorrendo a gestos, 

- um outro para reconhecer a emoção e transmiti-la ao 

terceiro jogador por palavras. Este terceiro jogador 

mimetizará agora outra emoção (por ex. o medo), a qual 

deverá ser identificada pelo primeiro jogador, que a 

transmitirá por palavras ao segundo. O segundo 

mimetizará outra emoção (por ex. surpresa), que o 

terceiro identificará e transmitirá por palavras ao 

primeiro. Assim consecutivamente ao longo de 5 minutos 

(outras emoções possíveis: tristeza, zanga…).  

Competências Desportivas | Ao reconhecermos melhor 

as expressões emocionais dos nossos colegas, iremos 

comunicar melhor em campo, numa linguagem não verbal 

que todos da equipa podem reconhecer e treinar bastante 

entre todos na equipa incluindo o treinador.  

Competências para a Vida | Oportunidade de colocar os 

atletas a falar de sentimentos. Compreensão da mensagem 

pelo seu conteúdo corporal; a distância entre o 

pensamento e a acção; a facilidade em imaginar e a 

dificuldade em exprimir; o ganho ou a perda da utilização 

do gesto como complemento da linguagem. Devemos 

evitar os mal-entendidos que surgem em situações nas 

quais as pessoas não são claras naquilo que dizem ou 

querem. Por isso estar atentos aos outros e saber o que os 

outros sentem, ajuda-nos a entender melhor.  

Dica | Pode ser o treinador ou os jogadores a darem os 

sentimentos. 

21  

D i n â m i c a 11 | Caos 

Descrição: Os atletas são divididos em grupos de 8 

elementos ou menos. O treinador entrega uma bola a cada 

grupo e pede aos atletas que comecem o aquecimento 

(não diz que tarefas quer que façam). Observa o que 

fazem (se se organizam, se alguém assume a liderança e 

os outros a acatam, se não fazem nada e apenas 

brincam…), e passados 3 minutos chama-os. Identifica 

um elemento para ficar no meio de cada grupo, e pede aos 

restantes que passem a bola entre si; se o elemento do 

meio conseguir interceptar a bola, troca de lugar com o 

colega que a perdeu. Continuam assim por 3 minutos. Por 

fim reúnem-se todos os atletas e é-lhes sugerido que 

imaginem um mundo em que ninguém cumpre regras.  

Competências Desportivas: é mais fácil executar tarefas 

e cumprir objectivos quando se está organizado, ou seja, 

quando existem regras definidas para todos. É importante 

aprender, conhecer e cumprir regras. A importância de 

exercícios que (também) dependem do cumprimento de 

regras pelos outros: o passe, a intercepção da bola... Uma 

equipa que conhece bem as regras joga mais coesa e mais 

coordenada. Só se conseguem atingir objectivos, com 

regras. 

Competências para a Vida: A importância do 

cumprimento dos papéis, regras e obrigações que nos são 

atribuídos, para o equilíbrio do grupo (equipa, família, 

casal, amigos, sociedade); a relação entre “obrigação” e 

“necessidade reconhecida e valorizada por cada um”; 

confusão versus organização; a agressividade gerada a 

partir da confusão. Saber quando competir e quando 

cooperar, dando o melhor em ambas ocasiões. Quando 

cumprimos as nossas obrigações, torna-se mais fácil viver 

em comunidade. Os comportamentos de risco são 

normalmente quebra de regras, mas a sociedade precisa 

dessas regras para sobreviver.  

Cooperação 
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D i n â m i c a 12 | O Silêncio é frágil 

Descrição: Atletas deitados de costas, com os olhos 

fechados, em silêncio total. O treinador pede ao grupo que 

se aperceba do silêncio e da tranquilidade existentes ao 

redor. Cada atleta deve pensar numa exclamação (como se 

fosse um grito) capaz de rasgar o silêncio; deve também 

pensar em todas as tarefas desempenhadas nesse dia no 

treino, em tudo o que fez de bem e de mal. Após um 

minuto, o treinador explica que irá tocar em cada atleta 

um por um, de modo que mal sintam esse toque comecem 

imediatamente aos saltos, proferindo o respectivo grito, 

depois do que devem regressar imediatamente à posição 

silenciosa, onde quer que se encontrem; Nota: O treinador 

deve esperar que se faça de novo silêncio completo e 

pedir que se mantenham concentrados no que fizeram no 

treino, antes de tocar no atleta seguinte. Basta que 3-4 

atletas executem o grito.  

Competências Desportivas: O silêncio é frágil e é 

importante estarmos em silêncio para nos concentramos, 

para recordarmos o que fizemos de bem e de mal. O 

mesmo silêncio é importante para percebermos as 

instruções do treinador. Em situações de muito barulho, 

como por exemplo em jogos, é impossível evitar o ruído, 

mas se um atleta for capaz de pensar em silêncio, 

consegue mais facilmente concentrar-se e pensar em 

estratégias para os jogos. 

 

Dicas: o treinador pode dar instruções para se concentrarem 

num tema especifico; não fazer se houver outras equipas ou 

ruído por perto.  

Competências para a Vida: concentração é sempre 

importante ao longo da nossa vida, para podermos atingir 

os nossos objectivos. Antes de agir é por vezes necessário 

concentrarmo-nos e pensar no que vamos fazer.  

Informação: numa sociedade ruidosa como a actual, é 

importante voltar a valorizar o silêncio e a apreciar a 

qualidade do som em detrimento da potência. 
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D i n â m i c a 13 | Cadeia de Emoções 

 

Descrição | A equipa é dividida em grupos com pelo menos 

cinco elementos, os quais se colocam em fila, sentados ou em 

pé. O treinador escolhe uma emoção (medo, alegria, surpresa, 

tristeza, etc) que transmite ao ouvido do primeiro elemento da 

fila. Este deverá transmitir essa emoção ao participante 

imediatamente atrás de si, recorrendo apenas à expressão 

facial. Não são permitidos sons. O segundo elemento repete o 

procedimento com o terceiro, e assim por diante até que a 

mensagem chegue ao último participante, que deve dizer em 

voz alta a emoção que pensou reconhecer. O treinador pode 

optar por transmitir a mesma emoção a todos os grupos ou 

atribuir emoções diferentes a cada um. 

 

Competências para a Vida 

Estar consciente de que por vezes existe uma diferença 

entre a ideia que se tem de uma emoção e a sua expressão; 

a dificuldade de transmitir emoções quando não se pode 

recorrer à palavra; a variedade de expressões faciais que 

cada um pode dar à mesma emoção; a confusão e mal-

entendidos que interpretações erradas podem gerar.  

Competências desportivas  

Uma expressão nem sempre é óbvia para todos, por isso 

devemos fazer um esforço para que os nossos colegas nos 

entendam sem dúvidas. Saber reconhecer, expressar e 

controlar as emoções melhora o desempenho durante o 

jogo. 

 

Dica | Os sentimentos podem ser sugeridos pelo atleta que 

inicia a cadeia.  
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D i n â m i c a 14 | Onde está o Sorriso 

Descrição | Instruções para os atletas: cada um deve 

expressar o sentimento que o treinador lhe indique ao 

ouvido (por ex tristeza, felicidade, zangado, nem triste 

nem alegre), caminhando pelo campo e aproximando-se 

dos colegas cujo semblante mostre a mesma expressão. 

Quando o treinador der o tempo por terminado, os atletas 

deverão estar agrupados por expressão.  

Competências Desportivas | Os atletas apercebem-se de 

que não expressam a mesma emoção de maneira idêntica 

entre si. É vulgar confundir a expressão da emoção 

tristeza, com a zanga. Nem sempre nos apercebemos do 

que o outro nos quer transmitir pela expressão que tem: 

pode estar triste ou zangado e não conseguimos perceber 

a diferença. Acresce que normalmente agimos por 

reacção: se alguém aparenta estar zangado, tendemos a 

ficar agressivos e também a exprimir zanga e esquecemo-

nos que talvez essa pessoa esteja é triste. É preciso ter em 

atenção as emoções em campo, porque elas podem decidir 

um jogo.  

Dica | Silêncio obrigatório. Só se pode utilizar expressões 

faciais.  

Competências para a Vida | por vezes é preferível 

perguntar o que se passa em vez de adivinhar os 

sentimentos do outro. Ser capaz de reconhecer os 

sentimentos de outra pessoa é um treino que deve ser feito 

constantemente, entre colegas, amigos e familiares. 

Devemos estar atentos ao modo como comunicamos com 

os outros, precisamos ser cautelosos e mostrar-nos 

disponíveis para com eles. 
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D i n â m i c a 15 | Como te queres Comportar 

Descrição | O treinador pede aos atletas que pensem 

como se comportam /que tipo de comentários 

fazem/como agem fisicamente quando estão a ser 

agressivos, inibidos, etc. Situação que o grupo pode 

explorar: “Um atleta pede ao treinador para sair mais cedo 

do treino, embora tenha já chegado atrasado.” O treinador 

nomeia dois atletas que devem ir ao centro do círculo 

fazer o pedido de modo agressivo. De seguida nomeia 

outros dois que vão ao centro e se devem mostrar inibidos 

quando fazem o pedido. Seguir-se-ão outros dois atletas 

que farão o pedido de modo manipulador. Por fim, dois 

atletas fazem o pedido negociando com o treinador, sem 

serem agressivos, manipuladores ou inibidos.ao centro e 

se devem mostrar inibidos quando fazem o pedido. 

Seguir-se-ão outros dois atletas que farão o pedido de 

modo manipulador. Por fim, dois atletas fazem o pedido 

negociando com o treinador, sem serem agressivos, 

manipuladores ou inibidos.dois atletas fazem o pedido 

negociando com o treinador, sem serem agressivos, 

manipuladores ou inibidos. 

 

Competências Desportivas | Treinador e atletas são todos 

pessoas diferentes que devem ser respeitadas, ninguém têm o 

direito de ameaçar, envergonhar ou desdenhar o outro. 

Reflectir sobre o comportamento que os atletas exibiram sem 

ficar à defesa ou proferir acusações gratuitas. Considerar 

sempre as pessoas e as suas circunstâncias. 

Competências para a Vida | O modo como tratamos os 

outros tem consequências. Treinar a assertividade é 

treinar um pouco de várias competências como a atenção, 

concentração, o expressar de emoções, comunicação, 

confiança, coesão, etc. É muito importante saber o que se 

quer e procurar atingir esse objectivo. 

 

Dica | O treinador pede a repetição do exercício, nas três 

versões, simulando um convite à/ao namorada/o 

Informação | Na sequência de ter sido fotografado a 

fumar marijuana, o campeão olímpico de natação Michael 

Phelps foi suspenso e viu os seus milionários patrocínios 

serem cancelados… 

Assertividade  
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D i n â m i c a 16 | De que me Protejo Eu 

 

Descrição | A cada elemento é sugerido que pense num medo 

e que verbalize ou represente através de mímica uma forma 

de lidar com esse medo; os restantes atletas devem tentar 

identificar o medo em causa.  

Competências Desportivas | À medida que vai crescendo 

a confiança dentro da equipa, os medos expressos vão 

sendo progressivamente mais profundos. Partilhar os 

medos em campo ou na vida traz aos jogadores 

aproximação, confiança e coesão; aperceberem-se de que 

os medos são comuns a vários elementos da equipa leva a 

estabelecer estratégias conjuntas para os enfrentarem. 

Como lidar com o medo de não se ser convocado ou de 

ser expulso de jogo, por ex. 

Competências para a Vida | O que fazer quando tenho 

receio de algo? Como faço quando tenho medo de uma 

resposta? Como lidar com a resposta negativa, quando 

não consigo fazer algo? Como reagir ao chumbo num 

exame? como me posso proteger das IST ou de uma 

gravidez indesejada? É importante falar sobre os nossos 

medos e receios. 

Dica: com ateltas mais velhos pode conversar-se 

directamente sobre os medos/problemas em campo/jogo, 

como fazer para os resolver 

Porque o Treinador pode ser 

 

amigo,  

líder,  

mentor,  

conselheiro,  

educador,  

orientador,   

ídolo… 

 

Porquê centrar o Projecto no Treinador? 

4º Congresso de Treinadores de Língua Portuguesa 



INSTITUTIONAL STRAPLINE 

 

 

 

 

Metodologia:  

Durante os treinos, 1 sessão = (1 dinâmica de grupo + reflexão)  

10/15 minutos, 1 competência por sessão 

4º Congresso de Treinadores de Língua Portuguesa 



INSTITUTIONAL STRAPLINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construção da Identidade 

 

1. Identidade Social, Vocacional, Sexual, etc. 

2. Família, Escola, Equipa, etc. 

3. Iniciação sexual. 

 

 

Dia-a-dia do Treinador 

Lidar com Adolescentes 

Factor Psicológico? 
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INSTITUTIONAL STRAPLINE 

Treino de Competências Sociais e Emocionais 

 

Dinâmicas 1“Apresentação”  

2“O Poço de Ar”  

3“A Roda Sentada” 

4“O Guia e o Cego” 

5“Eco Positivo” 

6“O Espelho” 

7“A Chegada do Desconhecido” 

8“Esbarra Parede” 

9“Actividade das Vidas” 

10“O Espelho de Sentimentos” 

11“Caos” 

12“O Silêncio é Frágil” 

13“Cadeia de Emoções” 

14“Onde está o Sorriso” 

15“Como te queres Comportar” 

16“De que me Protejo Eu” 

17“ O Porquê de Arriscar” 

18“Quero Saber” 

19“Esclarecer Dúvidas” 

20“Os Medos” 

21“Os Três Cartões” 

22“O Agente Nocivo” 

23“Penso que Devias” 

24“O Testemunho” 

25“Vamos Treinar” 

26“Se a Resposta é Não, Então” 

27“Sozinhos em Casa…” 

28“Debate” 

29“Concordo e Discordo” 

30 “O Remorso” 

31“Que Bem Que Estás” 

 

D i n â m i c a s  

11  

D i n â m i c a 1 | Apresentação  

Descrição | Cada atleta deve apresentar-se 

com o formato: “Olá! Eu sou o Mário e além 

de futebol gosto de jogar playstation”. O 

treinador vai registando as actividades que os 

atletas vão dizendo e falando sobre elas. No 

final pode perguntar que expectativas têm os 

atletas para a época desportiva em curso. 

 

Competências Desportivas | A identidade de 

grupo ir-se-á construindo ao longo de toda a 

época. É importante para os atletas conhecerem-

se como pessoas e não só como colegas de treino. 

Um grupo coeso e unido, com espírito de equipa, 

permite trabalhar para um objectivo comum 

desde o inicio. 

Competências para a Vida | Descobrir do 

que gostam os colegas pode revelar 

actividades em comum, reforçando amizades. 

Um grupo que se conhece bem é mais unido 

e coeso, é um grupo que investe mais nas 

suas relações e nos treinos, e que gosta de ir 

treinar porque é onde encontra os amigos. 

 

Informação | Primeiro exercício de um 

Programa que inclui umas sessões mais 

dinâmicas e outras mais reflexivas. Começa com 

uma apresentação – mesmo que os atletas já se 

conheçam – para marcar o início de um processo 

que ao logo da época irá aproximando os atletas e 

fazendo deles melhores pessoas. Cada exercício 

dura 10 a 15 minutos e deve ser integrado num 

treino por semana. 
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D i n â m i c a 2 | O Poço de Ar  

Descrição | Os atletas formam duas filas que 

se colocam em paralelo e se enfrentam; cada 

par dá as mãos, segurando-se firmemente 

pelos pulsos. Obtém-se assim uma superfície 

de braços sobre a qual um atleta, que ficara 

de fora e que agora sobe a um muro ou uma 

cadeira colocada num extremo do túnel (não 

havendo sítio elevado, podem os 

companheiros baixar-se), se deixa cair de 

costas com os olhos fechados. Uma vez 

deitado, os participantes devem elevar o 

colega que têm nos braços, de modo a 

segurá-lo o mais alto possível, sem colocar a 

sua segurança em risco. O atleta elevado deve 

cruzar os braços sobre o peito de modo a que, 

ao cair, não tenha tendência a abri-los e bater 

com eles nos outros elementos. 

