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1. INTRODUÇÃO 

 

Este documento pretende ser um instrumento informativo referente à Escola de 

Futebol do CIF (Clube Internacional de Foot-Ball), que está inserida no projeto EAS (Escolas 

Academia Sporting). 

Deste modo, para que todos os praticantes e respetivos Encarregados de Educação 

possam retirar o melhor proveito deste documento, são apresentadas um conjunto de 

informações e um conjunto de princípios e normas orientadoras relativas aos Praticantes e 

aos Encarregados de Educação, que deverão ser seguidas tendo em vista o normal 

funcionamento desta Escola/Academia e assim poderem usufruir ao máximo das suas 

potencialidades. 

 

 

2. O PROJECTO DA ESCOLA ACADEMIA 

SPORTING - CIF 

 

O Projeto EAS-CIF, nasceu da parceria entre o Sporting Clube de Portugal e o Club 

Internacional de Foot-Ball estabelecendo, como objetivo primordial, fazer chegar a todas as 

crianças e jovens praticantes, uma formação desportiva, de qualidade superior, através da 

prática da modalidade de futebol, bem como, contribuir para a sua formação em todas as 

suas vertentes, desenvolvendo hábitos de vida saudáveis e o gosto pela prática desportiva 

regular. 

Após a concretização desta parceria, a Escola Academia Sporting-CIF (EAS-CIF) 

propõe-se continuar um projeto que assenta na qualidade dos serviços, ansiando por um 

crescimento sustentado, fazendo dos seus utentes os principais meios publicitários. 

 

Tendo em vista a concretização destes intuitos, toda a equipa técnica de 

professores/treinadores da EAS-CIF possuem a formação adequada e a experiência 

profissional considerada necessária para poderem exercer as suas funções na formação 

desportiva de crianças e jovens praticantes. Além disso, todo o seu trabalho é baseado e 

avaliado segundo as orientações metodológicas definidas pelo Sporting Clube de Portugal (o 

clube português mais prestigiado no futebol de formação). Deste modo, a metodologia de 

treino e de ensino do futebol implementada permite às crianças e aos jovens praticantes 

desenvolverem continuamente e de forma progressiva as suas aptidões e competências 

técnico-táticas, físicas, psicológicas e sociais. 

Na sequência do processo de treino, surgirá, com a regularidade pretendida, o 

processo de competição, no qual os objetivos são, essencialmente, avaliar o cumprimento 

dos objetivos definidos para cada escalão no nosso plano plurianual. Não descurando a 

importância dos resultados desportivos, o intuito será analisar o desempenho e a evolução 

das competências pretendidas nos diversos fatores de rendimento. 

 

Todos os praticantes terão a oportunidade de participar em múltiplas atividades 

(Torneios e outras) e, caso algum destes se destaque pelo conjunto de competências 

futebolísticas, poderá vir a ser convidado a treinar com as equipas oficiais do SCP e, 

eventualmente, ser escolhido para jogar pelas equipas de competição do Sporting Clube de 

Portugal. 
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Para atingir estes objetivos tão nobres como proporcionar às crianças e jovens 

formação desportiva de qualidade na modalidade de futebol, contribuir para a sua formação 

nos vários domínios da personalidade, desenvolver o gosto pela prática desportiva regular e 

criar hábitos de vida saudáveis, temos à disposição os seguintes meios: 

 Um processo de treino baseado numa metodologia de ensino específica e 

adaptada às crianças e jovens praticantes; 

 Um processo de competição regular, na medida em que participamos nos 

principais torneios de escolas de futebol que se realizam a nível nacional; 

 O Clube Internacional de Foot-Ball tem oito equipas a competir nos campeonatos 

Federados, nos escalões de Benjamins B, Benjamins A, Infantis B, Infantis A, 

Iniciados B, Iniciados A, Juvenis e Feminino Sub-17. Estas equipas são 

constituídas por praticantes selecionados da nossa Academia, assim como de 

captações realizadas durante o período pré-competitivo. 

