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 Introdução

 Destaques Época 2008/2009
- Prémio Caloiro do Ano
- Prémio Atleta do Ano

 Apresentação das Equipas 2009/2010

 Prémios 2009/2010
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 Psicologia no Desporto

 Destaques Época 2008/2009

- Prémio Atleta Revelação

 Plano de Actividades

 Debate / Questões



GCST NATAÇÃO



GCST NATAÇÃO

 Modalidade surge em 1996, aquando da cobertura da 
Piscina do Clube

 Piscina é frequentada por cerca de 2.000 utentes/mês

 Protocolos com várias Instituições de Ensino do Concelho, 
o que contribui para a divulgação da modalidade

 Sector competitivo foi-se desenvolvendo gradualmente 
com a solidificação da Natação na Piscina

 Foram sendo alcançados já muitos resultados de relevo, 
com vários títulos regionais, zonais e nacionais



GCST NATAÇÃO

 Desporto completo e saudável

 Prática competitiva focada em objectivos de equipa e 
objectivos individuais

 Ambiente de salutar convívio e entreajuda entre atletas e 
treinadores

 Exigência de treinos molda os jovens na sua vida pessoal, 
tornando-os muito mais organizados e selectivos nas suas 
actividades



GCST NATAÇÃO - OBJECTIVOS ESSENCIAIS

 Proporcionar aos jovens do Concelho a prática de uma 
modalidade desportiva completa

 Permitir um desenvolvimento saudável do ponto de vista 
físico

 Dotar os jovens de uma estrutura mental que lhes permita 
um desenvolvimento equilibrado e uma integração plena 
na sociedade

 Integrar os jovens em grupos sãos, focados em objectivos 
comuns e longe das cada vez maiores ameaças/vícios da 
sociedade



GCST NATAÇÃO – OS NOSSOS COMPROMISSOS

 Boas condições de treino

 Elevada qualidade dos Técnicos

 Forte espírito de grupo e excelente ambiente de trabalho

 Participação em todas as provas do Calendário Regional e 
nos Torneios para os quais sejamos convidados

 Acompanhamento permanente por parte da Direcção do 
trabalho desenvolvido e das necessidades sentidas

 Suporte médico, de recuperação física e psicológico



GCST NATAÇÃO – O QUE ESPERAMOS

 Atletas: assiduidade, motivação, espírito de sacrifício, 
estabelecimento de objectivos e boa disposição

 Técnicos: competência, liderança, exemplo, gosto pela 
Natação e pelo GCST

 Pais: acompanhamento e motivação dos filhos, espírito de 
sacrifício, gestão de expectativas e envolvimento nas 
actividades do Clube

FORTALECER A FAMÍLIA DA NATAÇÃO E 

O ESPÍRITO “SER GINÁSIO”



RESUMO ÉPOCA 2008/2009

NATAÇÃO 2008/2009

Natação - Apresentação.avi
Destaques_2008_2009.doc
Destaques_2008_2009.doc


PRÉMIO “CALOIRO DO ANO”

 Atleta estreante na Natação do GCST

 Capacidade de integração no grupo

 Assiduidade

 Evolução técnica

E O GRANDE VENCEDOR É:



MANUEL LUIS BRANCA

Vencedor Prémio

“Caloiro do Ano”

ATLETA CADETE



PRÉMIO “ATLETA DO ANO”

 Atleta com resultados desportivos mais relevantes

 Conquista de posições de destaque em competições 

regionais e nacionais

 Prossecução de objectivos individuais sempre em sintonia 
com os objectivos do grupo

 Elevado empenho, dedicação, e capacidade de motivação

E O GRANDE VENCEDOR É:



TIAGO SOBRAL COELHO

Vencedor Prémio

“Atleta do Ano”

ATLETA INFANTIL

- Vice-Campeão Zonal 100 m Bruços

- Campeão Regional 100 m Bruços

- Vice-Campeão Regional 200 m Bruços PL

- 3º Lugar Campeonatos Regionais 200 m Estilos PL

- 3º Lugar Campeonatos Regionais 100 m Livres PL

- 3º Lugar Campeonatos Regionais 400 m Estilos



REFERÊNCIA ESPECIAL

 Equipa de Masters – 1ª vez na

história do Clube que participamos

em competições oficiais neste Escalão

 Sandra Bárbara – Campeã Nacional 50 m Mariposa (30-34)