 

Competências para a Vida | A confiança nos 

outros. A integração num grupo que nos protege 

e protegemos, e no qual interagimos. A facilidade 

em ter a sensação de risco e aventura. 

Consciência da confiança que depositamos em 

quem nos rodeia. A importância da confiança 

numa relação. O peso de termos a nossa vida nas 

mãos de outra pessoa.  

Competências Desportivas | A sensação de 

queda e a confiança que o atleta tem de 

depositar no grupo, acreditando que toda a 

equipa vai dar o seu melhor; o risco, o 

desafio e a sensação de vencer o medo. 

Treino da força, equilíbrio, da coordenação e 

coesão da equipa. 

 

Dica: Para quebrar o gelo o treinador também 

pode cair sobre os atletas, mostrando assim a sua 

confiança. 
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D i n â m i c a 3 | A Roda Sentada  

Descrição | O grupo forma uma fila que 

fecha em círculo, tendo o ombro direito 

virado para o centro. A roda fecha de modo a 

que todos estejam a tocar na pessoa à sua 

frente e atrás de si. Todos dobram então os 

joelhos, até que cada um se sinta apoiado nos 

joelhos do parceiro de trás. Se tal se 

conseguir, o grupo apoia-se a si próprio, 

sentando-se cada um nos joelhos do parceiro 

de trás. Só se consegue êxito se se mantiver a 

forma circular, com os braços levantados. O 

grupo deve aguentar nessa posição durante 10 

segundos. 

 

Competências Desportivas | A confiança nos 

colegas de equipa. Treina o equilíbrio, a força, o 

espírito de equipa, a coesão, a liderança, a 

rapidez, a coordenação, a comunicação, tudo 

necessário para se conseguir o objectivo em 

comum da equipa. Mostra como algumas coisas 

só se conseguem com o esforço de todos, quando 

todos jogam em equipa e conseguem realizar os 

exercícios juntos. A importância de manter o 

balneário coeso. 

Competências para a Vida | Devemos 

confiar em todas as pessoas? Ter uma família 

coesa é importante? Como se mantém um 

grupo de amigos coeso? Ter consciência de 

que fazemos parte de um todo e que a nossa 

acção pode fazer cair o conjunto. Reflectir 

sobre o que o grupo consegue fazer e nenhum 

elemento sozinho consegue. 

 

Dica: Pode ser realizado primeiro com todos os 

atletas, e depois divididos em grupos. 
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D i n â m i c a 4 | O Guia e o Cego 

Descrição | Formam-se pares de atletas: um 

será o guia, o outro o cego. O cego terá uma 

venda e a bola, será conduzido pelo guia em 

silêncio, apenas com a mão no ombro deste. 

O atleta que faz de cego deverá percorrer o 

campo e movimentar-se com a bola. Aos 

guias pede-se-lhes que levem os cegos ao 

longo das linhas, não tendo necessariamente 

que andar sempre por cima delas, podem 

andar aos ziguezagues ou aos círculos com 

eles. Podem no início andar devagar, mas 

assim que sintam confiança devem começar a 

correr. Os atletas devem trocar de função 

após 3-4 minutos.  

Competências Desportivas | A confiança 

nos colegas de equipa, o receio de se estar 

nas mãos dos outros; a responsabilidade por 

colaborar com o outro; a dificuldade em 

imaginar uma jogada. A capacidade de se 

conhecer o campo de trabalho e as técnicas 

do jogo até de olhos fechados.  

Competências para a Vida | Devemos 

confiar em todas as pessoas? Deve confiar-se 

em alguém cegamente? É importante confiar 

nas pessoas que nos fazem bem, é importante 

confiarmos na equipa, nos nossos amigos, na 

família, nos professores, etc. Quando 

confiamos podemos sair desiludidos? 

Dica | O treinador também pode fazer par 

com um atleta. 
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D i n â m i c a 5 | Eco Positivo 

Descrição | Os atletas, em círculo, devem 

elogiar qualidades, desportivas ou pessoais, 

de um colega colocado no centro, devendo 

todos os elementos da equipa ser elogiados. 

Pode também ser o treinador quem elogia e é 

elogiado. 

Competências Desportivas | A confiança 

nos colegas de equipa aumenta quando os 

elogios, e o reforço positivo entra e fica em 

campo. O elogio dos pares reforça a auto-

estima e a coesão do grupo, sobretudo 

quando todos enaltecem pontos positivos da 

equipa. Inverter a tendência de ser mais 

comum criticar que elogiar. No início da 

época, alguns atletas podem não se conhecer, 

e elogiar pode ser uma maneira positiva de 

estabelecer confiança 

Competências para a Vida | Redescoberta 

das qualidades dos outros e das nossas. A 

importância de elogiarmos os outros e de 

aprendermos a receber elogios. Elogiar 

significa acreditar no outro, confiar, ver os 

seus aspectos positivos. Muitas vezes os 

outros vêem-nos melhor do que pensamos. 

Elogiar o outro também pode diminuir a 

importância das suas faltas, ao focar nos seus 

aspectos positivos. O elogio sincero cria bom 

ambiente.  

Dica | pode ser necessário explicar que um 

elogio é sempre uma apreciação positiva 
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D i n â m i c a 6 | O Espelho 

Descrição | Um atleta deverá ser o espelho de 

um colega, reflectindo de forma fiel os seus 

movimentos, expressões e indecisões, embora 

só o colega tenha bola. O jogador a imitar 

deverá executar movimentos próprios da 

modalidade (driblar ao longo do campo e 

lançar ao cesto/rematar à baliza, fingir que 

finta atletas ou que faz passes). O par de 

atletas troca de papéis no final de dois 

minutos.  

Competências Desportivas | Estar atento ao 

outro; ser capaz de seguir meticulosamente os 

seus movimentos, ir conhecendo o outro ao 

ponto de ser capaz de conseguir antecipar os 

seus movimentos e colocar-se no momento 

certo na altura certa (válido para colegas de 

equipa e adversários). Ter porém em atenção 

que não conseguimos conhecer totalmente o 

outro, o que por vezes nos leva a cometer 

erros (por ex, pensamos que ele vai passar 

para o jogador da esquerda e na realidade 

passa para o da direita). 

 

Informação | A experiência de se ser voluntário 

– em qualquer actividade – pode proporcionar 

momentos de aprendizagem ideal aos jovens, não 

só em aspectos técnicos, mas no que diz respeito 

à sociabilização.  

Competências para a Vida | Quanto mais 

atentos aos outros, melhor os conheceremos e 

melhor poderemos antecipar o que vão fazer, 

seja mal ou bem, podendo reagir da melhor 

maneira e até saber como resolver melhor os 

conflitos que surjam. 

 

Dica | Este exercício pode servir de aquecimento. 
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D i n â m i c a 7 | A Chegada do Desconhecido 

Descrição | Simulação da chegada de um 

novo atleta ao clube. O treinador pede ao 

novo jogador que vá ao encontro do capitão 

para receber instruções. Os jogadores deste 

clube são rivais da ex-equipa do novo 

jogador e vão dificultar a sua entrada. O 

treinador escolhe quem fará de novo jogador 

e quem fará de capitão. O novo jogador 

dirige-se ao capitão e pede-lhe para entrar no 

treino. O capitão deve dificultar-lhe a vida, 

não aceitando nem rejeitando. Pode 

representar-se esta situação com todos os 

atletas.  

 

Competências Desportivas  

Confiar em todos os elementos da equipa, 

não ter preconceitos, boa comunicação, 

equipa coesa, antecipação e gestão de 

conflitos que possam surgir com novos 

jogadores. Receber bem novos jogadores 

aumenta a auto-estima de cada um e cria bom 

ambiente no balneário. As divergências entre 

colegas de treinos ou de escola devem ser 

dialogadas para que não prejudiquem o 

desempenho nos treinos. 

Competências para a Vida  

Ao longo da vida vamos conhecendo muitas 

pessoas, temos que as aceitar, confiar nelas, 

tentar conhecê-las e cooperar com elas o 

melhor possível. Seja na família, na escola ou 

no desporto, os conflitos são problemas que 

podem ser resolvidos se houver uma boa 

comunicação e esforço para que as relações 

resultem. 

 

Dica | O capitão da equipa faz de elemento novo, 

e o elemento mais novo da equipa faz de capitão.  

Pré-conceito: julgamento formado sem 

fundamento 
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D i n â m i c a 8 | Esbarra Parede 

Descrição | Atletas em fila próximos de uma 

parede. O treinador escolhe dois atletas a 

quem previamente instruiu para que impeçam 

que esbarrem na parede os colegas que em 

sucessão se dirigirão para a dita. Instrução 

para os atletas em fila: todos devem fechar os 

olhos, e ao toque do treinador no ombro, 

avançar até à parede que está à frente; só 

poderão abrir os olhos quando o treinador 

autorizar (depois de retido pelos colegas). 

Após todos os atletas terem caminhado contra 

a parede repete-se a dinâmica pedindo aos 

atletas que desta vez corram, novamente de 

olhos fechados; os dois colegas voltarão a 

impedi-los de bater na parede. Na última 

repetição os atletas da fila devem voltar a 

andar (e não correr), mas o treinador instrui 

os atletas de plantão para que não interfiram, 

deixando os colegas chocar com a parede.  

Competências Desportivas: A finalidade do 

jogo é desenvolver a confiança através da 

sensação de segurança que se ganha cada vez 

que se é apanhado pelos colegas de plantão. 

Na última repetição, o atleta sente-se seguro, 

mesmo quando corre contra a parede. 

Discute-se esse sentimento de segurança e se 

o receio de esbarrar contra a parede sem 

qualquer protecção se desvaneceu por 

completo. Quando jogamos não estamos 

sozinhos, mas a confiança por vezes é cega. 

Não é por termos ganho ou perdido sempre 

que as coisas terão sempre de ser assim: 

devemos considerar que as circunstâncias 

podem mudar e concentrarmo-nos no que 

temos/somos e nos objectivos que definimos.  

Competências para a Vida | Efeito que a 

repetição de um comportamento 

anteriormente bem sucedido tem na baixa de 

defesas por parte da nossa parte e 

consequências que este efeito pode ter por ex 

na transmissão de doenças. Porque temos um 

comportamento de risco e nunca aconteceu 

nada, habituamo-nos e criamos maus hábitos.  

19  

D i n â m i c a 9 | Actividade das Vidas 

Descrição | Esta Actividade tem duas partes, 

as quais aos atletas parecerão idênticas, 

diferindo basicamente na instrução que eles 

recebem. Cada atleta terá uma bola, a qual 

representa a vida. Parte 1 - O atleta deverá 

tirar a bola ao outro, sem perder a sua. 

Sempre que um elemento deixa de ter a bola 

em seu poder, sai do jogo, os restantes 

continuam a jogar. Deve-se ir reduzindo o 

espaço usado para o jogo à medida que saem 

jogadores. Ganha o atleta que chegar ao fim 

com a sua bola. Parte 2 - É dito aos atletas 

que “ganha quem tiver a bola do adversário 

em seu poder ao fim de um minuto”. A 

instrução deve ser exactamente esta, sem 

mais esclarecimentos. No final o treinador 

deverá perguntar: Quem ficou com a bola do 

adversário? Como o conseguiu fazer? Quem 

não ficou com a bola do adversário? Porquê? 

O treinador explica que na parte 1 o objectivo 

era competir e na parte 2 era cooperar, ou 

seja, deverá explicar que a forma mais fácil 

de resolver esta tarefa era trocar de imediato 

de bola com o adversário, nenhum ficando a 

perder.  

 

Competências Desportivas | A importância da 

concentração e da atenção dispensada ao 

conteúdo que é transmitido vs a interpretação que 

diferentes pessoas fazem da mesma mensagem. 

Como na Parte 1 se ganhava tirando a bola ao 

adversário sem perder a sua, na Parte 2 muitos 

assumem que o principio é o mesmo. Os 

jogadores devem estar atentos às ordens do 

treinador e a compreensão da mensagem deve ser 

igual para todos. 

Competências para a Vida | Também na 

vida as experiências, boas ou más, 

influenciam o nosso comportamento. Temos 

de estar atentos à mensagem e compreender 

bem o seu conteúdo. Devemos proteger a 

nossa vida e não ter comportamentos de risco 

só porque sempre se vinha fazendo 

determinado acto de uma certa forma. 

Devemos ter em mente que na vida raramente 

as circunstâncias são exactamente iguais, pois 

as pessoas são diferentes entre si, e mesmo ao 

longo da vida vão-se comportando de forma 

diferente.  

Dica | Se não houver bolas para todos, o jogo 

pode fazer-se entre duas equipas. 
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D i n â m i c a 10 | O Espelho de Sentimentos 

 

Descrição | Atletas divididos em grupos de três. 

O treinador escolhe em cada grupo:- um jogador 

para mimetizar uma emoção (por ex. alegria), 

recorrendo a gestos, 

- um outro para reconhecer a emoção e 

transmiti-la ao terceiro jogador por palavras. 

Este terceiro jogador mimetizará agora outra 

emoção (por ex. o medo), a qual deverá ser 

identificada pelo primeiro jogador, que a 

transmitirá por palavras ao segundo. O 

segundo mimetizará outra emoção (por ex. 

surpresa), que o terceiro identificará e 

transmitirá por palavras ao primeiro. Assim 

consecutivamente ao longo de 5 minutos 

(outras emoções possíveis: tristeza, zanga…).  

Competências Desportivas | Ao 

reconhecermos melhor as expressões 

emocionais dos nossos colegas, iremos 

comunicar melhor em campo, numa 

linguagem não verbal que todos da equipa 

podem reconhecer e treinar bastante entre 

todos na equipa incluindo o treinador.  

Competências para a Vida | Oportunidade 

de colocar os atletas a falar de sentimentos. 

Compreensão da mensagem pelo seu 

conteúdo corporal; a distância entre o 

pensamento e a acção; a facilidade em 

imaginar e a dificuldade em exprimir; o 

ganho ou a perda da utilização do gesto como 

complemento da linguagem. Devemos evitar 

os mal-entendidos que surgem em situações 

nas quais as pessoas não são claras naquilo 

que dizem ou querem. Por isso estar atentos 

aos outros e saber o que os outros sentem, 

ajuda-nos a entender melhor.  

Dica | Pode ser o treinador ou os jogadores a 

darem os sentimentos. 

21  

D i n â m i c a 11 | Caos 

Descrição: Os atletas são divididos em 

grupos de 8 elementos ou menos. O treinador 

entrega uma bola a cada grupo e pede aos 

atletas que comecem o aquecimento (não diz 

que tarefas quer que façam). Observa o que 

fazem (se se organizam, se alguém assume a 

liderança e os outros a acatam, se não fazem 

nada e apenas brincam…), e passados 3 

minutos chama-os. Identifica um elemento 

para ficar no meio de cada grupo, e pede aos 

restantes que passem a bola entre si; se o 

elemento do meio conseguir interceptar a 

bola, troca de lugar com o colega que a 

perdeu. Continuam assim por 3 minutos. Por 

fim reúnem-se todos os atletas e é-lhes 

sugerido que imaginem um mundo em que 

ninguém cumpre regras.  

Competências Desportivas: é mais fácil 

executar tarefas e cumprir objectivos quando 

se está organizado, ou seja, quando existem 

regras definidas para todos. É importante 

aprender, conhecer e cumprir regras. A 

importância de exercícios que (também) 

dependem do cumprimento de regras pelos 

outros: o passe, a intercepção da bola... Uma 

equipa que conhece bem as regras joga mais 

coesa e mais coordenada. Só se conseguem 

atingir objectivos, com regras. 

