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Introdução      

 

"Nenhum argumento racional poderá ter um 
efeito racional numa pessoa que não adote uma 
atitude racional." Karl Popper 

 

 
Mais do que formar atletas, o Grupo Desportivo de Chaves, também forma jovens para o 

futuro e o  acompanhamento escolar faz parte desta missão. 

 

O Grupo Desportivo de Chaves é muito mais do que apenas futebol ou um jogo ao fim-

de-semana. Também representa um papel muito importante na comunidade onde se 

insere a nível cultural, social e educacional. 

 

Dos atletas em formação ou formados no clube, a percentagem que seguirá a carreira 

de atleta profissional é ínfima. Por essa razão o clube tem a preocupação cada vez maior 

de interligar a carreira desportiva com as outras áreas da vida de cada atleta. 

 

O acompanhamento escolar é uma delas! 

 

Enquanto entidade de utilidade pública e futura entidade formadora (processo de certificação em andamento) de 

novos talentos, reconhece a importância da formação de jovens jogadores, tendo definidos alguns objetivos: 

 

➢ Incentivar a prática do exercício físico, contribuindo para a manutenção de hábitos de vida saudável dos 
jovens; 

 

➢ Proporcionar a aprendizagem de uma modalidade desportiva, incutindo Fair Play, ministrando uma formação de 
qualidade; 

 

➢ Formar jogadores que possam integrar as equipas seniores, preparando jogadores para a alta competição; 
 

➢ Sensibilizar para a importância do exercício de uma cidadania ativa e interventiva; 
 

➢ Combater a exclusão social. 
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Importância da escola e desporto na formação dos indivíduos 
 

 
A escola e o desporto trazem grandes benefícios para os jovens. 

 

Por um lado, o desporto transmite aos jovens valores como o trabalho e o espírito de 

equipa, a união, a superação, entre muitos outros. Valores estes que ficam para a vida e 

que são verdadeiramente importantes ao longo do processo formativo. 

 

Por outro lado, a escola não só é o local onde crianças e jovens adquirem conhecimentos 

sobre diversas áreas científicas, como também é onde são aprendidos os princípios básicos 

de uma convivência em sociedade, nomeadamente: criar rotinas, compreender conteúdos, 

ser sociável, executar tarefas da melhor maneira possível, entre outros fatores que terão 

grande impacto na sua formação como adultos. 

O desporto pode ser considerado uma dessas estratégicas educativas, contribuindo para 

estimular o processo de aprendizagem, permitindo a abordagem de temas sensíveis de uma 

forma mais subtil e indireta o que motiva os jovens a interessarem-se mais por tais temas. 

Sendo a sua principal missão a formação de jovens para o desporto, o Grupo Desportivo 

de Chaves organiza-se de modo a incluir o acompanhamento escolar no seu processo 

formativo, através de um departamento (pessoa) dedicada exclusivamente para o efeito. 

 
 

Qual é o papel do Departamento Escolar no Grupo Desportivo de Chaves? 
 

O Grupo Desportivo de Chaves pretende incutir nos(as) seus(as) jovens atletas hábitos de vida saudável e, também, a importância 

da escola, das habilitações literárias e da aprendizagem ao longo da vida, no âmbito da promoção da cultura e da aquisição de 

qualificações, num mundo em que o mercado de trabalho é cada vez mais exigente e competitivo. 

O clube tem disponível uma sala de estudo para que os(as) jovens atletas possam ler, pesquisar informações, aproveitar o tempo 

livre para realizar tarefas escolares ou jogos didáticos e, ao mesmo tempo, enriquecer a cultura geral individual. 

Os(as) treinadores(as), diretores(as) e restantes dirigentes do clube tudo farão para incutir e incentivar os(as) jovens atletas, no 

âmbito da importância do sucesso escolar. Nesse sentido, a Direção definiu o seguinte plano: 

https://emjogo.pt/blog/papel-de-clube-desportivo-na-formacao-de-crianca/
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1. Promover o bom relacionamento interpessoal; 

2. Incutir hábitos de vida saudável; 

3. Verificar a assiduidade, o aproveitamento e o comportamento dos(as) jovens atletas, evitando o 

abandono escolar; 

4. Contribuir para o sucesso escolar dos(as) jovens atletas; 

5. Disponibilizar um Serviço de Psicologia e Orientação, por um(a) profissional da área. 
 

 

O desporto visto como uma metodologia que promove a inclusão social de jovens em 

risco, permite que a sua intervenção seja ampla ao ponto de ser capaz de atuar em vários 

eixos estratégicos, estando inerente a essa intervenção vários conceitos que se tornam 

fulcrais de definir a fim de que se possa compreender como se processa todo este 

processo. 

O departamento escolar é composto por um tutor (Roberto Serapicos), responsável por 

acompanhar e gerir todas as informações acerca do percurso escolar dos jovens, 

nomeadamente: 

 

 

1. Registo de informações escolares e avaliações 

 

O tutor é o responsável por manter um registo de todos os dados escolares do atleta, 

sobretudo instituição de ensino, diretor de turma ou pessoa responsável bem como 

informações relativamente ao seu desempenho escolar. 