 

 

3. A GESTÃO E CONTACTOS DA EAS - CIF 

A gestão da Escola Academia Sporting - CIF está sob responsabilidade do Club 

Internacional de Foot-Ball. 

Contactos do CIF: 

 Telefone: 21 301 47 67 
 Correio eletrónico: academia_cif_scp@cif.org.pt  

 

3.1 A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

Os contactos da secretaria da Escola Academia Sporting - CIF são: 

 Telefone: 933546120 
 Correio eletrónico da Academia: academia_cif_scp@cif.org.pt 

 

 

3.2 A ESTRUTURA TÉCNICO-PEDAGÓGICA 

O coordenador técnico-pedagógico da Academia é o professor César Lacerda. Os seus 

contactos são: 

 Telefone: 933546125 
 Correio eletrónico: academia_cif_scp@cif.org.pt, coordenador.eas.cif@gmail.com 
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A equipa técnica é constituída por um conjunto de professores/treinadores com 

capacidades técnico-pedagógicas credenciadas através de um passado desportivo e formação 
académica e/ou técnica adequada para o ensino/treino do Futebol. 

4. LOCALIZAÇÃO DA EAS - CIF 

 

A Academia de futebol funciona nas instalações do Club Internacional de Foot-Ball 

(CIF).  

O CIF situa-se no canto sudoeste do Parque de Monsanto em Lisboa, mais 

propriamente na Avenida dos Bombeiros, Caramão da Ajuda, 1400-036 Lisboa. 

 

Para obter informações sobre o clube e a sua localização, visite o site: www.cif.org.pt. 

 

5. FUNCIONAMENTO DA EAS - CIF 

5.1. HORÁRIOS DAS SESSÕES DE TREINO 

 

 Escalões 

Dias Horário 
Sub 5-

7 
Sub 9 

Seleção 
Sub 9 

Sub 11 Sub 13 
Sub 

15-17 
Guarda-

redes 
Feminino 

 
2ª Feira 

17h – 18h X X  X     

18h – 19h X X X X X X  X 

 
3ª Feira 

17h – 18h X X  X   X  

18h – 19h X X  X X X X  

 
4ª Feira 

17h – 18h X X  X     

18h – 19h X X X X X X   

 
 

5ª Feira 

17h – 18h X X  X     

17h30 – 
18h30 

    X X  X 

18h – 19h X X X X     

 
6ª Feira 

17h – 18h X X  X   X  

18h – 19h X X  X X X X  

 
 
 

Sábado 

09h30 – 
10h20 

X        

10h20 – 
11h10 

 X       

11h10 – 
12h00 

 X       

12h00 – 
12h50 

   X     
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5.2. CLASSES / PREÇOS 

a) Uma sessão de treino por semana  » 34,5 € 

b) Duas sessões de treino por semana » 47 € 

c) Três sessões de treino por semana  » 62 €  

 

Nota 1: Qualquer inscrição fora deste enquadramento terá necessariamente que ser 
analisada pela Gestão e Coordenação da Escola Academia Sporting - CIF. 

Nota 2: A data limite de pagamento da mensalidade é até ao dia 8 de cada mês. Em 

caso de incumprimento até ao dia mencionado, o praticante não poderá treinar e competir 

até à regularização da situação. 

 

Nota 3: Os pagamentos poderão ser efectuados em dinheiro, cheque ou através de 

transferência bancária mediante a condição, obrigatória, do envio do comprovativo da 

operação para o email da Academia.  

 

5.3. INSCRIÇÃO NA EAS - CIF 

Os elementos necessários para a inscrição de um praticante na Escola Academia 

Sporting-CIF são os seguintes: 

- Uma fotografia (tipo passe); 

- Cartão Cidadão/Cédula/Passaporte do praticante; 
- Cartão Cidadão/Passaporte do adulto que assina o termo de responsabilidade.  

Nota 1: No acto da inscrição é imprescindível a apresentação do número de sócio do 
CIF, é obrigatório ser sócio do CIF para se ser praticante da Escola Academia Sporting - CIF. 