Competências para a Vida: A importância 

do cumprimento dos papéis, regras e 

obrigações que nos são atribuídos, para o 

equilíbrio do grupo (equipa, família, casal, 

amigos, sociedade); a relação entre 

“obrigação” e “necessidade reconhecida e 

valorizada por cada um”; confusão versus 

organização; a agressividade gerada a partir 

da confusão. Saber quando competir e 

quando cooperar, dando o melhor em ambas 

ocasiões. Quando cumprimos as nossas 

obrigações, torna-se mais fácil viver em 

comunidade. Os comportamentos de risco são 

normalmente quebra de regras, mas a 

sociedade precisa dessas regras para 

sobreviver.  

Cooperação 
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D i n â m i c a 12 | O Silêncio é frágil 

Descrição: Atletas deitados de costas, com os 

olhos fechados, em silêncio total. O treinador 

pede ao grupo que se aperceba do silêncio e 

da tranquilidade existentes ao redor. Cada 

atleta deve pensar numa exclamação (como 

se fosse um grito) capaz de rasgar o silêncio; 

deve também pensar em todas as tarefas 

desempenhadas nesse dia no treino, em tudo 

o que fez de bem e de mal. Após um minuto, 

o treinador explica que irá tocar em cada 

atleta um por um, de modo que mal sintam 

esse toque comecem imediatamente aos 

saltos, proferindo o respectivo grito, depois 

do que devem regressar imediatamente à 

posição silenciosa, onde quer que se 

encontrem; Nota: O treinador deve esperar 

que se faça de novo silêncio completo e pedir 

que se mantenham concentrados no que 

fizeram no treino, antes de tocar no atleta 

seguinte. Basta que 3-4 atletas executem o 

grito.  

Competências Desportivas: O silêncio é 

frágil e é importante estarmos em silêncio 

para nos concentramos, para recordarmos o 

que fizemos de bem e de mal. O mesmo 

silêncio é importante para percebermos as 

instruções do treinador. Em situações de 

muito barulho, como por exemplo em jogos, 

é impossível evitar o ruído, mas se um atleta 

for capaz de pensar em silêncio, consegue 

mais facilmente concentrar-se e pensar em 

estratégias para os jogos. 

 

Dicas: o treinador pode dar instruções para se 

concentrarem num tema especifico; não fazer se 

houver outras equipas ou ruído por perto.  

Competências para a Vida: concentração é 

sempre importante ao longo da nossa vida, 

para podermos atingir os nossos objectivos. 

Antes de agir é por vezes necessário 

concentrarmo-nos e pensar no que vamos 

fazer.  

Informação: numa sociedade ruidosa como a 

actual, é importante voltar a valorizar o 

silêncio e a apreciar a qualidade do som em 

detrimento da potência. 

23  

D i n â m i c a 13 | Cadeia de Emoções 

 

Descrição | A equipa é dividida em grupos com 

pelo menos cinco elementos, os quais se colocam 

em fila, sentados ou em pé. O treinador escolhe 

uma emoção (medo, alegria, surpresa, tristeza, 

etc) que transmite ao ouvido do primeiro 

elemento da fila. Este deverá transmitir essa 

emoção ao participante imediatamente atrás de si, 

recorrendo apenas à expressão facial. Não são 

permitidos sons. O segundo elemento repete o 

procedimento com o terceiro, e assim por diante 

até que a mensagem chegue ao último 

participante, que deve dizer em voz alta a 

emoção que pensou reconhecer. O treinador pode 

optar por transmitir a mesma emoção a todos os 

grupos ou atribuir emoções diferentes a cada um. 

 

Competências para a Vida 

Estar consciente de que por vezes existe uma 

diferença entre a ideia que se tem de uma 

emoção e a sua expressão; a dificuldade de 

transmitir emoções quando não se pode 

recorrer à palavra; a variedade de expressões 

faciais que cada um pode dar à mesma 

emoção; a confusão e mal-entendidos que 

interpretações erradas podem gerar.  

Competências desportivas  

Uma expressão nem sempre é óbvia para 

todos, por isso devemos fazer um esforço 

para que os nossos colegas nos entendam sem 

dúvidas. Saber reconhecer, expressar e 

controlar as emoções melhora o desempenho 

durante o jogo. 

 

Dica | Os sentimentos podem ser sugeridos pelo 

atleta que inicia a cadeia.  
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D i n â m i c a 14 | Onde está o Sorriso 

Descrição | Instruções para os atletas: cada 

um deve expressar o sentimento que o 

treinador lhe indique ao ouvido (por ex 

tristeza, felicidade, zangado, nem triste nem 

alegre), caminhando pelo campo e 

aproximando-se dos colegas cujo semblante 

mostre a mesma expressão. Quando o 

treinador der o tempo por terminado, os 

atletas deverão estar agrupados por 

expressão.  

Competências Desportivas | Os atletas 

apercebem-se de que não expressam a mesma 

emoção de maneira idêntica entre si. É vulgar 

confundir a expressão da emoção tristeza, 

com a zanga. Nem sempre nos apercebemos 

do que o outro nos quer transmitir pela 

expressão que tem: pode estar triste ou 

zangado e não conseguimos perceber a 

diferença. Acresce que normalmente agimos 

por reacção: se alguém aparenta estar 

zangado, tendemos a ficar agressivos e 

também a exprimir zanga e esquecemo-nos 

que talvez essa pessoa esteja é triste. É 

preciso ter em atenção as emoções em 

campo, porque elas podem decidir um jogo.  

Dica | Silêncio obrigatório. Só se pode 

utilizar expressões faciais.  

Competências para a Vida | por vezes é 

preferível perguntar o que se passa em vez de 

adivinhar os sentimentos do outro. Ser capaz 

de reconhecer os sentimentos de outra pessoa 

é um treino que deve ser feito 

constantemente, entre colegas, amigos e 

familiares. Devemos estar atentos ao modo 

como comunicamos com os outros, 

precisamos ser cautelosos e mostrar-nos 

disponíveis para com eles. 
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D i n â m i c a 15 | Como te queres Comportar 

Descrição | O treinador pede aos atletas que 

pensem como se comportam /que tipo de 

comentários fazem/como agem fisicamente 

quando estão a ser agressivos, inibidos, etc. 

Situação que o grupo pode explorar: “Um 

atleta pede ao treinador para sair mais cedo 

do treino, embora tenha já chegado atrasado.” 

O treinador nomeia dois atletas que devem ir 

ao centro do círculo fazer o pedido de modo 

agressivo. De seguida nomeia outros dois que 

vão ao centro e se devem mostrar inibidos 

quando fazem o pedido. Seguir-se-ão outros 

dois atletas que farão o pedido de modo 

manipulador. Por fim, dois atletas fazem o 

pedido negociando com o treinador, sem 

serem agressivos, manipuladores ou 

inibidos.ao centro e se devem mostrar 

inibidos quando fazem o pedido. Seguir-se-ão 

outros dois atletas que farão o pedido de 

modo manipulador. Por fim, dois atletas 

fazem o pedido negociando com o treinador, 

sem serem agressivos, manipuladores ou 

inibidos.dois atletas fazem o pedido 

negociando com o treinador, sem serem 

agressivos, manipuladores ou inibidos. 

 

Competências Desportivas | Treinador e atletas 

são todos pessoas diferentes que devem ser 

respeitadas, ninguém têm o direito de ameaçar, 

envergonhar ou desdenhar o outro. Reflectir 

sobre o comportamento que os atletas exibiram 

sem ficar à defesa ou proferir acusações 

gratuitas. Considerar sempre as pessoas e as suas 

circunstâncias. 

Competências para a Vida | O modo como 

tratamos os outros tem consequências. 

Treinar a assertividade é treinar um pouco de 

várias competências como a atenção, 

concentração, o expressar de emoções, 

comunicação, confiança, coesão, etc. É muito 

importante saber o que se quer e procurar 

atingir esse objectivo. 

 

Dica | O treinador pede a repetição do exercício, 

nas três versões, simulando um convite à/ao 

namorada/o 

Informação | Na sequência de ter sido 

fotografado a fumar marijuana, o campeão 

olímpico de natação Michael Phelps foi 

suspenso e viu os seus milionários 

patrocínios serem cancelados… 

Assertividade  

26  

D i n â m i c a 16 | De que me Protejo Eu 

 

Descrição | A cada elemento é sugerido que 

pense num medo e que verbalize ou represente 

através de mímica uma forma de lidar com esse 

medo; os restantes atletas devem tentar 

identificar o medo em causa.  

Competências Desportivas | À medida que 

vai crescendo a confiança dentro da equipa, 

os medos expressos vão sendo 

progressivamente mais profundos. Partilhar 

os medos em campo ou na vida traz aos 

jogadores aproximação, confiança e coesão; 

aperceberem-se de que os medos são comuns 

a vários elementos da equipa leva a 

estabelecer estratégias conjuntas para os 

enfrentarem. Como lidar com o medo de não 

se ser convocado ou de ser expulso de jogo, 

por ex. 

Competências para a Vida | O que fazer 

quando tenho receio de algo? Como faço 

quando tenho medo de uma resposta? Como 

lidar com a resposta negativa, quando não 

consigo fazer algo? Como reagir ao chumbo 

num exame? como me posso proteger das 

IST ou de uma gravidez indesejada? É 

importante falar sobre os nossos medos e 

receios. 

Dinâmica 17 “ O porquê de arriscar”   

Dinâmica 18 “Quero saber”   

Dinâmica 19 “Esclarecer dúvidas”   

Dinâmica 20 “Os medos”  

Dinâmica 21 “Os três cartões”  

Dinâmica 22 “O agente nocivo”  

Dinâmica 23 “Penso que devias”  

Dinâmica 24 “O Testemunho”  

Dinâmica 25 “Vamos treinar”  

Dinâmica 26 “Se a resposta é não, então” 

Dinâmica 27 “Sozinhos em casa…”  

Dinâmica 28 “Debate”  

Dinâmica 29 “Concordo e  

Discordo”  
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Dinâmica 30 “O Remorso”  
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Descrição: O grupo forma uma fila em círculo, com o 

ombro direito virado para o centro. A roda fecha de modo 

a que todos estejam a tocar na pessoa à sua frente e atrás 

de si. Todos dobram os joelhos até se sentarem nos 

joelhos do parceiro de trás e terem outro colega sentado 

no colo.  

D i n â m i c a s  

11  

D i n â m i c a 1 | Apresentação  

Descrição | Cada atleta deve apresentar-se com o 

formato: “Olá! Eu sou o Mário e além de futebol gosto de 

jogar playstation”. O treinador vai registando as 

actividades que os atletas vão dizendo e falando sobre 

elas. No final pode perguntar que expectativas têm os 

atletas para a época desportiva em curso. 

 

Competências Desportivas | A identidade de grupo ir-se-á 

construindo ao longo de toda a época. É importante para os 

atletas conhecerem-se como pessoas e não só como colegas 

de treino. Um grupo coeso e unido, com espírito de equipa, 

permite trabalhar para um objectivo comum desde o inicio. 

Competências para a Vida | Descobrir do que gostam os 

colegas pode revelar actividades em comum, reforçando 

amizades. Um grupo que se conhece bem é mais unido e 

coeso, é um grupo que investe mais nas suas relações e 

nos treinos, e que gosta de ir treinar porque é onde 

encontra os amigos. 

 

Informação | Primeiro exercício de um Programa que inclui 

umas sessões mais dinâmicas e outras mais reflexivas. 

Começa com uma apresentação – mesmo que os atletas já se 

conheçam – para marcar o início de um processo que ao logo 

da época irá aproximando os atletas e fazendo deles melhores 

pessoas. Cada exercício dura 10 a 15 minutos e deve ser 

integrado num treino por semana. 

12  

D i n â m i c a 2 | O Poço de Ar  

Descrição | Os atletas formam duas filas que se colocam 

em paralelo e se enfrentam; cada par dá as mãos, 

segurando-se firmemente pelos pulsos. Obtém-se assim 

uma superfície de braços sobre a qual um atleta, que 

ficara de fora e que agora sobe a um muro ou uma cadeira 

colocada num extremo do túnel (não havendo sítio 

elevado, podem os companheiros baixar-se), se deixa cair 

de costas com os olhos fechados. Uma vez deitado, os 

participantes devem elevar o colega que têm nos braços, 

de modo a segurá-lo o mais alto possível, sem colocar a 

sua segurança em risco. O atleta elevado deve cruzar os 

braços sobre o peito de modo a que, ao cair, não tenha 

tendência a abri-los e bater com eles nos outros 

elementos. 

 

Competências para a Vida | A confiança nos outros. A 

integração num grupo que nos protege e protegemos, e no 

qual interagimos. A facilidade em ter a sensação de risco e 

aventura. Consciência da confiança que depositamos em 

quem nos rodeia. A importância da confiança numa relação. 

O peso de termos a nossa vida nas mãos de outra pessoa.  

Competências Desportivas | A sensação de queda e a 

confiança que o atleta tem de depositar no grupo, 

acreditando que toda a equipa vai dar o seu melhor; o 

risco, o desafio e a sensação de vencer o medo. Treino da 

força, equilíbrio, da coordenação e coesão da equipa. 

 

Dica: Para quebrar o gelo o treinador também pode cair sobre 

os atletas, mostrando assim a sua confiança. 
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D i n â m i c a 3 | A Roda Sentada  

Descrição | O grupo forma uma fila que fecha em círculo, 

tendo o ombro direito virado para o centro. A roda fecha 

de modo a que todos estejam a tocar na pessoa à sua 

frente e atrás de si. Todos dobram então os joelhos, até 

que cada um se sinta apoiado nos joelhos do parceiro de 

trás. Se tal se conseguir, o grupo apoia-se a si próprio, 

sentando-se cada um nos joelhos do parceiro de trás. Só 

se consegue êxito se se mantiver a forma circular, com os 

braços levantados. O grupo deve aguentar nessa posição 

durante 10 segundos. 

 

Competências Desportivas | A confiança nos colegas de 

equipa. Treina o equilíbrio, a força, o espírito de equipa, a 

coesão, a liderança, a rapidez, a coordenação, a comunicação, 

tudo necessário para se conseguir o objectivo em comum da 

equipa. Mostra como algumas coisas só se conseguem com o 

esforço de todos, quando todos jogam em equipa e 

conseguem realizar os exercícios juntos. A importância de 

manter o balneário coeso. 

Competências para a Vida | Devemos confiar em todas 

as pessoas? Ter uma família coesa é importante? Como se 

mantém um grupo de amigos coeso? Ter consciência de 

que fazemos parte de um todo e que a nossa acção pode 

fazer cair o conjunto. Reflectir sobre o que o grupo 

consegue fazer e nenhum elemento sozinho consegue. 

 

Dica: Pode ser realizado primeiro com todos os atletas, e 

depois divididos em grupos. 

14  

D i n â m i c a 4 | O Guia e o Cego 

Descrição | Formam-se pares de atletas: um será o guia, o 

outro o cego. O cego terá uma venda e a bola, será 

conduzido pelo guia em silêncio, apenas com a mão no 

ombro deste. O atleta que faz de cego deverá percorrer o 

campo e movimentar-se com a bola. Aos guias pede-se-

lhes que levem os cegos ao longo das linhas, não tendo 

necessariamente que andar sempre por cima delas, podem 

andar aos ziguezagues ou aos círculos com eles. Podem 

no início andar devagar, mas assim que sintam confiança 

devem começar a correr. Os atletas devem trocar de 

função após 3-4 minutos.  

Competências Desportivas | A confiança nos colegas de 

equipa, o receio de se estar nas mãos dos outros; a 

responsabilidade por colaborar com o outro; a dificuldade 

em imaginar uma jogada. A capacidade de se conhecer o 

campo de trabalho e as técnicas do jogo até de olhos 

fechados.  

Competências para a Vida | Devemos confiar em todas 

as pessoas? Deve confiar-se em alguém cegamente? É 

importante confiar nas pessoas que nos fazem bem, é 

importante confiarmos na equipa, nos nossos amigos, na 

família, nos professores, etc. Quando confiamos podemos 

sair desiludidos? 

