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MENSAGEM AOS PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO  
 
 

Muito provavelmente o seu filho ou educando sofre nesta idade da incurável paixão pela 
bola pelo que, respeitando a sua condição de criança/adolescente, é importante que lhes 
proporcionem espaço e tempo para fruir dessa paixão sozinhos ou com os seus amigos. Dentro 
de casa, no pátio, na rua ou no recreio da escola o Futebol desenvolve-se sobretudo a brincar. O 
treino apenas serve para “polir” a riqueza que eles adquirem brincando. 

 
Naturalmente que todas as brincadeiras devem possuir alguns limites impostos por vós, 

mas que esses limites não sejam a própria brincadeira e o Futebol deles fique reduzido à 
PlayStation ou outro simulador da vida real. 

 
Neste nosso investimento em sermos vossos aliados na educação dos vossos filhos ou 

educandos, em especial através do Futebol, queremos contribuir particularmente para a sua 
autonomia e sentido de responsabilidade. Para isso é importante o VOSSO ESFORÇO por 
conseguir que esta forma de estar e o cumprimento do regulamento interno do clube os faça 
crescer. Neste sentido, apresentamo-vos alguns aspetos que consideramos muito relevantes para 
o crescimento e desenvolvimento das nossas crianças, solicitando a vossa colaboração nesta 
sempre difícil tarefa de educar e formar: 

 
• Consideramos que a escola não é, nunca foi, nem nunca será incompatível com o 

desenvolvimento das capacidades dos jovens jogadores pelo que o Futebol nunca 
poderá servir de pretexto para uma falha no desempenho escolar. 

 
• Sempre que o Amarante Futebol Clube não ofereça o lanche aos alunos, é da 

obrigação dos pais colocar e certificar que o seu filho se faz acompanhar de lanche 
para os jogos. O mesmo deve ser à base de fruta (ex. banana, maça), água ou pão. 
Evitem os bolos, sumos e produtos excessivamente calóricos. Porque quanto mais 
cedo forem instalados na criança hábitos alimentares correctos, maior a probabilidade de 
que permaneçam na vida adulta.  

 
• Nos jogos/ torneios que implicam deslocações é fundamental a colaboração dos 

pais no acompanhamento e transporte dos nossos jogadores. Porque entendemos 
que a presença dos pais em treinos e jogos é um factor importantíssimo de motivação, 
valorização e reconhecimento para os vossos filhos.   

 
• A hora marcada para concentração é a hora em que todos os jogadores devem estar 

reunidos pelo que devem sempre chegar antes do horário de concentração. Atenção 
por isso à hora de deitar! Porque quando se trabalha em equipa a pontualidade é 
essencial. Porque educar pressupõe que haja consequências para quem não cumpre com 
as regras que iguais para todos. 
 
 

• Quaisquer faltas a treinos, jogos ou torneios devem ser comunicadas com a máxima 
antecedência possível pelo jogador ao seu treinador. Recordamos que se o seu filho 
ou educando foi seleccionado, outros poderão ter ficado de fora e poderão por isso juntar-
se à equipa em seu lugar. O encarregado de educação justificará ainda a falta do seu 
educando para que tenhamos certeza que teve conhecimento da sua ausência ao 
treino/jogo. 
 

• Pedimos que durante os jogos/torneios tenham uma presença e atitude tolerante 
que contribua para o crescimento e formação dos nossos jogadores. Não 
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poderemos ser um factor de desconcentração e destabilização emocional dos 
nossos jogadores. Educar implica dar o exemplo. 

 
• Recordamos que o Torneio de Futebol de Rua se vai desenvolver durante a época 

inteira, tendo como principal objetivo privilegiar a autonomização dos jogadores  a 
todos os níveis (com interferência mínima de agentes externos) pelo que pedimos 
alguma compreensão nesse sentido. 

 
• O Sub-projeto “Bolsa de Mérito pelo Desempenho”, visa fomentar a paixão pelo Futebol 

e pelo Treino, proporcionando aos alunos que revelam melhores desempenhos (maior 
pontuação mensal) a possibilidade de usufruir de um espaço adicional para o 
desenvolvimento do seu potencial. Deste modo, o jogador de cada turma que 
mensalmente obtiver uma maior pontuação durante os treinos será eleito o JOGADOR DO 
MÊS. Três destes jogadores, terão a possibilidade de integrar no mês seguinte ao da 
eleição do JOGADOR DO MÊS os treinos das equipas de competição do Escalão de 
Benjamins.  
 

• O Sub-projeto “Distinção da Excelência Escolar” surge como um meio de distinguir e 
potenciar o sucesso escolar, assumindo-se deste modo o Futebol, como um importante 
aliado na Educação e Formação integral dos nossos alunos. Neste sentido, os alunos 
serão convidados a entregar à Coordenação uma cópia das classificações obtidas em 
cada final de período, para que as mesmas sejam pontuadas segundo os critérios 
definidos.  

 
• No balneário e no treino os jogadores devem manter sempre uma conduta de 

respeito para com os colegas, bem como respeito e obediência pelas indicações dos 
treinadores. Porque a disciplina é uma condição essencial para a aprendizagem. 

 
• O equipamento obrigatório de treino (camisola branca e calção preto) é o 

equipamento obrigatório para todos os treinos. Porque queremos responsabilizar o 
jogador pela preservação de todo o equipamento e para a importância de todos se 
identificarem da mesma forma. 

 
• No final do treino todos devem tomar banho no balneário juntamente com os seus 

colegas de equipa. Porque queremos educar para a saúde e higiene e porque o convívio 
no balneário é importante ao fomento das relações de amizade e à reflexão autónoma dos 
jogadores sobre o treino/ jogo. 

 
• Recordamos que toda a informação relativa aos Gonçalinhos está disponível no site da 

escola, http://goncalinhos.amarantefc.pt e www.facebook/goncalinhos.  
 
 

OBRIGADO POR ESTAREM CONNOSCO 
 

A Coordenação 
 “Os Gonçalinhos” – Amarante Futebol Clube  

http://goncalinhos.amarantefc.pt/
http://www.facebook/goncalinhos