Nota 2: A inscrição inclui: equipamento completo da Escola Academia Sporting - CIF 

(camisola, calção, meias de treino/jogo) e o Seguro Desportivo. 

No que diz respeito aos valores da inscrição, estes são os seguintes: 

- Para praticantes que são sócios do Sporting Clube de Portugal » 63,75 € 

- Para praticantes não sócios do Sporting Clube de Portugal » 75 € 

- Renovação » 27 € 
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5.4. HORÁRIO DE ATENDIMENTO AOS PAIS / 

ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO  

 

Todos os dias, 15 minutos antes das sessões de treino.  

 

5.5. HORÁRIO DA SECRETARIA 

 

De 2ª a 6ª feira, das 17h00 às 20h00; 1.º Sábado de cada mês, das 9h00 às 13h00. 

 

 

6. REGULAMENTO INTERNO DA EAS - CIF 

 

PRATICANTES 

 

 

6.1. COMPORTAMENTOS GERAIS 

 

6.1.1. O comportamento entre todos os praticantes deve ser exemplar, devendo 

verificar-se sempre o respeito mútuo, a solidariedade e a amizade.  

 

6.1.2. Todos os praticantes devem promover o espírito e o trabalho de grupo e coesão 

da equipa em todas as actividades em que a Academia esteja envolvida. 

 

6.1.3. Todos os praticantes devem respeitar as decisões tomadas pelos funcionários 

da Academia e do Clube (Directores, Coordenador, Professores e demais 

funcionários), de uma forma ordeira e civilizada. 

   

6.1.4. Sempre que um praticante não possa comparecer a uma sessão de treino ou 

competição, seja por lesão, doença ou outro motivo, deve informar o 

respectivo professor de forma presencial ou telefonicamente e, posteriormente 

(na sessão de treino seguinte), apresentar a justificação. 

  

6.1.5. Todos os praticantes e respectivos Pais/Encarregados de Educação (e outros 

acompanhantes) terão que entrar e sair, obrigatoriamente, das instalações do 

Clube pela porta principal. 

 

 

 

6.2. COMPORTAMENTOS ANTES DAS SESSÕES DE TREINO 

 

6.2.1. As sessões de treino começam assim que se entra nas instalações do Clube e 

só terminam quando se sai das mesmas. 
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6.2.2. Todos os praticantes devem estar prontos para treinar (correctamente 

equipados com o equipamento completo da Academia), 10 minutos antes da 

hora estabelecida. Na eventualidade de os praticantes necessitarem de ajuda 

para se equiparem devem solicitar ajuda a um funcionário da Academia, 

devidamente identificado. 

 

 

6.2.4. Os praticantes devem evitar ingerir alimentos do género: fritos, bolos, 

refrigerantes gaseificados, leite e derivados, 60 minutos antes do treino e/ou 

competição. Devem ser assíduos e pontuais e evitar trazer objectos de valor 

para o treino. 

 

6.2.5. Os praticantes apenas poderão entrar nos campos de treino com a autorização 

dos professores/treinadores. 

 

6.2.6. Como não é permitido o uso de adereços para o bem da integridade física dos 

próprios praticantes e dos colegas, todos os praticantes devem verificar sempre 

se os têm (fios, colares, pulseiras, brincos, entre outros) antes de entrar no 

campo. 

 

6.2.7. Caso os praticantes tenham de sair mais cedo das sessões de treino, devem 

comunicar tal situação ao respectivo professor no início das mesmas. 

 

 

 

 

6.3. COMPORTAMENTOS DURANTE AS SESSÕES DE TREINO 

  

6.3.1. Os praticantes devem estar sempre atentos às informações dadas pelos seus 

professores e pelos seus colegas. Essa é a única forma de realizarem bons 

treinos e conseguirem aperfeiçoar as suas capacidades. 

 

6.3.2. Sempre que os praticantes não perceberem as informações dadas pelos seus 

professores devem solicitar-lhes que expliquem as vezes necessárias. 

 

6.3.3. Os praticantes devem ajudar os seus professores e os seus colegas no 

transporte de todo o material necessário (balizas, cones, coletes, bolas, 

barreiras, etc.). Sempre que o fizerem, lembrem-se que o material também é 

vosso. Por isso, tratem-no bem.  