Dica | O treinador também pode fazer par com um atleta. 

15  

D i n â m i c a 5 | Eco Positivo 

Descrição | Os atletas, em círculo, devem elogiar 

qualidades, desportivas ou pessoais, de um colega 

colocado no centro, devendo todos os elementos da 

equipa ser elogiados. Pode também ser o treinador quem 

elogia e é elogiado. 

Competências Desportivas | A confiança nos colegas de 

equipa aumenta quando os elogios, e o reforço positivo 

entra e fica em campo. O elogio dos pares reforça a auto-

estima e a coesão do grupo, sobretudo quando todos 

enaltecem pontos positivos da equipa. Inverter a tendência 

de ser mais comum criticar que elogiar. No início da 

época, alguns atletas podem não se conhecer, e elogiar 

pode ser uma maneira positiva de estabelecer confiança 

Competências para a Vida | Redescoberta das 

qualidades dos outros e das nossas. A importância de 

elogiarmos os outros e de aprendermos a receber elogios. 

Elogiar significa acreditar no outro, confiar, ver os seus 

aspectos positivos. Muitas vezes os outros vêem-nos 

melhor do que pensamos. Elogiar o outro também pode 

diminuir a importância das suas faltas, ao focar nos seus 

aspectos positivos. O elogio sincero cria bom ambiente.  

Dica | pode ser necessário explicar que um elogio é 

sempre uma apreciação positiva 
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D i n â m i c a 6 | O Espelho 

Descrição | Um atleta deverá ser o espelho de um colega, 

reflectindo de forma fiel os seus movimentos, expressões 

e indecisões, embora só o colega tenha bola. O jogador a 

imitar deverá executar movimentos próprios da 

modalidade (driblar ao longo do campo e lançar ao 

cesto/rematar à baliza, fingir que finta atletas ou que faz 

passes). O par de atletas troca de papéis no final de dois 

minutos.  

Competências Desportivas | Estar atento ao outro; ser 

capaz de seguir meticulosamente os seus movimentos, ir 

conhecendo o outro ao ponto de ser capaz de conseguir 

antecipar os seus movimentos e colocar-se no momento 

certo na altura certa (válido para colegas de equipa e 

adversários). Ter porém em atenção que não conseguimos 

conhecer totalmente o outro, o que por vezes nos leva a 

cometer erros (por ex, pensamos que ele vai passar para o 

jogador da esquerda e na realidade passa para o da 

direita). 

 

Informação | A experiência de se ser voluntário – em 

qualquer actividade – pode proporcionar momentos de 

aprendizagem ideal aos jovens, não só em aspectos técnicos, 

mas no que diz respeito à sociabilização.  

Competências para a Vida | Quanto mais atentos aos 

outros, melhor os conheceremos e melhor poderemos 

antecipar o que vão fazer, seja mal ou bem, podendo 

reagir da melhor maneira e até saber como resolver 

melhor os conflitos que surjam. 

 

Dica | Este exercício pode servir de aquecimento. 
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D i n â m i c a 7 | A Chegada do Desconhecido 

Descrição | Simulação da chegada de um novo atleta ao 

clube. O treinador pede ao novo jogador que vá ao 

encontro do capitão para receber instruções. Os jogadores 

deste clube são rivais da ex-equipa do novo jogador e vão 

dificultar a sua entrada. O treinador escolhe quem fará de 

novo jogador e quem fará de capitão. O novo jogador 

dirige-se ao capitão e pede-lhe para entrar no treino. O 

capitão deve dificultar-lhe a vida, não aceitando nem 

rejeitando. Pode representar-se esta situação com todos os 

atletas.  

 

Competências Desportivas  

Confiar em todos os elementos da equipa, não ter 

preconceitos, boa comunicação, equipa coesa, antecipação 

e gestão de conflitos que possam surgir com novos 

jogadores. Receber bem novos jogadores aumenta a auto-

estima de cada um e cria bom ambiente no balneário. As 

divergências entre colegas de treinos ou de escola devem 

ser dialogadas para que não prejudiquem o desempenho 

nos treinos. 

Competências para a Vida  

Ao longo da vida vamos conhecendo muitas pessoas, 

temos que as aceitar, confiar nelas, tentar conhecê-las e 

cooperar com elas o melhor possível. Seja na família, na 

escola ou no desporto, os conflitos são problemas que 

podem ser resolvidos se houver uma boa comunicação e 

esforço para que as relações resultem. 

 

Dica | O capitão da equipa faz de elemento novo, e o 

elemento mais novo da equipa faz de capitão.  

Pré-conceito: julgamento formado sem fundamento 
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D i n â m i c a 8 | Esbarra Parede 

Descrição | Atletas em fila próximos de uma parede. O 

treinador escolhe dois atletas a quem previamente instruiu 

para que impeçam que esbarrem na parede os colegas que 

em sucessão se dirigirão para a dita. Instrução para os 

atletas em fila: todos devem fechar os olhos, e ao toque 

do treinador no ombro, avançar até à parede que está à 

frente; só poderão abrir os olhos quando o treinador 

autorizar (depois de retido pelos colegas). Após todos os 

atletas terem caminhado contra a parede repete-se a 

dinâmica pedindo aos atletas que desta vez corram, 

novamente de olhos fechados; os dois colegas voltarão a 

impedi-los de bater na parede. Na última repetição os 

atletas da fila devem voltar a andar (e não correr), mas o 

treinador instrui os atletas de plantão para que não 

interfiram, deixando os colegas chocar com a parede.  

Competências Desportivas: A finalidade do jogo é 

desenvolver a confiança através da sensação de segurança 

que se ganha cada vez que se é apanhado pelos colegas de 

plantão. Na última repetição, o atleta sente-se seguro, 

mesmo quando corre contra a parede. Discute-se esse 

sentimento de segurança e se o receio de esbarrar contra a 

parede sem qualquer protecção se desvaneceu por 

completo. Quando jogamos não estamos sozinhos, mas a 

confiança por vezes é cega. Não é por termos ganho ou 

perdido sempre que as coisas terão sempre de ser assim: 

devemos considerar que as circunstâncias podem mudar e 

concentrarmo-nos no que temos/somos e nos objectivos 

que definimos.  

Competências para a Vida | Efeito que a repetição de 

um comportamento anteriormente bem sucedido tem na 

baixa de defesas por parte da nossa parte e consequências 

que este efeito pode ter por ex na transmissão de doenças. 

Porque temos um comportamento de risco e nunca 

aconteceu nada, habituamo-nos e criamos maus hábitos.  
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D i n â m i c a 9 | Actividade das Vidas 

Descrição | Esta Actividade tem duas partes, as quais aos 

atletas parecerão idênticas, diferindo basicamente na 

instrução que eles recebem. Cada atleta terá uma bola, a 

qual representa a vida. Parte 1 - O atleta deverá tirar a 

bola ao outro, sem perder a sua. Sempre que um elemento 

deixa de ter a bola em seu poder, sai do jogo, os restantes 

continuam a jogar. Deve-se ir reduzindo o espaço usado 

para o jogo à medida que saem jogadores. Ganha o atleta 

que chegar ao fim com a sua bola. Parte 2 - É dito aos 

atletas que “ganha quem tiver a bola do adversário em seu 

poder ao fim de um minuto”. A instrução deve ser 

exactamente esta, sem mais esclarecimentos. No final o 

treinador deverá perguntar: Quem ficou com a bola do 

adversário? Como o conseguiu fazer? Quem não ficou 

com a bola do adversário? Porquê? O treinador explica 

que na parte 1 o objectivo era competir e na parte 2 era 

cooperar, ou seja, deverá explicar que a forma mais fácil 

de resolver esta tarefa era trocar de imediato de bola com 

o adversário, nenhum ficando a perder.  

 

Competências Desportivas | A importância da concentração 

e da atenção dispensada ao conteúdo que é transmitido vs a 

interpretação que diferentes pessoas fazem da mesma 

mensagem. Como na Parte 1 se ganhava tirando a bola ao 

adversário sem perder a sua, na Parte 2 muitos assumem que 

o principio é o mesmo. Os jogadores devem estar atentos às 

ordens do treinador e a compreensão da mensagem deve ser 

igual para todos. 

Competências para a Vida | Também na vida as 

experiências, boas ou más, influenciam o nosso 

comportamento. Temos de estar atentos à mensagem e 

compreender bem o seu conteúdo. Devemos proteger a 

nossa vida e não ter comportamentos de risco só porque 

sempre se vinha fazendo determinado acto de uma certa 

forma. Devemos ter em mente que na vida raramente as 

circunstâncias são exactamente iguais, pois as pessoas são 

diferentes entre si, e mesmo ao longo da vida vão-se 

comportando de forma diferente.  

Dica | Se não houver bolas para todos, o jogo pode fazer-

se entre duas equipas. 
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D i n â m i c a 10 | O Espelho de Sentimentos 

 

Descrição | Atletas divididos em grupos de três. O treinador 

escolhe em cada grupo:- um jogador para mimetizar uma 

emoção (por ex. alegria), recorrendo a gestos, 

- um outro para reconhecer a emoção e transmiti-la ao 

terceiro jogador por palavras. Este terceiro jogador 

mimetizará agora outra emoção (por ex. o medo), a qual 

deverá ser identificada pelo primeiro jogador, que a 

transmitirá por palavras ao segundo. O segundo 

mimetizará outra emoção (por ex. surpresa), que o 

terceiro identificará e transmitirá por palavras ao 

primeiro. Assim consecutivamente ao longo de 5 minutos 

(outras emoções possíveis: tristeza, zanga…).  

Competências Desportivas | Ao reconhecermos melhor 

as expressões emocionais dos nossos colegas, iremos 

comunicar melhor em campo, numa linguagem não verbal 

que todos da equipa podem reconhecer e treinar bastante 

entre todos na equipa incluindo o treinador.  

Competências para a Vida | Oportunidade de colocar os 

atletas a falar de sentimentos. Compreensão da mensagem 

pelo seu conteúdo corporal; a distância entre o 

pensamento e a acção; a facilidade em imaginar e a 

dificuldade em exprimir; o ganho ou a perda da utilização 

do gesto como complemento da linguagem. Devemos 

evitar os mal-entendidos que surgem em situações nas 

quais as pessoas não são claras naquilo que dizem ou 

querem. Por isso estar atentos aos outros e saber o que os 

outros sentem, ajuda-nos a entender melhor.  

Dica | Pode ser o treinador ou os jogadores a darem os 

sentimentos. 
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D i n â m i c a 11 | Caos 

Descrição: Os atletas são divididos em grupos de 8 

elementos ou menos. O treinador entrega uma bola a cada 

grupo e pede aos atletas que comecem o aquecimento 

(não diz que tarefas quer que façam). Observa o que 

fazem (se se organizam, se alguém assume a liderança e 

os outros a acatam, se não fazem nada e apenas 

brincam…), e passados 3 minutos chama-os. Identifica 

um elemento para ficar no meio de cada grupo, e pede aos 

restantes que passem a bola entre si; se o elemento do 

meio conseguir interceptar a bola, troca de lugar com o 

colega que a perdeu. Continuam assim por 3 minutos. Por 

fim reúnem-se todos os atletas e é-lhes sugerido que 

imaginem um mundo em que ninguém cumpre regras.  

Competências Desportivas: é mais fácil executar tarefas 

e cumprir objectivos quando se está organizado, ou seja, 

quando existem regras definidas para todos. É importante 

aprender, conhecer e cumprir regras. A importância de 

exercícios que (também) dependem do cumprimento de 

regras pelos outros: o passe, a intercepção da bola... Uma 

equipa que conhece bem as regras joga mais coesa e mais 

coordenada. Só se conseguem atingir objectivos, com 

regras. 

Competências para a Vida: A importância do 

cumprimento dos papéis, regras e obrigações que nos são 

atribuídos, para o equilíbrio do grupo (equipa, família, 

casal, amigos, sociedade); a relação entre “obrigação” e 

“necessidade reconhecida e valorizada por cada um”; 

confusão versus organização; a agressividade gerada a 

partir da confusão. Saber quando competir e quando 

cooperar, dando o melhor em ambas ocasiões. Quando 

cumprimos as nossas obrigações, torna-se mais fácil viver 

em comunidade. Os comportamentos de risco são 

normalmente quebra de regras, mas a sociedade precisa 

dessas regras para sobreviver.  

Cooperação 
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D i n â m i c a 12 | O Silêncio é frágil 

Descrição: Atletas deitados de costas, com os olhos 

fechados, em silêncio total. O treinador pede ao grupo que 

se aperceba do silêncio e da tranquilidade existentes ao 

redor. Cada atleta deve pensar numa exclamação (como se 

fosse um grito) capaz de rasgar o silêncio; deve também 

pensar em todas as tarefas desempenhadas nesse dia no 

treino, em tudo o que fez de bem e de mal. Após um 

minuto, o treinador explica que irá tocar em cada atleta 

um por um, de modo que mal sintam esse toque comecem 

imediatamente aos saltos, proferindo o respectivo grito, 

depois do que devem regressar imediatamente à posição 

silenciosa, onde quer que se encontrem; Nota: O treinador 

deve esperar que se faça de novo silêncio completo e 

pedir que se mantenham concentrados no que fizeram no 

treino, antes de tocar no atleta seguinte. Basta que 3-4 

atletas executem o grito.  

Competências Desportivas: O silêncio é frágil e é 

importante estarmos em silêncio para nos concentramos, 

para recordarmos o que fizemos de bem e de mal. O 

mesmo silêncio é importante para percebermos as 

instruções do treinador. Em situações de muito barulho, 

como por exemplo em jogos, é impossível evitar o ruído, 

mas se um atleta for capaz de pensar em silêncio, 

consegue mais facilmente concentrar-se e pensar em 

estratégias para os jogos. 

 

Dicas: o treinador pode dar instruções para se concentrarem 

num tema especifico; não fazer se houver outras equipas ou 

ruído por perto.  

Competências para a Vida: concentração é sempre 

importante ao longo da nossa vida, para podermos atingir 

os nossos objectivos. Antes de agir é por vezes necessário 

concentrarmo-nos e pensar no que vamos fazer.  

Informação: numa sociedade ruidosa como a actual, é 

importante voltar a valorizar o silêncio e a apreciar a 

qualidade do som em detrimento da potência. 
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D i n â m i c a 13 | Cadeia de Emoções 

 

Descrição | A equipa é dividida em grupos com pelo menos 

cinco elementos, os quais se colocam em fila, sentados ou em 

pé. O treinador escolhe uma emoção (medo, alegria, surpresa, 

tristeza, etc) que transmite ao ouvido do primeiro elemento da 

fila. Este deverá transmitir essa emoção ao participante 

imediatamente atrás de si, recorrendo apenas à expressão 

facial. Não são permitidos sons. O segundo elemento repete o 

procedimento com o terceiro, e assim por diante até que a 

mensagem chegue ao último participante, que deve dizer em 

voz alta a emoção que pensou reconhecer. O treinador pode 

optar por transmitir a mesma emoção a todos os grupos ou 

atribuir emoções diferentes a cada um. 

 

Competências para a Vida 

Estar consciente de que por vezes existe uma diferença 

entre a ideia que se tem de uma emoção e a sua expressão; 

a dificuldade de transmitir emoções quando não se pode 

recorrer à palavra; a variedade de expressões faciais que 

cada um pode dar à mesma emoção; a confusão e mal-

entendidos que interpretações erradas podem gerar.  

Competências desportivas  

Uma expressão nem sempre é óbvia para todos, por isso 

devemos fazer um esforço para que os nossos colegas nos 

entendam sem dúvidas. Saber reconhecer, expressar e 

controlar as emoções melhora o desempenho durante o 

jogo. 

 

Dica | Os sentimentos podem ser sugeridos pelo atleta que 

inicia a cadeia.  
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D i n â m i c a 14 | Onde está o Sorriso 

Descrição | Instruções para os atletas: cada um deve 

expressar o sentimento que o treinador lhe indique ao 

ouvido (por ex tristeza, felicidade, zangado, nem triste 

nem alegre), caminhando pelo campo e aproximando-se 

dos colegas cujo semblante mostre a mesma expressão. 

