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INFORMAÇÕES PARA OS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO E 
ACOMPANHANTES DOS PRATICANTES DA EAS-CIF 

 

ÉPOCA 2019-2020 

 

 

1. Material: 
 

1.1. Obrigatório 
 

1.1.1. Equipamento desportivo da EAS CIF (os alunos não podem transportar valores na 

aula – relógios, pulseiras, brincos, etc.); 
 

1.1.2. Ténis ou chuteiras de futebol com pitons de borracha (por questões de segurança 

não é permitida a utilização de outros tipos de pitons). 
 

1.2. Aconselha-se 
 

1.2.1. Uso de caneleiras (medida preventiva de lesões); 

 

1.2.2. Uso de roupa impermeável (sob o equipamento EAS) nos dias de chuviscos; 

 

1.2.3. Levar para a aula uma garrafa de água (plástico) ou cantil. 

 

2. Os esclarecimentos de ordem técnica e pedagógica poderão ser solicitados junto do 

professor e/ou junto do Coordenador Técnico. Qualquer questão a colocar ao professor, 
deverá ser efectuada antes ou no final da sessão de treino ou atividade de competição 
(não é permitida a entrada no campo de treinos). 

3. Os esclarecimentos ou solicitações de natureza administrativa devem ser formalizados 

e operacionalizados na secretaria da escola do CIF, junto da funcionária ou através do 
email academia_cif_scp@cif.org.pt. 

4. Caso o praticante não possa comparecer às sessões de treino ou às competições, seja por 

lesão, doença ou outro motivo, os encarregados de educação devem informar com a maior 
brevidade possível, o respectivo professor (pessoalmente, por telefone ou por email). 

5. Em caso de doença, deverão entregar pessoalmente na secretaria da escola ou através do 

email academia_cif_scp@cif.org.pt o respetivo atestado médico, no prazo máximo de dois 
dias úteis, para efeitos de isenção de pagamento pelo período de doença. 
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6. Se os praticantes forem convocados para atividades de competição (torneios, jogos 

de treino, etc.), os encarregados de educação deverão confirmar a presença ou 
ausência dos seus educandos até à data mencionada na convocatória enviada. 

7. Os encarregados de educação não podem, em caso algum, intervir nas sessões de 

treino e nas competições (por exemplo, para fornecer indicações do ponto de vista técnico) 
pois tal procedimento em nada beneficiará a formação desportiva dos seus educandos. 
Durante o treino e as atividades de competição essa tarefa é única e exclusivamente da 
responsabilidade dos professores. 

8. Os encarregados de educação dos praticantes deverão aguardar o final das sessões de treino 

e atividades de competição na bancada do campo ou em local resguardado. Solicitamos que 
não permaneçam junto do relvado, nem nos bancos de suplentes, pois tal não é permitido. 

9. Devem centrar a sua atenção no processo de participação. Devem valorizar o esforço 

(empenho), o desempenho, as aprendizagens realizadas, o “fair-play” e fazer compreender 
que estes comportamentos são mais importantes que ganhar a qualquer custo. 

10. Os balneários estão abertos durante o tempo em que decorrem os treinos e atividades 

da EAS-CIF, pelo que não devem ser deixados objetos de valor nos balneários. O CIF 
não se responsabiliza pelos valores deixados nos balneários. Os encarregados de 
educação dos alunos não devem entrar nos balneários sem autorização de um elemento 
responsável. 

 

Votos de uma excelente época desportiva. 


