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Planeamento de treino

OBJECTIVOSOBJECTIVOS

QUANDO SE  PRETENDE ELABORAR O PLANEAMENTO DE TREINO, É
FUNDAMENTAL SEGUIR UM DETERMINADO  MÉTODO, POIS TODO O TRABALHO 
QUE SE ESTÁ A PLANEAR,DEVE SER UMA CONSEQUÊNCIA DO TREINO JÁ
REALIZADO ANTERIORMENTE E AO MESMO TEMPO UMA PREPARAÇÃO PARA 
O TREINO QUE SE IRÁ SEGUIR, OU SEJA, HÁ TODA UMA LÓGICA AO LONGO DA 

ÉPOCA NO SENTIDO DE SE ATINGIREM OS OBJECTIVOS PROPOSTOS.

TREINO REALIZADOTREINO REALIZADO TREINO A PLANEARTREINO A PLANEAR PRPRÓÓXIMOS TREINOSXIMOS TREINOS OBJECTIVOSOBJECTIVOS
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CARACTERIZACARACTERIZAÇÇÃO DO ATLETAÃO DO ATLETA

ÉÉ importante conhecer todas as caracterimportante conhecer todas as caracteríísticas de cada atletassticas de cada atletas

• Idade do atleta

• O que pratica 

• Nível desportivo

• Objectivos

• A evolução do atleta

• Resultados de testes

• A disponibilidade do atleta
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DEFINIDEFINIÇÇÃO DE OBJECTIVOSÃO DE OBJECTIVOS

Os objectivos devem ser definidos em Os objectivos devem ser definidos em conjunto com o atletaconjunto com o atleta, , 
indo de encontro dos seus desejos e ambiindo de encontro dos seus desejos e ambiçções.ões.

Não devem ser objectivos irrealistas e impossNão devem ser objectivos irrealistas e impossííveis de concretizar,veis de concretizar,
mas devem ser sempre objectivos ambiciosos e estimulantes para mas devem ser sempre objectivos ambiciosos e estimulantes para 
os atletas, embora de acordo com as possibilidades de cada um.os atletas, embora de acordo com as possibilidades de cada um.
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A PeriodizaA Periodizaçção do treinoão do treino

• A sessão de treino

• O microciclo

• O mesociclo

• O macrociclo
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A sessão de treinoA sessão de treino

A sessão de treino é a unidade estrutural que serve de base para toda a organização 
do treino.

Deve ser constituída por:

Parte preparatParte preparatóóriaria
É a fase de aquecimento, querem-se o aumento da frequência cardíaca, respiratória 
e temperatura corporal. Activação do sistema nervoso.

Parte principalParte principal
É a parte mais importante do treino. Pretende-se o aumento da resistência e da 
capacidade atlética.

Parte finalParte final
Pretende-se a recuperação activa através de exercícios de baixa intensidade
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A sessão de treinoA sessão de treino

Exemplo 1

50' Corrida Cont50' Corrida Contíínua (Lenta) + FLEXIBILIDADE + CIRCUITO DE REFORnua (Lenta) + FLEXIBILIDADE + CIRCUITO DE REFORÇÇO MUSCULAR O MUSCULAR 
+ Gelo Pernas ++ Gelo Pernas +-- 10 minutos10 minutos

Exemplo 2

38 km [ De forma progressiva, come38 km [ De forma progressiva, começçar lento primeiros 5 km, ar lento primeiros 5 km, 

ir aumentando gradualmente, acabar rir aumentando gradualmente, acabar ráápido pido úúltimo km] + FLEXIBILIDADEltimo km] + FLEXIBILIDADE

Exemplo 3

30 MINUTOS DE AQUECIMENTO + FLEXIBILIDADE + 6 X 6 MINUTOS R30 MINUTOS DE AQUECIMENTO + FLEXIBILIDADE + 6 X 6 MINUTOS RÁÁPIDOS PIDOS 
[ Intervalo de 3' a trote][ Intervalo de 3' a trote] + + 55’’ a trotea trote



Planeamento de treino

O MicrocicloO Microciclo

O microciclo corresponde normalmente a uma semana de treinos

Pode ser constituída por:

Microciclo normalMicrociclo normal
Corresponde ao programa de treinos habitual, em que o atleta não tem competições

Microciclo de recuperaMicrociclo de recuperaççãoão
Corresponde ao período após a competição, tem como objectivo a recuperação.

Microciclo de CompetiMicrociclo de Competiççãoão
Corresponde à semana antes da competição e tem como objectivo preparar o atleta 
para a competição.



O MicrocicloO Microciclo



Planeamento de treino

O MicrocicloO Microciclo

Dia Aquecimento/Corrida Tarefa 1 Tarefa 2 Tarefa 3

2ª Feira Corrida Contínua Flexibilidade Reforço 
Muscular

Recuperação

3ª Feira Corrida Contínua Flexibilidade Resistência / 
Intervalado

Retorno à calma

4ª Feira Corrida Contínua Flexibilidade Bicicleta / 
Recuperação

Flexibilidade

5ª Feira Corrida Contínua Flexibilidade Trabalho de 
Força

Multisaltos

6ª Feira Corrida Contínua Flexibilidade Bicicleta / 
Recuperação

Flexibilidade

Sábado Corrida Contínua Flexibilidade Trabalho de 
Força

Retorno à calma

Domingo Sessão Longa Flexibilidade
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O MesocicloO Mesociclo

O mesociclo corresponde normalmente a mês de treino

Pode ser constituída por:

Mesociclo IntrodutMesociclo Introdutóóriorio
Corresponde ao início de época e tem como objectivo preparar o atleta para os
períodos posteriores.

Mesociclo baseMesociclo base
É o mais utilizado e tem como objectivo principal o desenvolvimento das capacidades 
funcionais especícficas.

Mesociclo de ControloMesociclo de Controlo
É utilizado quando se pretende fazer uma transição entre um mesociclo de base e um
mesociclo de competição.

Mesociclo de CompetiMesociclo de Competiççãoão
Tem como objectivo permitir a recuperaTem como objectivo permitir a recuperaçção activa e sistemão activa e sistemáática dos atletas.tica dos atletas.



O MesocicloO Mesociclo
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O O MacrocicloMacrociclo

• Utilizado na maior parte dos casos para objectivos a longo prazo.

• É constituído por diferentes tipos de mesociclos.

• Duplo período (época de Inverno e época de Verão)