 

 

 

 

2. Sinalização de atletas em risco 

 

Ao estar mais atento e preocupado com o sucesso escolar dos seus atletas, o Grupo 

Desportivo de Chaves,  torna-se mais pertinente e ativo na formação dos jovens, com a 

possibilidade de atuar mais rapidamente e delinear planos que auxiliem os atletas a 

melhorar o seu desempenho. 
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3. Motivação dos atletas para a importância do desporto e a escola 
 

Uma carreira desportiva é por norma mais curta que qualquer outra, para além de que, 

está apenas ao alcance de uma pequena minoria ficando muitas vezes aquém do que se 

pensa ou se deseja. Neste sentido, é importante que os atletas sejam motivados pelo 

próprio clube de forma a adquirirem uma maior consciência dos benefícios que a escola 

tem tanto para o desporto como para o seu processo formativo. 

 

Neste contexto, o âmbito dessa intervenção deve estar alicerçado em diversas 

componentes da dimensão educativa, como, por exemplo, a educação familiar, sexual, 

para a saúde, para a participação social, ambiental e desportiva, etc. A extensão desta área 

ao contexto educativo transfere para a Escola e para o Clube, a responsabilidade de prestar 

especial atenção aos problemas da vida e desenvolver nos alunos e atletas a capacidade 

de agir face aos desafios que esta lhe coloca. 

 

4. Coordenação com outros pilares de formação 

 

Conciliar a escola e o desporto é importante para a formação dos adultos do futuro, por 

esse motivo, são estabelecidas sinergias entre atleta-família-escola-clube, em que todos 

estão envolvidos e conscientes do seu papel no desenvolvimento dos jovens atletas. A 

escola e o desporto são duas áreas paralelas e complementares. 

 

Conscientes da importância da formação académica para o desporto, e de forma a 

reduzir o insucesso e o abandono escolar, o Grupo Desportivo de Chaves, tem vindo a 

desenvolver estratégias que lhes permitam criar melhores atletas e cumulativamente 

melhores alunos. Ao manter os clubes mais atentos ao processo escolar dos seus atletas, 

através de um registo permanente e atualizado, é possível identificar mais rapidamente 

os casos em que é necessária alguma intervenção, e assim, em conjunto com a escola e 

os pais delinear uma estratégia de apoio. Desta forma, é garantido que todas as 

necessidades dos jovens são satisfeitas não comprometendo a sua educação e 

consequentemente o seu futuro. 
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Uma dimensão decisiva do desenvolvimento pessoal e social através do desporto e das 

atividades físicas é a promoção de valores morais e de comportamentos éticos 

adequados. Ao desenvolvimento da responsabilidade pessoal e social acresce a 

promoção de atitudes positivas face ao desporto e às atividades físicas, nomeadamente, 

de crenças, valores, atitudes e comportamentos eticamente aceitáveis, nomeadamente, 

o desportivismo e o fairplay (Lee, et al., 2008). 

 

Além de contactos periódicos com os diretores das escolas circundantes, O Coordenador 

Técnico será o principal responsável pelo encaminhamento dos atletas com maiores 

dificuldades para as salas de estudo respetivas. 

 

 

Os treinadores também são formadores e, consequentemente, necessitam de 

acompanhar a formação dos atletas. Têm de ter em conta à forma como os tratam, para 

que, sejam todos tratados de igual forma. Posto isto, é importante servirem de exemplo 

para os jovens seguir e evoluir enquanto pessoas/atletas.
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Estabelecimentos de ensino 

 

Configuramos todos os estabelecimentos de ensino que os atletas frequentam. 

Informação como email, telefone, morada e pessoa de contacto também é colocado. 

Além de contactos periódicos com os diretores das escolas circundantes, O Coordenador 

Técnico será o principal responsável pelo encaminhamento dos atletas com maiores 

dificuldades para as salas de estudo respetivas. 

 

Permissão para gerir informação escolar do atleta 

 

Cada Encarregado de Educação/Pai/Mãe, assina uma declaração dando permissão para 

gerir a informação escolar do atleta do Grupo Desportivo de Chaves. 

 

Informação escolar 

 

Caso tenha permissão, na ficha do atleta constará a informação do estabelecimento de 

ensino, ano e turma. Podemos também inserir mais que um estabelecimento de ensino 

se for necessário. 

 

Avaliação escolar 

 

Cada momento de avaliação escolar (por período) é registado na ficha do atleta. Podem 

também ser inseridos os momentos intercalares. 

O Psicólogo Doutor Fábio Pereira em articulação com todos os treinadores colaborará 

com o clube sempre que existir algum caso em que seja necessária a sua intervenção. 

Periodicamente serão realizadas reuniões Psicólogo e Coordenador Técnico para aferir 

que atleta necessitará de um acompanhamento especializado quer a nível pessoal, social 

ou escolar. 

 

Arquivamento de documentos escolares 

 

Por fim, no acompanhamento escolar, guardamos e tratamos os documentos 

relacionados com a vida escolar do atleta, como por exemplo: inscrição, ficha das notas, 

diplomas de mérito, entre outros. 
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O Grupo Desportivo de Chaves, pode assim acompanhar o desempenho escolar em 

conjunto com as outras áreas e ter um maior conhecimento de cada atleta. Caso 

necessário pode atuar de uma forma mais rápida e informada através do contato direto 

com atletas, pais, encarregados de educação e escola (se for necessário). 

 

O Grupo Desportivo de Chaves tem consciência do seu fulcral papel na comunidade e 

no crescimento dos atletas enquanto pessoas. Tencionamos oferecer aos nossos atletas 

e suas famílias a melhor formação e por isso, o melhor acompanhamento possível.
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