 

6.3.4. Os praticantes devem seguir as ordens do seu professor com rapidez. Quanto 

menos tempo se perder entre os exercícios, mais tempo existirá para os 

exercícios de que mais gostam. 

 

6.3.5. Durante as sessões de treino não são tolerados actos de indisciplina para com 

os colegas, nem para com os professores. 

 

6.3.6. No caso de lesão, os praticantes devem informar o seu professor/treinador que, 

na eventualidade, poderá solicitar o auxílio da Fisioterapeuta. 
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6.3.7. No final das sessões de treino, os praticantes devem prestar muita atenção às 

informações dadas pelos seus professores. Eles vão falar sobre a sessão de 

treino que decorreu, sobre o comportamento e desempenho dos praticantes, 

etc. 

 

6.3.8. Se no final da sessão de treino os praticantes receberem uma convocatória 

para a participação numa competição, devem entregá-la de imediato ao (à) 

Encarregado (a) de Educação. 

 Os praticantes não devem esquecer-se de confirmar a sua presença na 

competição até ao dia mencionado na convocatória. 

 

 

6.3.9. Antes de irem embora, os praticantes devem cumprimentar todos os seus 

professores e todos os seus colegas de treino. 

 

 

6.4. COMPORTAMENTOS NAS COMPETIÇÕES 

  

6.4.1. Nas competições externas, durante as viagens e durante toda a competição, os 

praticantes devem evidenciar um comportamento digno da sua condição de 

praticantes da nossa Academia. 

 

6.4.2. Nos dias em que têm competição, os praticantes devem comparecer no local e 

à hora marcada devidamente equipados (não esquecer o equipamento 

completo, botas de futebol e caneleiras). 

 

6.4.3. Antes de a competição começar, os praticantes devem realizar em conjunto 

com os seus colegas, um bom aquecimento. Para tal, devem permanecer 

sempre atentos a todas as indicações do seu professor/treinador. 

 

6.4.4. Se o praticante for suplente no dia de competição, deve respeitar a decisão do 

seu professor/treinador, apoiando os seus colegas e estando pronto para entrar 

em jogo a qualquer momento. 

 

6.4.5. Enquanto estiver na condição de suplente, deve aguardar serenamente que o 

seu professor/treinador indique que vai entrar em jogo. Por isso, não deve 

estar a perguntar constantemente ao seu professor/treinador quando vai entrar 

em jogo. 

  

6.4.6. Enquanto for suplente, deve estar concentrado a observar o jogo. Só assim, 

poderá entrar e realizar um desempenho positivo. 

 

6.4.7. Independentemente do resultado da competição, no fim da mesma, os 

praticantes jamais poderá esquecer de cumprimentar os seus colegas, os seus 

adversários (jogadores e treinadores) e os árbitros.   
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6.5. CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO DE COMPETIÇÃO NA EAS-

CIF 

 

No que diz respeito aos critérios para participação nas competições, os mesmos são 

os seguintes, não importando a ordem pela qual são apresentados: 

 

a) Garantir o máximo de tempo de participação em competições a todos os 

praticantes da Academia; 

 

b) Adequação do formato e das características da competição (futebol de 3, futebol de 

5, futebol de 7, entre outros) ao nível de habilidade motora dos praticantes; 

 

c) Assiduidade dos praticantes às sessões de treino; 

 

d) Escalão Etário e/ou Ano de Nascimento, visto que existem torneios organizados por 

escalão etário ou por ano de nascimento; 

 

e) Número de sessões de treino por semana realizadas pelos praticantes; 

 

f) Comportamento, desempenho e evolução dos praticantes. 

 

 

 

6.6. CRITÉRIOS PARA ESCOLHA DOS PRATICANTES QUE INTEGRAM AS 

EQUIPAS FEDERADAS DO CLUB INTERNACIONAL DE FOOT-BALL: 

 

a) Competências dos praticantes nos diversos factores de rendimento (técnico-

táctico, físico e psicológico); 

 

b) Comportamento, atitude e empenhamento dos praticantes nas diversas 

actividades em que representam a Academia; 

 

c) Necessidades específicas das equipas federadas; 

 

d) Antiguidade, ou seja, será tida em conta o número de anos como praticante na 

Academia Sporting CIF. 