Quando o treinador der o tempo por terminado, os atletas 

deverão estar agrupados por expressão.  

Competências Desportivas | Os atletas apercebem-se de 

que não expressam a mesma emoção de maneira idêntica 

entre si. É vulgar confundir a expressão da emoção 

tristeza, com a zanga. Nem sempre nos apercebemos do 

que o outro nos quer transmitir pela expressão que tem: 

pode estar triste ou zangado e não conseguimos perceber 

a diferença. Acresce que normalmente agimos por 

reacção: se alguém aparenta estar zangado, tendemos a 

ficar agressivos e também a exprimir zanga e esquecemo-

nos que talvez essa pessoa esteja é triste. É preciso ter em 

atenção as emoções em campo, porque elas podem decidir 

um jogo.  

Dica | Silêncio obrigatório. Só se pode utilizar expressões 

faciais.  

Competências para a Vida | por vezes é preferível 

perguntar o que se passa em vez de adivinhar os 

sentimentos do outro. Ser capaz de reconhecer os 

sentimentos de outra pessoa é um treino que deve ser feito 

constantemente, entre colegas, amigos e familiares. 

Devemos estar atentos ao modo como comunicamos com 

os outros, precisamos ser cautelosos e mostrar-nos 

disponíveis para com eles. 
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D i n â m i c a 15 | Como te queres Comportar 

Descrição | O treinador pede aos atletas que pensem 

como se comportam /que tipo de comentários 

fazem/como agem fisicamente quando estão a ser 

agressivos, inibidos, etc. Situação que o grupo pode 

explorar: “Um atleta pede ao treinador para sair mais cedo 

do treino, embora tenha já chegado atrasado.” O treinador 

nomeia dois atletas que devem ir ao centro do círculo 

fazer o pedido de modo agressivo. De seguida nomeia 

outros dois que vão ao centro e se devem mostrar inibidos 

quando fazem o pedido. Seguir-se-ão outros dois atletas 

que farão o pedido de modo manipulador. Por fim, dois 

atletas fazem o pedido negociando com o treinador, sem 

serem agressivos, manipuladores ou inibidos.ao centro e 

se devem mostrar inibidos quando fazem o pedido. 

Seguir-se-ão outros dois atletas que farão o pedido de 

modo manipulador. Por fim, dois atletas fazem o pedido 

negociando com o treinador, sem serem agressivos, 

manipuladores ou inibidos.dois atletas fazem o pedido 

negociando com o treinador, sem serem agressivos, 

manipuladores ou inibidos. 

 

Competências Desportivas | Treinador e atletas são todos 

pessoas diferentes que devem ser respeitadas, ninguém têm o 

direito de ameaçar, envergonhar ou desdenhar o outro. 

Reflectir sobre o comportamento que os atletas exibiram sem 

ficar à defesa ou proferir acusações gratuitas. Considerar 

sempre as pessoas e as suas circunstâncias. 

Competências para a Vida | O modo como tratamos os 

outros tem consequências. Treinar a assertividade é 

treinar um pouco de várias competências como a atenção, 

concentração, o expressar de emoções, comunicação, 

confiança, coesão, etc. É muito importante saber o que se 

quer e procurar atingir esse objectivo. 

 

Dica | O treinador pede a repetição do exercício, nas três 

versões, simulando um convite à/ao namorada/o 

Informação | Na sequência de ter sido fotografado a 

fumar marijuana, o campeão olímpico de natação Michael 

Phelps foi suspenso e viu os seus milionários patrocínios 

serem cancelados… 

Assertividade  
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D i n â m i c a 16 | De que me Protejo Eu 

 

Descrição | A cada elemento é sugerido que pense num medo 

e que verbalize ou represente através de mímica uma forma 

de lidar com esse medo; os restantes atletas devem tentar 

identificar o medo em causa.  

Competências Desportivas | À medida que vai crescendo 

a confiança dentro da equipa, os medos expressos vão 

sendo progressivamente mais profundos. Partilhar os 

medos em campo ou na vida traz aos jogadores 

aproximação, confiança e coesão; aperceberem-se de que 

os medos são comuns a vários elementos da equipa leva a 

estabelecer estratégias conjuntas para os enfrentarem. 

Como lidar com o medo de não se ser convocado ou de 

ser expulso de jogo, por ex. 

Competências para a Vida | O que fazer quando tenho 

receio de algo? Como faço quando tenho medo de uma 

resposta? Como lidar com a resposta negativa, quando 

não consigo fazer algo? Como reagir ao chumbo num 

exame? como me posso proteger das IST ou de uma 

gravidez indesejada? É importante falar sobre os nossos 

medos e receios. 

Dica: com ateltas mais velhos pode conversar-se 

directamente sobre os medos/problemas em campo/jogo, 

como fazer para os resolver 

Conhecimento do outro;  

confiança;  

coesão;  

cooperação;  

auto-estima;  

coordenação;  

pré-conceito;  

competição;  

comunicação não verbal;  

resiliência;  

concentração;  

expressão e reconhecimento emocional;  

assertividade;  

percepção do risco;  

gestão e resolução de conflitos; 

Competências da Equipa? 

4º Congresso de Treinadores de Língua Portuguesa 



INSTITUTIONAL STRAPLINE 

 

 

 

 

Dinâmicas de Prevenção do VIH/SIDA 

4º Congresso de Treinadores de Língua Portuguesa 



INSTITUTIONAL STRAPLINE 

 

 

 

Resultados:  

 

 

i) aumento de conhecimentos sobre a transmissão do VIH e a sua 

prevenção;  

 

ii) mudança de atitudes no que se refere a uma maior abertura à 

discussão de temas relacionados com a sexualidade;  

 

iii) valorização mais positiva do preservativo. 

4º Congresso de Treinadores de Língua Portuguesa 



INSTITUTIONAL STRAPLINE 

 

 

 

Época 2009/10 e 2010/11 Total 

Nº Modalidades 5 

Nº Clubes 11 

Nº Localidades 3 

Nº Equipas 27 

Nº treinadores 31 

Nº atletas 427 

Nº sessões 747 

Nº formações de treinadores 10 

4º Congresso de Treinadores de Língua Portuguesa 



INSTITUTIONAL STRAPLINE 

 

Dinâmicas 1“Apresentação”  

2“O Poço de Ar”  

3“A Roda Sentada” 

4“O Guia e o Cego” 

5“Eco Positivo” 

6“O Espelho” 

7“A Chegada do Desconhecido” 

8“Esbarra Parede” 

9“Actividade das Vidas” 

10“O Espelho de Sentimentos” 

11“Caos” 

12“O Silêncio é Frágil” 

13“Cadeia de Emoções” 

14“Onde está o Sorriso” 

15“Como te queres Comportar” 

16“De que me Protejo Eu” 

17“ O Porquê de Arriscar” 

18“Quero Saber” 

19“Esclarecer Dúvidas” 

20“Os Medos” 

21“Os Três Cartões” 

22“O Agente Nocivo” 

23“Penso que Devias” 

24“O Testemunho” 

25“Vamos Treinar” 

26“Se a Resposta é Não, Então” 

27“Sozinhos em Casa…” 

28“Debate” 

29“Concordo e Discordo” 

30 “O Remorso” 

31“Que Bem Que Estás” 

 

D i n â m i c a s  

11  

D i n â m i c a 1 | Apresentação  

Descrição | Cada atleta deve apresentar-se 

com o formato: “Olá! Eu sou o Mário e além 

de futebol gosto de jogar playstation”. O 

treinador vai registando as actividades que os 

atletas vão dizendo e falando sobre elas. No 

final pode perguntar que expectativas têm os 

atletas para a época desportiva em curso. 

 

Competências Desportivas | A identidade de 

grupo ir-se-á construindo ao longo de toda a 

época. É importante para os atletas conhecerem-

se como pessoas e não só como colegas de treino. 

Um grupo coeso e unido, com espírito de equipa, 

permite trabalhar para um objectivo comum 

desde o inicio. 

Competências para a Vida | Descobrir do 

que gostam os colegas pode revelar 

actividades em comum, reforçando amizades. 

Um grupo que se conhece bem é mais unido 

e coeso, é um grupo que investe mais nas 

suas relações e nos treinos, e que gosta de ir 

treinar porque é onde encontra os amigos. 

 

Informação | Primeiro exercício de um 

Programa que inclui umas sessões mais 

dinâmicas e outras mais reflexivas. Começa com 

uma apresentação – mesmo que os atletas já se 

conheçam – para marcar o início de um processo 

que ao logo da época irá aproximando os atletas e 

fazendo deles melhores pessoas. Cada exercício 

dura 10 a 15 minutos e deve ser integrado num 

treino por semana. 
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D i n â m i c a 2 | O Poço de Ar  

Descrição | Os atletas formam duas filas que 

se colocam em paralelo e se enfrentam; cada 

par dá as mãos, segurando-se firmemente 

pelos pulsos. Obtém-se assim uma superfície 

de braços sobre a qual um atleta, que ficara 

de fora e que agora sobe a um muro ou uma 

cadeira colocada num extremo do túnel (não 

havendo sítio elevado, podem os 

companheiros baixar-se), se deixa cair de 

costas com os olhos fechados. Uma vez 

deitado, os participantes devem elevar o 

colega que têm nos braços, de modo a 

segurá-lo o mais alto possível, sem colocar a 

sua segurança em risco. O atleta elevado deve 

cruzar os braços sobre o peito de modo a que, 

ao cair, não tenha tendência a abri-los e bater 

com eles nos outros elementos. 

 

Competências para a Vida | A confiança nos 

outros. A integração num grupo que nos protege 

e protegemos, e no qual interagimos. A facilidade 

em ter a sensação de risco e aventura. 

Consciência da confiança que depositamos em 

quem nos rodeia. A importância da confiança 

numa relação. O peso de termos a nossa vida nas 

mãos de outra pessoa.  

Competências Desportivas | A sensação de 

queda e a confiança que o atleta tem de 

depositar no grupo, acreditando que toda a 

equipa vai dar o seu melhor; o risco, o 

desafio e a sensação de vencer o medo. 

Treino da força, equilíbrio, da coordenação e 

coesão da equipa. 

 

Dica: Para quebrar o gelo o treinador também 

pode cair sobre os atletas, mostrando assim a sua 

confiança. 
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D i n â m i c a 3 | A Roda Sentada  

Descrição | O grupo forma uma fila que 

fecha em círculo, tendo o ombro direito 

virado para o centro. A roda fecha de modo a 

que todos estejam a tocar na pessoa à sua 

frente e atrás de si. Todos dobram então os 

joelhos, até que cada um se sinta apoiado nos 

joelhos do parceiro de trás. Se tal se 

conseguir, o grupo apoia-se a si próprio, 

sentando-se cada um nos joelhos do parceiro 

de trás. Só se consegue êxito se se mantiver a 

forma circular, com os braços levantados. O 

grupo deve aguentar nessa posição durante 10 

segundos. 

 

Competências Desportivas | A confiança nos 

colegas de equipa. Treina o equilíbrio, a força, o 

espírito de equipa, a coesão, a liderança, a 

rapidez, a coordenação, a comunicação, tudo 

necessário para se conseguir o objectivo em 

comum da equipa. Mostra como algumas coisas 

só se conseguem com o esforço de todos, quando 

todos jogam em equipa e conseguem realizar os 

exercícios juntos. A importância de manter o 

balneário coeso. 

Competências para a Vida | Devemos 

confiar em todas as pessoas? Ter uma família 

coesa é importante? Como se mantém um 

grupo de amigos coeso? Ter consciência de 

que fazemos parte de um todo e que a nossa 

acção pode fazer cair o conjunto. Reflectir 

sobre o que o grupo consegue fazer e nenhum 

elemento sozinho consegue. 

 

Dica: Pode ser realizado primeiro com todos os 

atletas, e depois divididos em grupos. 
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D i n â m i c a 4 | O Guia e o Cego 

Descrição | Formam-se pares de atletas: um 

será o guia, o outro o cego. O cego terá uma 

venda e a bola, será conduzido pelo guia em 

silêncio, apenas com a mão no ombro deste. 

O atleta que faz de cego deverá percorrer o 

campo e movimentar-se com a bola. Aos 

guias pede-se-lhes que levem os cegos ao 

longo das linhas, não tendo necessariamente 

que andar sempre por cima delas, podem 

andar aos ziguezagues ou aos círculos com 

eles. Podem no início andar devagar, mas 

assim que sintam confiança devem começar a 

correr. Os atletas devem trocar de função 

após 3-4 minutos.  

Competências Desportivas | A confiança 

nos colegas de equipa, o receio de se estar 

nas mãos dos outros; a responsabilidade por 

colaborar com o outro; a dificuldade em 

imaginar uma jogada. A capacidade de se 

conhecer o campo de trabalho e as técnicas 

do jogo até de olhos fechados.  

Competências para a Vida | Devemos 

confiar em todas as pessoas? Deve confiar-se 

em alguém cegamente? É importante confiar 

nas pessoas que nos fazem bem, é importante 

confiarmos na equipa, nos nossos amigos, na 

família, nos professores, etc. Quando 

confiamos podemos sair desiludidos? 

Dica | O treinador também pode fazer par 

com um atleta. 
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D i n â m i c a 5 | Eco Positivo 

Descrição | Os atletas, em círculo, devem 

elogiar qualidades, desportivas ou pessoais, 

de um colega colocado no centro, devendo 

todos os elementos da equipa ser elogiados. 

Pode também ser o treinador quem elogia e é 

elogiado. 

Competências Desportivas | A confiança 

nos colegas de equipa aumenta quando os 

elogios, e o reforço positivo entra e fica em 

campo. O elogio dos pares reforça a auto-

estima e a coesão do grupo, sobretudo 

quando todos enaltecem pontos positivos da 

equipa. Inverter a tendência de ser mais 

comum criticar que elogiar. No início da 

época, alguns atletas podem não se conhecer, 

e elogiar pode ser uma maneira positiva de 

estabelecer confiança 

Competências para a Vida | Redescoberta 

das qualidades dos outros e das nossas. A 

importância de elogiarmos os outros e de 

aprendermos a receber elogios. Elogiar 

significa acreditar no outro, confiar, ver os 

seus aspectos positivos. Muitas vezes os 

outros vêem-nos melhor do que pensamos. 

Elogiar o outro também pode diminuir a 

importância das suas faltas, ao focar nos seus 

aspectos positivos. O elogio sincero cria bom 

ambiente.  

Dica | pode ser necessário explicar que um 

elogio é sempre uma apreciação positiva 
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D i n â m i c a 6 | O Espelho 

Descrição | Um atleta deverá ser o espelho de 

um colega, reflectindo de forma fiel os seus 

movimentos, expressões e indecisões, embora 

só o colega tenha bola. O jogador a imitar 

deverá executar movimentos próprios da 

modalidade (driblar ao longo do campo e 

lançar ao cesto/rematar à baliza, fingir que 

finta atletas ou que faz passes). O par de 

atletas troca de papéis no final de dois 

minutos.  

Competências Desportivas | Estar atento ao 

outro; ser capaz de seguir meticulosamente os 

seus movimentos, ir conhecendo o outro ao 

ponto de ser capaz de conseguir antecipar os 

seus movimentos e colocar-se no momento 

certo na altura certa (válido para colegas de 

equipa e adversários). Ter porém em atenção 

que não conseguimos conhecer totalmente o 

outro, o que por vezes nos leva a cometer 

erros (por ex, pensamos que ele vai passar 

para o jogador da esquerda e na realidade 

passa para o da direita). 

 

Informação | A experiência de se ser voluntário 

– em qualquer actividade – pode proporcionar 

momentos de aprendizagem ideal aos jovens, não 

só em aspectos técnicos, mas no que diz respeito 

à sociabilização.  

