
                  

 
 

 

Como criar um ambiente 
Desportivo 

Positivo para o *ATLETA* 
 

 
* - Foque o divertimento do processo de aprendizagem 
Desportiva. 
 
* - Construa a auto-estima do atleta, realçando os aspectos 
sociais, físicos e técnicos da aprendizagem, e não os 
resultados desportivos. 
 

* - Optimize os princípios do Fair-Play: Respeito pelos 
árbitros, adversários, companheiros, regras de jogo, 
treinadores e dirigentes. 
 
* - Não construa no atleta, apenas uma identidade 
desportiva, pois existem outras também importantes. 
 
*  - Seja o principal interessado pela participação desportiva 
do atleta, conhecendo as regras e sua presença (nas 
reuniões, treinos e jogos). 



 

 
 
* - Seja um bom espectador, e lembre-se que é um convidado 
para ver um jogo. Isto inclui, estar presente de forma 

positiva, reforçando e encorajando a PERFORMANCE 
do seu jovem atleta. 
 
* - Seja Cauteloso a discutir as aspirações desportivas, que 
podem produzir pressões desnecessárias.  
 
* - Discuta as opiniões que possui sobre as opções do 
treinador longe dos atletas. 
 
* - Reforce as instruções do treinador quando dialoga sobre 
a prática desportiva, em casa junto do atleta. 
 
 

Comunicar com o atleta na 
Competição 

 
* - Os atletas não querem ouvir que jogaram bem, quando os 
próprios sentem, que não jogaram. 
 
* - Não acuse outros jogadores, treinadores ou árbitros como 
responsáveis pela derrota. Pode fazer com que o atleta não 
assuma as suas responsabilidades, delegando-as nos  



 
companheiros de equipa, ou elaborar outro tipo de 
desculpas. 
 
* - Não diga que “ESTE JOGO NÃO É IMPORTANTE”, já 
que este poderá ser para o atleta. 
 
* - Converse com o atleta, os factos relacionados com a 
aprendizagem e comportamento desportivo, tais como: 
 
         - Divertiste-te? 
 

         - Como te sentes acerca do que se passou no jogo? 
 

         - O que é que gostastes mais e menos no jogo? 
 

         - O que é que o treinador vos disse acerca do jogo? 
 

         - O que achas da tua exibição de hoje? 
                    

Prevenção de Lesão Desportiva 
 
       O maior perigo está no atleta, que por querer jogar e 
praticar a modalidade que adora, mascara por vezes o 
verdadeiro problema, nem com o treinador ou com os pais, 
acerca da dor que sente. Especialmente, em atletas dos 9 aos 
14 anos. 
 

        



 
Algumas lesões, se não descortinadas a tempo, poderão 
afectar o normal crescimento ósseo e ligamentos. Causando 
dificuldades em idades mais avançadas. 
 

Como ajudar a prevenir lesões 
 
       Os pais podem ajudar os atletas, a prevenir lesões na 
prática desportiva, tomando as seguintes precauções: 
 
          1º - Incentivar a utilização de equipamento protector, 
em jogos e treinos (caneleiras). 
          
         2º - Aplicar o calçado ideal, dependendo do piso de 
jogo. 
 

         3º - Verificar se os treinos apresentam a seguinte 
sequência: aquecimento (exercícios de activação), prática 
(exercícios específicos à modalidade) e relaxamento 
(exercícios de alongamento, desactivação e retorno á 
calma). 
 

         4º - Realizar análises e check-ups médicos, no início de 
cada época desportiva e, pelo menos, uma vez durante a 
época desportiva. 
 

         
 



 
 
          5º - Na prática da modalidade a temperaturas 
elevadas: fazer com que seja hidratados e utilizem protector 
solar.  
 

A importância da Nutrição no 
Futebol 

 
 

         Nos últimos anos, a nutrição têm sido alvo de 
crescente interesse por parte dos atletas e praticantes da  
actividade física, cada vez mais conscientes dos seus 
benefícios. 
 
         Assim, uma alimentação adequada, visa manter 
saúde, preservar a composição corporal, favorecer vias 
metabólicas associadas à actividade física, armazenar 
energia na forma de glicogénio, retardar a fadiga, 
promover a hipertrofia muscular e quando necessário, 
auxiliar na recuperação de lesões ou traumas 
eventualmente provocados pelos exercícios. 
 

 
 



 
Se algum Nutriente é fundamental 

no Futebol 
È a Proteína 

 
 

         Os atletas, por norma, comem pouquíssimo carbonato, 
o nutriente mais importante, na dieta dos jogadores de 
futebol, bem sucedidos. Sprints e corridas intensas no 
futebol, rápida mente esgotam o glicogénio armazenado 
(hidratos de carbono) no músculo e fígado. Para repor esse 
glicogénio, deve privilegiar, alimentos ricos em hidratos de 
carbono, na sua alimentação diária, principalmente nas 
24h, que antecedem um jogo e durante as primeiras horas 
de recuperação de jogos ou sessões de treinos intensos. 
 
A sua alimentação, durante a época desportiva, deve 
incluir 8 a 10 gramas de hidratos de carbono por cada kg de 
peso corporal. Cereais, pães e massas, são boas fontes de 
hidratos de carbono. 
                             

A melhor bebida para a reposição 
de líquidos 

A ÁGUA 



 
          
          Se o atleta, treina e joga vigorosamente, perde muito 
líquido, através do suor, principalmente quando a 
temperatura, está quente e húmida. 
 
         Parte da água presente no suor, provém do sangue, e 
a última coisa que se quer, é que haja redução do volume 
sanguíneo. 
 
         O sangue, transporta oxigénio e nutrientes para os 
músculos, remove o ácido láctico e outras substâncias e 
transfere calor dos músculos para a pele, onde o calor é 
libertado para o ar. 
 
         Se não se fizer a reposição da maior parte dos líquidos, 
perdidos no suor, o desempenho do atleta será prejudicado e 
poderá apresentar cãibras musculares, exaustão pelo calor 
e até mesmo insolação. Cada jogador, deve ter um 
reservatório de líquidos prontamente disponíveis, para um 
gole rápido, durante as interrupções do jogo e dos treinos. 
                                    

O que os Pais NÃO devem fazer, 
para ajudar 

Os Filhos que praticam Desporto 
 



 
 
* - Forçar os atletas, a participarem em qualquer 
actividade desportiva. 
 
* - Discutir com os árbitros e ou juízes. 
 
* - Comentar publicamente, de forma depreciativa, o 
comportamento de praticantes, treinadores, árbitros, 
dirigentes e outros pais. 
 
* - Interferir de algum modo no trabalho do treinador. 
 
* - Criticar excessivamente, os resultados alcançados pelos 
atletas. 
 
* - Ajudar a criar expectativas exageradas, sobre o futuro 
dos atletas enquanto futuros praticantes desportivos. 
 
* - Alimentar, com elogios fáceis, o aparecimento de atitudes 
de vaidade e de soberania. 
 
* - Proibir a prática desportiva, como forma de castigo, em 
particular, face aos maus resultados escolares. 
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