 

 

 

6.7. REGULAMENTO DISCIPLINAR 

 

6.7.1. Os praticantes devem justificar as suas faltas e de preferência com 

antecedência. Caso tal não aconteça, os praticantes não deverão ser 

convocados para as competições. 

 

6.7.2. Os praticantes que faltem injustificadamente a uma actividade (competição), 

não serão convocados para a actividade seguinte.  

 

6.7.3. Em caso de desavenças graves com colegas, a sanção a aplicar será da 

responsabilidade do professor/treinador. 

 

 



                                                                                                      

Setembro 2018 10 

 

 

6.7.4. Em caso de não cumprimento das normas internas, a sanção a aplicar será da 

responsabilidade do Coordenador Técnico e Gestor, após consulta ao 

professor/treinador.   

 

6.7.5. Todos os praticantes infratores terão o direito de serem previamente ouvidos 

antes da aplicação de qualquer sanção. 

 

Todas as situações não previstas neste Regulamento e que impliquem sanção disciplinar 

serão analisadas pela Coordenação e equipa de Professores que posteriormente dará 

conhecimento à Direcção da Academia. 

 

7. REGULAMENTO PARA OS ENCARREGADOS DE 

EDUCAÇÃO E ACOMPANHANTES DOS 

PRATICANTES 

  

7.1. Os praticantes da Academia são, obrigatoriamente, sócios do CIF. Por isso, os 

Pais/Encarregados de Educação devem regularizar trimestralmente, as quotas 

de sócio do seu filho/educando junto da Secretaria do Clube (na Portaria ou na 

Escola de Futebol).  

 

7.2. Qualquer esclarecimento de ordem administrativa, técnica e pedagógica deve ser 

feito, em primeiro lugar, junto do Professor e, posteriormente, junto do 

Coordenador Técnico. Para além disso, todos os encarregados de educação 

deverão deslocar-se semanalmente à secretaria com o objectivo de conhecer 

todas as informações necessárias.   

 

7.3. Qualquer questão a colocar ao professor/treinador, terá de que ser 

impreterivelmente efectuada antes ou no final da sessão de treino ou 

competição. Tal situação, nunca deverá suceder durante as mesmas. 

 

7.4. Sempre que o praticante não possa comparecer às sessões de treino e/ou 

competições, seja por lesão, doença ou outro motivo, os encarregados de 

educação devem informar de imediato o professor/treinador respectivo 

(pessoalmente, por telefone ou por email). 

 

7.5. Sempre que os praticantes forem convocados para as competições, os 

encarregados de educação deverão confirmar a presença ou ausência dos seus 

educandos até à data mencionada na convocatória enviada através de correio 

electrónico pelo professor/treinador. 

 

7.6. Devem evitar intervir nas sessões de treino e nas competições (por exemplo, 

para fornecer indicações do ponto de vista técnico) pois tal procedimento em 

nada beneficiará os seus educandos a manter a concentração necessária. Essa 

tarefa é unicamente da responsabilidade dos professores/treinadores. 

 

7.7. Por isso, os encarregados de educação e acompanhantes dos praticantes deverão 

obrigatoriamente assistir às sessões de treino e às competições na bancada do 

campo de treinos ou no bar. Não será permitida a sua presença junto ao 

relvado. 
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7.8. Não é permitida a entrada dos encarregados de educação dos praticantes no 

espaço destinado às sessões de treino e as competições. 

 

7.9. Devem valorizar o esforço (empenho) dispendido para vencer e aceitar que este 

é mais importante que ganhar a qualquer custo. 

 

7.10. Devem centrar a sua atenção no processo de participação e não somente no 

resultado desportivo. Lembrem-se: Ganhar não é tudo nem a única coisa! 

 

 

 

 

 