Competências para a Vida | Quanto mais 

atentos aos outros, melhor os conheceremos e 

melhor poderemos antecipar o que vão fazer, 

seja mal ou bem, podendo reagir da melhor 

maneira e até saber como resolver melhor os 

conflitos que surjam. 

 

Dica | Este exercício pode servir de aquecimento. 
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D i n â m i c a 7 | A Chegada do Desconhecido 

Descrição | Simulação da chegada de um 

novo atleta ao clube. O treinador pede ao 

novo jogador que vá ao encontro do capitão 

para receber instruções. Os jogadores deste 

clube são rivais da ex-equipa do novo 

jogador e vão dificultar a sua entrada. O 

treinador escolhe quem fará de novo jogador 

e quem fará de capitão. O novo jogador 

dirige-se ao capitão e pede-lhe para entrar no 

treino. O capitão deve dificultar-lhe a vida, 

não aceitando nem rejeitando. Pode 

representar-se esta situação com todos os 

atletas.  

 

Competências Desportivas  

Confiar em todos os elementos da equipa, 

não ter preconceitos, boa comunicação, 

equipa coesa, antecipação e gestão de 

conflitos que possam surgir com novos 

jogadores. Receber bem novos jogadores 

aumenta a auto-estima de cada um e cria bom 

ambiente no balneário. As divergências entre 

colegas de treinos ou de escola devem ser 

dialogadas para que não prejudiquem o 

desempenho nos treinos. 

Competências para a Vida  

Ao longo da vida vamos conhecendo muitas 

pessoas, temos que as aceitar, confiar nelas, 

tentar conhecê-las e cooperar com elas o 

melhor possível. Seja na família, na escola ou 

no desporto, os conflitos são problemas que 

podem ser resolvidos se houver uma boa 

comunicação e esforço para que as relações 

resultem. 

 

Dica | O capitão da equipa faz de elemento novo, 

e o elemento mais novo da equipa faz de capitão.  

Pré-conceito: julgamento formado sem 

fundamento 
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D i n â m i c a 8 | Esbarra Parede 

Descrição | Atletas em fila próximos de uma 

parede. O treinador escolhe dois atletas a 

quem previamente instruiu para que impeçam 

que esbarrem na parede os colegas que em 

sucessão se dirigirão para a dita. Instrução 

para os atletas em fila: todos devem fechar os 

olhos, e ao toque do treinador no ombro, 

avançar até à parede que está à frente; só 

poderão abrir os olhos quando o treinador 

autorizar (depois de retido pelos colegas). 

Após todos os atletas terem caminhado contra 

a parede repete-se a dinâmica pedindo aos 

atletas que desta vez corram, novamente de 

olhos fechados; os dois colegas voltarão a 

impedi-los de bater na parede. Na última 

repetição os atletas da fila devem voltar a 

andar (e não correr), mas o treinador instrui 

os atletas de plantão para que não interfiram, 

deixando os colegas chocar com a parede.  

Competências Desportivas: A finalidade do 

jogo é desenvolver a confiança através da 

sensação de segurança que se ganha cada vez 

que se é apanhado pelos colegas de plantão. 

Na última repetição, o atleta sente-se seguro, 

mesmo quando corre contra a parede. 

Discute-se esse sentimento de segurança e se 

o receio de esbarrar contra a parede sem 

qualquer protecção se desvaneceu por 

completo. Quando jogamos não estamos 

sozinhos, mas a confiança por vezes é cega. 

Não é por termos ganho ou perdido sempre 

que as coisas terão sempre de ser assim: 

devemos considerar que as circunstâncias 

podem mudar e concentrarmo-nos no que 

temos/somos e nos objectivos que definimos.  

Competências para a Vida | Efeito que a 

repetição de um comportamento 

anteriormente bem sucedido tem na baixa de 

defesas por parte da nossa parte e 

consequências que este efeito pode ter por ex 

na transmissão de doenças. Porque temos um 

comportamento de risco e nunca aconteceu 

nada, habituamo-nos e criamos maus hábitos.  
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D i n â m i c a 9 | Actividade das Vidas 

Descrição | Esta Actividade tem duas partes, 

as quais aos atletas parecerão idênticas, 

diferindo basicamente na instrução que eles 

recebem. Cada atleta terá uma bola, a qual 

representa a vida. Parte 1 - O atleta deverá 

tirar a bola ao outro, sem perder a sua. 

Sempre que um elemento deixa de ter a bola 

em seu poder, sai do jogo, os restantes 

continuam a jogar. Deve-se ir reduzindo o 

espaço usado para o jogo à medida que saem 

jogadores. Ganha o atleta que chegar ao fim 

com a sua bola. Parte 2 - É dito aos atletas 

que “ganha quem tiver a bola do adversário 

em seu poder ao fim de um minuto”. A 

instrução deve ser exactamente esta, sem 

mais esclarecimentos. No final o treinador 

deverá perguntar: Quem ficou com a bola do 

adversário? Como o conseguiu fazer? Quem 

não ficou com a bola do adversário? Porquê? 

O treinador explica que na parte 1 o objectivo 

era competir e na parte 2 era cooperar, ou 

seja, deverá explicar que a forma mais fácil 

de resolver esta tarefa era trocar de imediato 

de bola com o adversário, nenhum ficando a 

perder.  

 

Competências Desportivas | A importância da 

concentração e da atenção dispensada ao 

conteúdo que é transmitido vs a interpretação que 

diferentes pessoas fazem da mesma mensagem. 

Como na Parte 1 se ganhava tirando a bola ao 

adversário sem perder a sua, na Parte 2 muitos 

assumem que o principio é o mesmo. Os 

jogadores devem estar atentos às ordens do 

treinador e a compreensão da mensagem deve ser 

igual para todos. 

Competências para a Vida | Também na 

vida as experiências, boas ou más, 

influenciam o nosso comportamento. Temos 

de estar atentos à mensagem e compreender 

bem o seu conteúdo. Devemos proteger a 

nossa vida e não ter comportamentos de risco 

só porque sempre se vinha fazendo 

determinado acto de uma certa forma. 

Devemos ter em mente que na vida raramente 

as circunstâncias são exactamente iguais, pois 

as pessoas são diferentes entre si, e mesmo ao 

longo da vida vão-se comportando de forma 

diferente.  

Dica | Se não houver bolas para todos, o jogo 

pode fazer-se entre duas equipas. 
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D i n â m i c a 10 | O Espelho de Sentimentos 

 

Descrição | Atletas divididos em grupos de três. 

O treinador escolhe em cada grupo:- um jogador 

para mimetizar uma emoção (por ex. alegria), 

recorrendo a gestos, 

- um outro para reconhecer a emoção e 

transmiti-la ao terceiro jogador por palavras. 

Este terceiro jogador mimetizará agora outra 

emoção (por ex. o medo), a qual deverá ser 

identificada pelo primeiro jogador, que a 

transmitirá por palavras ao segundo. O 

segundo mimetizará outra emoção (por ex. 

surpresa), que o terceiro identificará e 

transmitirá por palavras ao primeiro. Assim 

consecutivamente ao longo de 5 minutos 

(outras emoções possíveis: tristeza, zanga…).  

Competências Desportivas | Ao 

reconhecermos melhor as expressões 

emocionais dos nossos colegas, iremos 

comunicar melhor em campo, numa 

linguagem não verbal que todos da equipa 

podem reconhecer e treinar bastante entre 

todos na equipa incluindo o treinador.  

Competências para a Vida | Oportunidade 

de colocar os atletas a falar de sentimentos. 

Compreensão da mensagem pelo seu 

conteúdo corporal; a distância entre o 

pensamento e a acção; a facilidade em 

imaginar e a dificuldade em exprimir; o 

ganho ou a perda da utilização do gesto como 

complemento da linguagem. Devemos evitar 

os mal-entendidos que surgem em situações 

nas quais as pessoas não são claras naquilo 

que dizem ou querem. Por isso estar atentos 

aos outros e saber o que os outros sentem, 

ajuda-nos a entender melhor.  

Dica | Pode ser o treinador ou os jogadores a 

darem os sentimentos. 
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D i n â m i c a 11 | Caos 

Descrição: Os atletas são divididos em 

grupos de 8 elementos ou menos. O treinador 

entrega uma bola a cada grupo e pede aos 

atletas que comecem o aquecimento (não diz 

que tarefas quer que façam). Observa o que 

fazem (se se organizam, se alguém assume a 

liderança e os outros a acatam, se não fazem 

nada e apenas brincam…), e passados 3 

minutos chama-os. Identifica um elemento 

para ficar no meio de cada grupo, e pede aos 

restantes que passem a bola entre si; se o 

elemento do meio conseguir interceptar a 

bola, troca de lugar com o colega que a 

perdeu. Continuam assim por 3 minutos. Por 

fim reúnem-se todos os atletas e é-lhes 

sugerido que imaginem um mundo em que 

ninguém cumpre regras.  

Competências Desportivas: é mais fácil 

executar tarefas e cumprir objectivos quando 

se está organizado, ou seja, quando existem 

regras definidas para todos. É importante 

aprender, conhecer e cumprir regras. A 

importância de exercícios que (também) 

dependem do cumprimento de regras pelos 

outros: o passe, a intercepção da bola... Uma 

equipa que conhece bem as regras joga mais 

coesa e mais coordenada. Só se conseguem 

atingir objectivos, com regras. 

Competências para a Vida: A importância 

do cumprimento dos papéis, regras e 

obrigações que nos são atribuídos, para o 

equilíbrio do grupo (equipa, família, casal, 

amigos, sociedade); a relação entre 

“obrigação” e “necessidade reconhecida e 

valorizada por cada um”; confusão versus 

organização; a agressividade gerada a partir 

da confusão. Saber quando competir e 

quando cooperar, dando o melhor em ambas 

ocasiões. Quando cumprimos as nossas 

obrigações, torna-se mais fácil viver em 

comunidade. Os comportamentos de risco são 

normalmente quebra de regras, mas a 

sociedade precisa dessas regras para 

sobreviver.  

Cooperação 

22  

D i n â m i c a 12 | O Silêncio é frágil 

Descrição: Atletas deitados de costas, com os 

olhos fechados, em silêncio total. O treinador 

pede ao grupo que se aperceba do silêncio e 

da tranquilidade existentes ao redor. Cada 

atleta deve pensar numa exclamação (como 

se fosse um grito) capaz de rasgar o silêncio; 

deve também pensar em todas as tarefas 

desempenhadas nesse dia no treino, em tudo 

o que fez de bem e de mal. Após um minuto, 

o treinador explica que irá tocar em cada 

atleta um por um, de modo que mal sintam 

esse toque comecem imediatamente aos 

saltos, proferindo o respectivo grito, depois 

do que devem regressar imediatamente à 

posição silenciosa, onde quer que se 

encontrem; Nota: O treinador deve esperar 

que se faça de novo silêncio completo e pedir 

que se mantenham concentrados no que 

fizeram no treino, antes de tocar no atleta 

seguinte. Basta que 3-4 atletas executem o 

grito.  

Competências Desportivas: O silêncio é 

frágil e é importante estarmos em silêncio 

para nos concentramos, para recordarmos o 

que fizemos de bem e de mal. O mesmo 

silêncio é importante para percebermos as 

instruções do treinador. Em situações de 

muito barulho, como por exemplo em jogos, 

é impossível evitar o ruído, mas se um atleta 

for capaz de pensar em silêncio, consegue 

mais facilmente concentrar-se e pensar em 

estratégias para os jogos. 

 

Dicas: o treinador pode dar instruções para se 

concentrarem num tema especifico; não fazer se 

houver outras equipas ou ruído por perto.  

Competências para a Vida: concentração é 

sempre importante ao longo da nossa vida, 

para podermos atingir os nossos objectivos. 

Antes de agir é por vezes necessário 

concentrarmo-nos e pensar no que vamos 

fazer.  

Informação: numa sociedade ruidosa como a 

actual, é importante voltar a valorizar o 

silêncio e a apreciar a qualidade do som em 

detrimento da potência. 
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D i n â m i c a 13 | Cadeia de Emoções 

 

Descrição | A equipa é dividida em grupos com 

pelo menos cinco elementos, os quais se colocam 

em fila, sentados ou em pé. O treinador escolhe 

uma emoção (medo, alegria, surpresa, tristeza, 

etc) que transmite ao ouvido do primeiro 

elemento da fila. Este deverá transmitir essa 

emoção ao participante imediatamente atrás de si, 

recorrendo apenas à expressão facial. Não são 

permitidos sons. O segundo elemento repete o 

procedimento com o terceiro, e assim por diante 

até que a mensagem chegue ao último 

participante, que deve dizer em voz alta a 

emoção que pensou reconhecer. O treinador pode 

optar por transmitir a mesma emoção a todos os 

grupos ou atribuir emoções diferentes a cada um. 

 

Competências para a Vida 

Estar consciente de que por vezes existe uma 

diferença entre a ideia que se tem de uma 

emoção e a sua expressão; a dificuldade de 

transmitir emoções quando não se pode 

recorrer à palavra; a variedade de expressões 

faciais que cada um pode dar à mesma 

emoção; a confusão e mal-entendidos que 

interpretações erradas podem gerar.  

Competências desportivas  

Uma expressão nem sempre é óbvia para 

todos, por isso devemos fazer um esforço 

para que os nossos colegas nos entendam sem 

dúvidas. Saber reconhecer, expressar e 

controlar as emoções melhora o desempenho 

durante o jogo. 

 

Dica | Os sentimentos podem ser sugeridos pelo 

atleta que inicia a cadeia.  
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D i n â m i c a 14 | Onde está o Sorriso 

Descrição | Instruções para os atletas: cada 

um deve expressar o sentimento que o 

treinador lhe indique ao ouvido (por ex 

tristeza, felicidade, zangado, nem triste nem 

alegre), caminhando pelo campo e 

aproximando-se dos colegas cujo semblante 

mostre a mesma expressão. Quando o 

treinador der o tempo por terminado, os 

atletas deverão estar agrupados por 

expressão.  

Competências Desportivas | Os atletas 

apercebem-se de que não expressam a mesma 

emoção de maneira idêntica entre si. É vulgar 

confundir a expressão da emoção tristeza, 

com a zanga. Nem sempre nos apercebemos 

do que o outro nos quer transmitir pela 

expressão que tem: pode estar triste ou 

zangado e não conseguimos perceber a 

diferença. Acresce que normalmente agimos 

por reacção: se alguém aparenta estar 

zangado, tendemos a ficar agressivos e 

também a exprimir zanga e esquecemo-nos 

que talvez essa pessoa esteja é triste. É 

preciso ter em atenção as emoções em 

campo, porque elas podem decidir um jogo.  

Dica | Silêncio obrigatório. Só se pode 

utilizar expressões faciais.  

Competências para a Vida | por vezes é 

preferível perguntar o que se passa em vez de 

adivinhar os sentimentos do outro. Ser capaz 

de reconhecer os sentimentos de outra pessoa 

é um treino que deve ser feito 

constantemente, entre colegas, amigos e 

familiares. Devemos estar atentos ao modo 

como comunicamos com os outros, 

precisamos ser cautelosos e mostrar-nos 

disponíveis para com eles. 

25  

D i n â m i c a 15 | Como te queres Comportar 

Descrição | O treinador pede aos atletas que 

pensem como se comportam /que tipo de 

comentários fazem/como agem fisicamente 

quando estão a ser agressivos, inibidos, etc. 

Situação que o grupo pode explorar: “Um 

atleta pede ao treinador para sair mais cedo 

do treino, embora tenha já chegado atrasado.” 

O treinador nomeia dois atletas que devem ir 

ao centro do círculo fazer o pedido de modo 

agressivo. De seguida nomeia outros dois que 

vão ao centro e se devem mostrar inibidos 

quando fazem o pedido. Seguir-se-ão outros 

dois atletas que farão o pedido de modo 

manipulador. Por fim, dois atletas fazem o 

pedido negociando com o treinador, sem 

serem agressivos, manipuladores ou 

inibidos.ao centro e se devem mostrar 

inibidos quando fazem o pedido. Seguir-se-ão 

outros dois atletas que farão o pedido de 

modo manipulador. Por fim, dois atletas 

fazem o pedido negociando com o treinador, 

sem serem agressivos, manipuladores ou 

inibidos.dois atletas fazem o pedido 

negociando com o treinador, sem serem 

agressivos, manipuladores ou inibidos. 

