
Federação Nacional de Squash 
 
 

Formação de Treinadores de Squash 
 

Formação Específica - 5 UC - Grau II – Cédula TD 
 
 
Local – Porto - Clube Proracket Squash & Padel - Rua do Tronco 375, 4465-275 
Matosinhos 
 
Duração – 25 horas 
 
Datas: 10, 11 e 12 de julho de 2020 - (sexta-feira/sábado/domingo) 
 
 
Programa: 
 
Sexta-feira 10 de julho de 2020 
 
Início (17h30) 
Fim (21h30) 
 
Tópicos: 

 
 Introdução  
 Fundamental criar metas, objetivos para alunos e treinadores - why do I 

coach?  
 Como avaliar o aluno e ver onde ele precisa de melhorar (pontos fortes e 

fracos) 
 Identificar os nossos pontos fracos e fortes como treinadores. 
 Planear, Fazer, Rever (trabalhar com objetivos e saber identificar o que 

correu bem e o que correu mal – porque correu mal?) 
 “Que tipo de treinador quero ser?” (Autocratico, democratico ou Humanista) 
 Que parâmetros de treino podem ser ‘treinados’ no squash? Qual o mais 

importante? (físico, tecnico, tactico, mental…) 
 O que é que os melhores jogadores do mundo têm que ter? Que 

características? 
 
 
 
Sábado 11 de julho de 2020 
 
Início (9h00 – 13h00) 
Fim (14h00 - 20h30) 
 
Tópicos: 
 



 Contexto físico no squash - habilidades físicas (quais as mais importantes no 
squash?) 

 Tipos de sistemas de energia (sistema aeróbico e anaeróbico – diferentes 
tipos de treino para cada 1) 

 Importância do aquecimento – exemplos de aquecimento  
 Mobilidade (importância) 
 Importancia de usar testes (para medir o progresso e para alterar os planos 

de treino se necessário) – exemplos de testes. 
 Importancia de fazer a periodização do treino (que tipos existem?)  
 Importância do descanso entre treinos e antes das competições (tapering) 
 
 
 
Domingo 12 de julho de 2020 
 
Início (9h00 – 13h00) 
Fim (14h00 - 20h30) 
 
Tópicos: 
 

 Análise de jogo – é importante?  
 Que tipo de ferramentas usam para analisar um jogo? 
 Visualização do jogador/ como treinar a capacidade de se visualizar a “ter 

sucesso” - importância de ter um diário para os alunos e para os 
treinadores. Porque tive sucesso num determinado jogo? Quais são as 
possíveis razões?  

 Como fazer coaching entre os jogos? 
 Ver um jogo de squash e analisar 2 ou 3 jogos. Marwan vs Kandra (pontos 

fortes e fracos; o que dizer entre os jogos, etc.) 
 Keeping it fun (exemplos de treinos com base em jogos condicionados).  

Jogos de habilidade (skill games) 
 Fun Games (por equipas) 
 Conclusão 

 
 
 
 
 
 
 
 