 

Competências Desportivas | Treinador e atletas 

são todos pessoas diferentes que devem ser 

respeitadas, ninguém têm o direito de ameaçar, 

envergonhar ou desdenhar o outro. Reflectir 

sobre o comportamento que os atletas exibiram 

sem ficar à defesa ou proferir acusações 

gratuitas. Considerar sempre as pessoas e as suas 

circunstâncias. 

Competências para a Vida | O modo como 

tratamos os outros tem consequências. 

Treinar a assertividade é treinar um pouco de 

várias competências como a atenção, 

concentração, o expressar de emoções, 

comunicação, confiança, coesão, etc. É muito 

importante saber o que se quer e procurar 

atingir esse objectivo. 

 

Dica | O treinador pede a repetição do exercício, 

nas três versões, simulando um convite à/ao 

namorada/o 

Informação | Na sequência de ter sido 

fotografado a fumar marijuana, o campeão 

olímpico de natação Michael Phelps foi 

suspenso e viu os seus milionários 

patrocínios serem cancelados… 

Assertividade  

26  

D i n â m i c a 16 | De que me Protejo Eu 

 

Descrição | A cada elemento é sugerido que 

pense num medo e que verbalize ou represente 

através de mímica uma forma de lidar com esse 

medo; os restantes atletas devem tentar 

identificar o medo em causa.  

Competências Desportivas | À medida que 

vai crescendo a confiança dentro da equipa, 

os medos expressos vão sendo 

progressivamente mais profundos. Partilhar 

os medos em campo ou na vida traz aos 

jogadores aproximação, confiança e coesão; 

aperceberem-se de que os medos são comuns 

a vários elementos da equipa leva a 

estabelecer estratégias conjuntas para os 

enfrentarem. Como lidar com o medo de não 

se ser convocado ou de ser expulso de jogo, 

por ex. 

Competências para a Vida | O que fazer 

quando tenho receio de algo? Como faço 

quando tenho medo de uma resposta? Como 

lidar com a resposta negativa, quando não 

consigo fazer algo? Como reagir ao chumbo 

num exame? como me posso proteger das 

IST ou de uma gravidez indesejada? É 

importante falar sobre os nossos medos e 

receios. 

Dinâmica 17 “ O porquê de arriscar”   

Dinâmica 18 “Quero saber”   

Dinâmica 19 “Esclarecer dúvidas”   

Dinâmica 20 “Os medos”  

Dinâmica 21 “Os três cartões”  

Dinâmica 22 “O agente nocivo”  

Dinâmica 23 “Penso que devias”  

Dinâmica 24 “O Testemunho”  

Dinâmica 25 “Vamos treinar”  

Dinâmica 26 “Se a resposta é não, então” 

Dinâmica 27 “Sozinhos em casa…”  

Dinâmica 28 “Debate”  

Dinâmica 29 “Concordo e  

Discordo”  

40  

Dinâmica 30 “O Remorso”  

41  

Dinâmica 31 “Que bem que estás”  

42  
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10  

Descrição: O grupo forma uma fila em círculo, com o 

ombro direito virado para o centro. A roda fecha de modo 

a que todos estejam a tocar na pessoa à sua frente e atrás 

de si. Todos dobram os joelhos até se sentarem nos 

joelhos do parceiro de trás e terem outro colega sentado 

no colo.  

D i n â m i c a s  

11  

D i n â m i c a 1 | Apresentação  

Descrição | Cada atleta deve apresentar-se com o 

formato: “Olá! Eu sou o Mário e além de futebol gosto de 

jogar playstation”. O treinador vai registando as 

actividades que os atletas vão dizendo e falando sobre 

elas. No final pode perguntar que expectativas têm os 

atletas para a época desportiva em curso. 

 

Competências Desportivas | A identidade de grupo ir-se-á 

construindo ao longo de toda a época. É importante para os 

atletas conhecerem-se como pessoas e não só como colegas 

de treino. Um grupo coeso e unido, com espírito de equipa, 

permite trabalhar para um objectivo comum desde o inicio. 

Competências para a Vida | Descobrir do que gostam os 

colegas pode revelar actividades em comum, reforçando 

amizades. Um grupo que se conhece bem é mais unido e 

coeso, é um grupo que investe mais nas suas relações e 

nos treinos, e que gosta de ir treinar porque é onde 

encontra os amigos. 

 

Informação | Primeiro exercício de um Programa que inclui 

umas sessões mais dinâmicas e outras mais reflexivas. 

Começa com uma apresentação – mesmo que os atletas já se 

conheçam – para marcar o início de um processo que ao logo 

da época irá aproximando os atletas e fazendo deles melhores 

pessoas. Cada exercício dura 10 a 15 minutos e deve ser 

integrado num treino por semana. 

12  

D i n â m i c a 2 | O Poço de Ar  

Descrição | Os atletas formam duas filas que se colocam 

em paralelo e se enfrentam; cada par dá as mãos, 

segurando-se firmemente pelos pulsos. Obtém-se assim 

uma superfície de braços sobre a qual um atleta, que 

ficara de fora e que agora sobe a um muro ou uma cadeira 

colocada num extremo do túnel (não havendo sítio 

elevado, podem os companheiros baixar-se), se deixa cair 

de costas com os olhos fechados. Uma vez deitado, os 

participantes devem elevar o colega que têm nos braços, 

de modo a segurá-lo o mais alto possível, sem colocar a 

sua segurança em risco. O atleta elevado deve cruzar os 

braços sobre o peito de modo a que, ao cair, não tenha 

tendência a abri-los e bater com eles nos outros 

elementos. 

 

Competências para a Vida | A confiança nos outros. A 

integração num grupo que nos protege e protegemos, e no 

qual interagimos. A facilidade em ter a sensação de risco e 

aventura. Consciência da confiança que depositamos em 

quem nos rodeia. A importância da confiança numa relação. 

O peso de termos a nossa vida nas mãos de outra pessoa.  

Competências Desportivas | A sensação de queda e a 

confiança que o atleta tem de depositar no grupo, 

acreditando que toda a equipa vai dar o seu melhor; o 

risco, o desafio e a sensação de vencer o medo. Treino da 

força, equilíbrio, da coordenação e coesão da equipa. 

 

Dica: Para quebrar o gelo o treinador também pode cair sobre 

os atletas, mostrando assim a sua confiança. 

13  

D i n â m i c a 3 | A Roda Sentada  

Descrição | O grupo forma uma fila que fecha em círculo, 

tendo o ombro direito virado para o centro. A roda fecha 

de modo a que todos estejam a tocar na pessoa à sua 

frente e atrás de si. Todos dobram então os joelhos, até 

que cada um se sinta apoiado nos joelhos do parceiro de 

trás. Se tal se conseguir, o grupo apoia-se a si próprio, 

sentando-se cada um nos joelhos do parceiro de trás. Só 

se consegue êxito se se mantiver a forma circular, com os 

braços levantados. O grupo deve aguentar nessa posição 

durante 10 segundos. 

 

Competências Desportivas | A confiança nos colegas de 

equipa. Treina o equilíbrio, a força, o espírito de equipa, a 

coesão, a liderança, a rapidez, a coordenação, a comunicação, 

tudo necessário para se conseguir o objectivo em comum da 

equipa. Mostra como algumas coisas só se conseguem com o 

esforço de todos, quando todos jogam em equipa e 

conseguem realizar os exercícios juntos. A importância de 

manter o balneário coeso. 

Competências para a Vida | Devemos confiar em todas 

as pessoas? Ter uma família coesa é importante? Como se 

mantém um grupo de amigos coeso? Ter consciência de 

que fazemos parte de um todo e que a nossa acção pode 

fazer cair o conjunto. Reflectir sobre o que o grupo 

consegue fazer e nenhum elemento sozinho consegue. 

 

Dica: Pode ser realizado primeiro com todos os atletas, e 

depois divididos em grupos. 

14  

D i n â m i c a 4 | O Guia e o Cego 

Descrição | Formam-se pares de atletas: um será o guia, o 

outro o cego. O cego terá uma venda e a bola, será 

conduzido pelo guia em silêncio, apenas com a mão no 

ombro deste. O atleta que faz de cego deverá percorrer o 

campo e movimentar-se com a bola. Aos guias pede-se-

lhes que levem os cegos ao longo das linhas, não tendo 

necessariamente que andar sempre por cima delas, podem 

andar aos ziguezagues ou aos círculos com eles. Podem 

no início andar devagar, mas assim que sintam confiança 

devem começar a correr. Os atletas devem trocar de 

função após 3-4 minutos.  

Competências Desportivas | A confiança nos colegas de 

equipa, o receio de se estar nas mãos dos outros; a 

responsabilidade por colaborar com o outro; a dificuldade 

em imaginar uma jogada. A capacidade de se conhecer o 

campo de trabalho e as técnicas do jogo até de olhos 

fechados.  

Competências para a Vida | Devemos confiar em todas 

as pessoas? Deve confiar-se em alguém cegamente? É 

importante confiar nas pessoas que nos fazem bem, é 

importante confiarmos na equipa, nos nossos amigos, na 

família, nos professores, etc. Quando confiamos podemos 

sair desiludidos? 

Dica | O treinador também pode fazer par com um atleta. 

15  

D i n â m i c a 5 | Eco Positivo 

Descrição | Os atletas, em círculo, devem elogiar 

qualidades, desportivas ou pessoais, de um colega 

colocado no centro, devendo todos os elementos da 

equipa ser elogiados. Pode também ser o treinador quem 

elogia e é elogiado. 

Competências Desportivas | A confiança nos colegas de 

equipa aumenta quando os elogios, e o reforço positivo 

entra e fica em campo. O elogio dos pares reforça a auto-

estima e a coesão do grupo, sobretudo quando todos 

enaltecem pontos positivos da equipa. Inverter a tendência 

de ser mais comum criticar que elogiar. No início da 

época, alguns atletas podem não se conhecer, e elogiar 

pode ser uma maneira positiva de estabelecer confiança 

Competências para a Vida | Redescoberta das 

qualidades dos outros e das nossas. A importância de 

elogiarmos os outros e de aprendermos a receber elogios. 

Elogiar significa acreditar no outro, confiar, ver os seus 

aspectos positivos. Muitas vezes os outros vêem-nos 

melhor do que pensamos. Elogiar o outro também pode 

diminuir a importância das suas faltas, ao focar nos seus 

aspectos positivos. O elogio sincero cria bom ambiente.  

Dica | pode ser necessário explicar que um elogio é 

sempre uma apreciação positiva 

16  

D i n â m i c a 6 | O Espelho 

Descrição | Um atleta deverá ser o espelho de um colega, 

reflectindo de forma fiel os seus movimentos, expressões 

e indecisões, embora só o colega tenha bola. O jogador a 

imitar deverá executar movimentos próprios da 

modalidade (driblar ao longo do campo e lançar ao 

cesto/rematar à baliza, fingir que finta atletas ou que faz 

passes). O par de atletas troca de papéis no final de dois 

minutos.  

Competências Desportivas | Estar atento ao outro; ser 

capaz de seguir meticulosamente os seus movimentos, ir 

conhecendo o outro ao ponto de ser capaz de conseguir 

antecipar os seus movimentos e colocar-se no momento 

certo na altura certa (válido para colegas de equipa e 

adversários). Ter porém em atenção que não conseguimos 

conhecer totalmente o outro, o que por vezes nos leva a 

cometer erros (por ex, pensamos que ele vai passar para o 

jogador da esquerda e na realidade passa para o da 

direita). 

 

Informação | A experiência de se ser voluntário – em 

qualquer actividade – pode proporcionar momentos de 

aprendizagem ideal aos jovens, não só em aspectos técnicos, 

mas no que diz respeito à sociabilização.  

Competências para a Vida | Quanto mais atentos aos 

outros, melhor os conheceremos e melhor poderemos 

antecipar o que vão fazer, seja mal ou bem, podendo 

reagir da melhor maneira e até saber como resolver 

melhor os conflitos que surjam. 

 

Dica | Este exercício pode servir de aquecimento. 

17  

D i n â m i c a 7 | A Chegada do Desconhecido 

Descrição | Simulação da chegada de um novo atleta ao 

clube. O treinador pede ao novo jogador que vá ao 

encontro do capitão para receber instruções. Os jogadores 

deste clube são rivais da ex-equipa do novo jogador e vão 

dificultar a sua entrada. O treinador escolhe quem fará de 

novo jogador e quem fará de capitão. O novo jogador 

dirige-se ao capitão e pede-lhe para entrar no treino. O 

capitão deve dificultar-lhe a vida, não aceitando nem 

rejeitando. Pode representar-se esta situação com todos os 

atletas.  

 

Competências Desportivas  

Confiar em todos os elementos da equipa, não ter 

preconceitos, boa comunicação, equipa coesa, antecipação 

e gestão de conflitos que possam surgir com novos 

jogadores. Receber bem novos jogadores aumenta a auto-

estima de cada um e cria bom ambiente no balneário. As 

divergências entre colegas de treinos ou de escola devem 

ser dialogadas para que não prejudiquem o desempenho 

nos treinos. 

Competências para a Vida  

Ao longo da vida vamos conhecendo muitas pessoas, 

temos que as aceitar, confiar nelas, tentar conhecê-las e 

cooperar com elas o melhor possível. Seja na família, na 

escola ou no desporto, os conflitos são problemas que 

podem ser resolvidos se houver uma boa comunicação e 

esforço para que as relações resultem. 

 

Dica | O capitão da equipa faz de elemento novo, e o 

elemento mais novo da equipa faz de capitão.  

Pré-conceito: julgamento formado sem fundamento 

18  

D i n â m i c a 8 | Esbarra Parede 

Descrição | Atletas em fila próximos de uma parede. O 

treinador escolhe dois atletas a quem previamente instruiu 

para que impeçam que esbarrem na parede os colegas que 

em sucessão se dirigirão para a dita. Instrução para os 

atletas em fila: todos devem fechar os olhos, e ao toque 

do treinador no ombro, avançar até à parede que está à 

frente; só poderão abrir os olhos quando o treinador 

autorizar (depois de retido pelos colegas). Após todos os 

atletas terem caminhado contra a parede repete-se a 

dinâmica pedindo aos atletas que desta vez corram, 

novamente de olhos fechados; os dois colegas voltarão a 

impedi-los de bater na parede. Na última repetição os 

atletas da fila devem voltar a andar (e não correr), mas o 

treinador instrui os atletas de plantão para que não 

interfiram, deixando os colegas chocar com a parede.  

Competências Desportivas: A finalidade do jogo é 

desenvolver a confiança através da sensação de segurança 

que se ganha cada vez que se é apanhado pelos colegas de 

plantão. Na última repetição, o atleta sente-se seguro, 

mesmo quando corre contra a parede. Discute-se esse 

sentimento de segurança e se o receio de esbarrar contra a 

parede sem qualquer protecção se desvaneceu por 

completo. Quando jogamos não estamos sozinhos, mas a 

confiança por vezes é cega. Não é por termos ganho ou 

perdido sempre que as coisas terão sempre de ser assim: 

devemos considerar que as circunstâncias podem mudar e 

concentrarmo-nos no que temos/somos e nos objectivos 

que definimos.  

Competências para a Vida | Efeito que a repetição de 

um comportamento anteriormente bem sucedido tem na 

baixa de defesas por parte da nossa parte e consequências 

que este efeito pode ter por ex na transmissão de doenças. 

Porque temos um comportamento de risco e nunca 

aconteceu nada, habituamo-nos e criamos maus hábitos.  

19  

D i n â m i c a 9 | Actividade das Vidas 

Descrição | Esta Actividade tem duas partes, as quais aos 

atletas parecerão idênticas, diferindo basicamente na 

instrução que eles recebem. Cada atleta terá uma bola, a 

qual representa a vida. Parte 1 - O atleta deverá tirar a 

bola ao outro, sem perder a sua. Sempre que um elemento 

deixa de ter a bola em seu poder, sai do jogo, os restantes 

continuam a jogar. Deve-se ir reduzindo o espaço usado 

para o jogo à medida que saem jogadores. Ganha o atleta 

que chegar ao fim com a sua bola. Parte 2 - É dito aos 

atletas que “ganha quem tiver a bola do adversário em seu 

poder ao fim de um minuto”. A instrução deve ser 

exactamente esta, sem mais esclarecimentos. No final o 

treinador deverá perguntar: Quem ficou com a bola do 

adversário? Como o conseguiu fazer? Quem não ficou 

com a bola do adversário? Porquê? O treinador explica 

que na parte 1 o objectivo era competir e na parte 2 era 

cooperar, ou seja, deverá explicar que a forma mais fácil 

de resolver esta tarefa era trocar de imediato de bola com 

o adversário, nenhum ficando a perder.  

 

Competências Desportivas | A importância da concentração 

e da atenção dispensada ao conteúdo que é transmitido vs a 

interpretação que diferentes pessoas fazem da mesma 

mensagem. Como na Parte 1 se ganhava tirando a bola ao 

adversário sem perder a sua, na Parte 2 muitos assumem que 

o principio é o mesmo. Os jogadores devem estar atentos às 

ordens do treinador e a compreensão da mensagem deve ser 

igual para todos. 

Competências para a Vida | Também na vida as 

experiências, boas ou más, influenciam o nosso 

comportamento. Temos de estar atentos à mensagem e 

compreender bem o seu conteúdo. Devemos proteger a 

nossa vida e não ter comportamentos de risco só porque 

sempre se vinha fazendo determinado acto de uma certa 

forma. Devemos ter em mente que na vida raramente as 

circunstâncias são exactamente iguais, pois as pessoas são 

diferentes entre si, e mesmo ao longo da vida vão-se 

comportando de forma diferente.  

Dica | Se não houver bolas para todos, o jogo pode fazer-

se entre duas equipas. 

20  

D i n â m i c a 10 | O Espelho de Sentimentos 

 

Descrição | Atletas divididos em grupos de três. O treinador 

escolhe em cada grupo:- um jogador para mimetizar uma 

emoção (por ex. alegria), recorrendo a gestos, 

- um outro para reconhecer a emoção e transmiti-la ao 

terceiro jogador por palavras. Este terceiro jogador 

mimetizará agora outra emoção (por ex. o medo), a qual 

deverá ser identificada pelo primeiro jogador, que a 

transmitirá por palavras ao segundo. O segundo 

mimetizará outra emoção (por ex. surpresa), que o 

terceiro identificará e transmitirá por palavras ao 

primeiro. Assim consecutivamente ao longo de 5 minutos 

(outras emoções possíveis: tristeza, zanga…).  

Competências Desportivas | Ao reconhecermos melhor 

as expressões emocionais dos nossos colegas, iremos 

comunicar melhor em campo, numa linguagem não verbal 

que todos da equipa podem reconhecer e treinar bastante 

entre todos na equipa incluindo o treinador.  

Competências para a Vida | Oportunidade de colocar os 

atletas a falar de sentimentos. Compreensão da mensagem 

pelo seu conteúdo corporal; a distância entre o 

pensamento e a acção; a facilidade em imaginar e a 

dificuldade em exprimir; o ganho ou a perda da utilização 

do gesto como complemento da linguagem. Devemos 

evitar os mal-entendidos que surgem em situações nas 

quais as pessoas não são claras naquilo que dizem ou 

querem. Por isso estar atentos aos outros e saber o que os 

outros sentem, ajuda-nos a entender melhor.  

Dica | Pode ser o treinador ou os jogadores a darem os 

sentimentos. 

21  

D i n â m i c a 11 | Caos 

Descrição: Os atletas são divididos em grupos de 8 

elementos ou menos. O treinador entrega uma bola a cada 

grupo e pede aos atletas que comecem o aquecimento 

(não diz que tarefas quer que façam). Observa o que 

fazem (se se organizam, se alguém assume a liderança e 

os outros a acatam, se não fazem nada e apenas 

brincam…), e passados 3 minutos chama-os. Identifica 

um elemento para ficar no meio de cada grupo, e pede aos 

restantes que passem a bola entre si; se o elemento do 

meio conseguir interceptar a bola, troca de lugar com o 

colega que a perdeu. Continuam assim por 3 minutos. Por 

fim reúnem-se todos os atletas e é-lhes sugerido que 

imaginem um mundo em que ninguém cumpre regras.  

Competências Desportivas: é mais fácil executar tarefas 

e cumprir objectivos quando se está organizado, ou seja, 

quando existem regras definidas para todos. É importante 

aprender, conhecer e cumprir regras. A importância de 

exercícios que (também) dependem do cumprimento de 

regras pelos outros: o passe, a intercepção da bola... Uma 

equipa que conhece bem as regras joga mais coesa e mais 

coordenada. Só se conseguem atingir objectivos, com 

regras. 

Competências para a Vida: A importância do 

cumprimento dos papéis, regras e obrigações que nos são 

atribuídos, para o equilíbrio do grupo (equipa, família, 

casal, amigos, sociedade); a relação entre “obrigação” e 

“necessidade reconhecida e valorizada por cada um”; 

confusão versus organização; a agressividade gerada a 

partir da confusão. Saber quando competir e quando 

cooperar, dando o melhor em ambas ocasiões. Quando 

cumprimos as nossas obrigações, torna-se mais fácil viver 

em comunidade. Os comportamentos de risco são 

normalmente quebra de regras, mas a sociedade precisa 

dessas regras para sobreviver.  

Cooperação 
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D i n â m i c a 12 | O Silêncio é frágil 

Descrição: Atletas deitados de costas, com os olhos 

fechados, em silêncio total. O treinador pede ao grupo que 

se aperceba do silêncio e da tranquilidade existentes ao 

redor. Cada atleta deve pensar numa exclamação (como se 

fosse um grito) capaz de rasgar o silêncio; deve também 

pensar em todas as tarefas desempenhadas nesse dia no 

treino, em tudo o que fez de bem e de mal. Após um 

minuto, o treinador explica que irá tocar em cada atleta 

um por um, de modo que mal sintam esse toque comecem 

imediatamente aos saltos, proferindo o respectivo grito, 

depois do que devem regressar imediatamente à posição 

silenciosa, onde quer que se encontrem; Nota: O treinador 

deve esperar que se faça de novo silêncio completo e 

pedir que se mantenham concentrados no que fizeram no 

treino, antes de tocar no atleta seguinte. Basta que 3-4 

atletas executem o grito.  

Competências Desportivas: O silêncio é frágil e é 

importante estarmos em silêncio para nos concentramos, 

para recordarmos o que fizemos de bem e de mal. O 

mesmo silêncio é importante para percebermos as 

instruções do treinador. Em situações de muito barulho, 

como por exemplo em jogos, é impossível evitar o ruído, 

mas se um atleta for capaz de pensar em silêncio, 

consegue mais facilmente concentrar-se e pensar em 

estratégias para os jogos. 

 

Dicas: o treinador pode dar instruções para se concentrarem 

num tema especifico; não fazer se houver outras equipas ou 

ruído por perto.  

Competências para a Vida: concentração é sempre 

importante ao longo da nossa vida, para podermos atingir 

os nossos objectivos. Antes de agir é por vezes necessário 

concentrarmo-nos e pensar no que vamos fazer.  

Informação: numa sociedade ruidosa como a actual, é 

importante voltar a valorizar o silêncio e a apreciar a 

qualidade do som em detrimento da potência. 
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D i n â m i c a 13 | Cadeia de Emoções 

 

Descrição | A equipa é dividida em grupos com pelo menos 

cinco elementos, os quais se colocam em fila, sentados ou em 

pé. O treinador escolhe uma emoção (medo, alegria, surpresa, 

tristeza, etc) que transmite ao ouvido do primeiro elemento da 

fila. Este deverá transmitir essa emoção ao participante 

imediatamente atrás de si, recorrendo apenas à expressão 

facial. Não são permitidos sons. O segundo elemento repete o 

procedimento com o terceiro, e assim por diante até que a 

mensagem chegue ao último participante, que deve dizer em 

voz alta a emoção que pensou reconhecer. O treinador pode 

optar por transmitir a mesma emoção a todos os grupos ou 

atribuir emoções diferentes a cada um. 

 

Competências para a Vida 

Estar consciente de que por vezes existe uma diferença 

entre a ideia que se tem de uma emoção e a sua expressão; 

a dificuldade de transmitir emoções quando não se pode 

recorrer à palavra; a variedade de expressões faciais que 

cada um pode dar à mesma emoção; a confusão e mal-

entendidos que interpretações erradas podem gerar.  

Competências desportivas  

Uma expressão nem sempre é óbvia para todos, por isso 

devemos fazer um esforço para que os nossos colegas nos 

entendam sem dúvidas. Saber reconhecer, expressar e 

controlar as emoções melhora o desempenho durante o 

jogo. 

 

Dica | Os sentimentos podem ser sugeridos pelo atleta que 

inicia a cadeia.  
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D i n â m i c a 14 | Onde está o Sorriso 

Descrição | Instruções para os atletas: cada um deve 

expressar o sentimento que o treinador lhe indique ao 

ouvido (por ex tristeza, felicidade, zangado, nem triste 

nem alegre), caminhando pelo campo e aproximando-se 

dos colegas cujo semblante mostre a mesma expressão. 

Quando o treinador der o tempo por terminado, os atletas 

deverão estar agrupados por expressão.  

Competências Desportivas | Os atletas apercebem-se de 

que não expressam a mesma emoção de maneira idêntica 

entre si. É vulgar confundir a expressão da emoção 

tristeza, com a zanga. Nem sempre nos apercebemos do 

que o outro nos quer transmitir pela expressão que tem: 

pode estar triste ou zangado e não conseguimos perceber 

a diferença. Acresce que normalmente agimos por 

reacção: se alguém aparenta estar zangado, tendemos a 

ficar agressivos e também a exprimir zanga e esquecemo-

nos que talvez essa pessoa esteja é triste. É preciso ter em 

atenção as emoções em campo, porque elas podem decidir 

um jogo.  

Dica | Silêncio obrigatório. Só se pode utilizar expressões 

faciais.  

Competências para a Vida | por vezes é preferível 

perguntar o que se passa em vez de adivinhar os 

sentimentos do outro. Ser capaz de reconhecer os 

sentimentos de outra pessoa é um treino que deve ser feito 

constantemente, entre colegas, amigos e familiares. 

Devemos estar atentos ao modo como comunicamos com 

os outros, precisamos ser cautelosos e mostrar-nos 

disponíveis para com eles. 
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D i n â m i c a 15 | Como te queres Comportar 

Descrição | O treinador pede aos atletas que pensem 

como se comportam /que tipo de comentários 

fazem/como agem fisicamente quando estão a ser 

agressivos, inibidos, etc. Situação que o grupo pode 

explorar: “Um atleta pede ao treinador para sair mais cedo 

do treino, embora tenha já chegado atrasado.” O treinador 

nomeia dois atletas que devem ir ao centro do círculo 

fazer o pedido de modo agressivo. De seguida nomeia 

outros dois que vão ao centro e se devem mostrar inibidos 

quando fazem o pedido. Seguir-se-ão outros dois atletas 

que farão o pedido de modo manipulador. Por fim, dois 

atletas fazem o pedido negociando com o treinador, sem 

serem agressivos, manipuladores ou inibidos.ao centro e 

se devem mostrar inibidos quando fazem o pedido. 

Seguir-se-ão outros dois atletas que farão o pedido de 

modo manipulador. Por fim, dois atletas fazem o pedido 

negociando com o treinador, sem serem agressivos, 

manipuladores ou inibidos.dois atletas fazem o pedido 

negociando com o treinador, sem serem agressivos, 

manipuladores ou inibidos. 

 

Competências Desportivas | Treinador e atletas são todos 

pessoas diferentes que devem ser respeitadas, ninguém têm o 

direito de ameaçar, envergonhar ou desdenhar o outro. 

Reflectir sobre o comportamento que os atletas exibiram sem 

ficar à defesa ou proferir acusações gratuitas. Considerar 

sempre as pessoas e as suas circunstâncias. 

Competências para a Vida | O modo como tratamos os 

outros tem consequências. Treinar a assertividade é 

treinar um pouco de várias competências como a atenção, 

concentração, o expressar de emoções, comunicação, 

confiança, coesão, etc. É muito importante saber o que se 

quer e procurar atingir esse objectivo. 

 

Dica | O treinador pede a repetição do exercício, nas três 

versões, simulando um convite à/ao namorada/o 

Informação | Na sequência de ter sido fotografado a 

fumar marijuana, o campeão olímpico de natação Michael 

Phelps foi suspenso e viu os seus milionários patrocínios 

serem cancelados… 

Assertividade  
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D i n â m i c a 16 | De que me Protejo Eu 

 

Descrição | A cada elemento é sugerido que pense num medo 

e que verbalize ou represente através de mímica uma forma 

de lidar com esse medo; os restantes atletas devem tentar 

identificar o medo em causa.  

Competências Desportivas | À medida que vai crescendo 

a confiança dentro da equipa, os medos expressos vão 

sendo progressivamente mais profundos. Partilhar os 

medos em campo ou na vida traz aos jogadores 

aproximação, confiança e coesão; aperceberem-se de que 

os medos são comuns a vários elementos da equipa leva a 

estabelecer estratégias conjuntas para os enfrentarem. 

Como lidar com o medo de não se ser convocado ou de 

ser expulso de jogo, por ex. 

Competências para a Vida | O que fazer quando tenho 

receio de algo? Como faço quando tenho medo de uma 

resposta? Como lidar com a resposta negativa, quando 

não consigo fazer algo? Como reagir ao chumbo num 

exame? como me posso proteger das IST ou de uma 

gravidez indesejada? É importante falar sobre os nossos 

medos e receios. 

Dica: com ateltas mais velhos pode conversar-se 

directamente sobre os medos/problemas em campo/jogo, 

como fazer para os resolver 

Melhora as relações entre todos os elementos 

da equipa 

 

Maior criatividade por parte do treinador 

 

Maior abertura para falar com o Treinador 

sobre qualquer dificuldade 

 

Formar um atleta = educar um jovem 
 

Os ganhos para a equipa 
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INSTITUTIONAL STRAPLINE 

Projectos Prevenção VIH/SIDA em África: financiados pela FIFA, UNAIDS 

e outras instituições 

 
Grassroot Soccer, Moving the goalposts, MYSA - Quénia 

Coaching for Hope – Mali 

Grassroot Soccer, Whizzkids United - South Africa 

Edu-Sport program, EMIMA - Tanzania 

Unity and Behaviour Change through Football - Zambia 

Yes To Soccer (YTS), Youth Education for Life Skills (YES) - Liberia  

Sports for Peace and Life (SfPL), Youth and Sports – Sudão 

Kick4life – Lesoto 

SEDYEL - Botswana 
 

www.tackleafrica.org 

www.kickingaidsout.net 

www.emima.org 

www.hivsport.org 
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E na CPLP? 
 

http://www.tackleafrica.org/
http://www.kickingaidsout.net/
http://www.emima.org/
http://www.hivsport.org/


INSTITUTIONAL STRAPLINE 

 

 

 

 

 

Manual MSCS reúne dinâmicas de grupo e 

informação sobre saúde, o qual autonomiza os 

treinadores desportivos  na implementação do 

MSCS. 

 

 

 

 

 

disponível online em 

www.issuu.com 
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INSTITUTIONAL STRAPLINE 

www.medicosdomundo.pt 

Obrigada! 

Mdm-evora@medicosdomundo.pt 
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