CADETES

INFANTIS

JUVENIS

ABSOLUTOS

MASTERS



CADETES

 Alexandre Costa Couto

 Inês Gonçalves

 Ana Rita Medeiros

 Inês Machado Moreira

 Carlos Bruno Martins

 João Ferreira Pires

 Catarina Andrade Gonçalves

 João Miguel Correia

 Catarina Isabel Branco

 João Pedro Martins

 Catarina Isabel Sobral

 Manuel Luis Branca

 Diogo Pimenta Santos

 Margarida Gonçalves Gouveia

 Domingos Tiago Pinheiro

 Ricardo José Torres

 Gonçalo Garrett Barbosa

 Rita Wiecha Ferreira



INFANTIS

 Ana Rita Machado

 João Paulo Ribeiro

 Bárbara Gonçalves

 José Pedro Barbosa

 Catarina Machado Braga

 Miguel Filipe Pinto

 David André Almeida

 Paulo Martins Almeida

 Duarte Magalhães Pinto

 Pedro Ferreira Lopes

 Gabriela Martins Sobral

 Pedro Manuel Silva

 João Miguel Dias

 Raquel Sofia Lima



JUVENIS

 Ana Paula Araújo

 Daniela Filipa Neto

 João Pedro Barroso

 Rui Filipe Pimenta

 Tiago Sobral Coelho



ABSOLUTOS

 Ana Raquel Lírio

 Helena Manuel José

 Luis Carlos Teixeira

 Maria João José

 Maria João Oliveira

 Mónica Pinto Coelho

 Rute Sofia Teixeira

 Sara José Pinto



MASTERS

 Augusto Mariano Soares

 Delfina Maria Martins

 Elsa Isabel Alves

 Emília Conceição Sobral

 Gracinda Maria Machado

 Sandra Santa Bárbara



 ABSOLUTOS, JUVENIS E INFANTIS:

- Treinadora Principal: Sandra Bárbara

- Treinadoras Adjuntas: Ana Lírio e Helena José

 CADETES:

- Treinadora Principal: Daniela Marinho

- Treinadora Adjunta: Rute Teixeira

Locais de Treino:
 Piscina do Ginásio Clube de Santo Tirso
 Piscina Municipal de Santo Tirso
 Piscina Olímpica da Póvoa de Varzim
 Instalações do Ginásio Clube de Santo Tirso

TREINADORES:



PRÉMIOS 2009/2010

 Caloiro do Ano

 Atleta do Ano

 Revelação do Ano

Reconhecimentos

 Assiduidade por Escalão







 Criação de uma atmosfera de alegria durante o treino e 
estimulação do gosto por nadar

 Promover o progresso do nadador:
Melhorias da técnica de nado, partidas e viragens
Evolução das suas marcas

 Acompanhamento constante do nadador

 Desenvolvimento de uma carreira de nadador

 Criação de um forte Espírito de Equipa

 Criação/Manutenção de hábitos de treino:
Assiduidade
Pontualidade
Disciplina
Organização 
 Independência



 Evolução no aperfeiçoamento das 4 técnicas de natação pura, seus 
regulamentos, partidas, chegadas e viragens;

 Estimular o respeito pelos adversários, árbitros e restantes 
elementos desta modalidade;

 Criar o espírito de vencedor, mesmo quando não se ganha, 
atribuindo grande importância à superação pessoal ao atingir os 
seus objectivos e ao estar presente nas competições;

 Aprender procedimentos básicos: respeitar intervalos de descanso, 
nadar em carrocel, não virar a meio, não parar durante uma tarefa, 
partir e chegar sempre pela parede da piscina.



 Cadetes A: Consolidar evoluções e lutar por posições de topo nos 
diversos Torregri, de modo a conseguir chamadas aos Estágios de 
Natal e da Páscoa da Associação de Natação do Norte de Portugal

 Grande objectivo: Envolver os pais na Equipa de Natação, através 
da participação activa nas iniciativas a desenvolver, bem como no 
acompanhamento às provas



 Participação em todas as competições da ANNP no âmbito deste 
escalão etário, bem como em torneios de clubes para os quais a 
secção de natação do GCST seja convidada e entenda participar.

 O mapa geral de competições para este escalão etário encontra-se 
disponível no nosso Site em: 

http://gcstnatacao.wordpress.com

 Solicitamos aos pais que tenham em consideração as datas das 
provas dos filhos no seu planeamento de actividades, de modo a 
lhes permitir a presença nas mesmas, e que são afinal aquilo para 
que eles andam a treinar ao longo da semana

http://gcstnatacao.wordpress.com/


 Consolidação dos Objectivos qualitativos adquiridos no escalão de 
Cadetes

 Efectuar Tempos de Admissão ao Torneio Zonal no Torneio Regional 
de Infantis

◦ 18 a 20 de Dezembro / Felgueiras

 Participação no Torneio Zonal 

◦ 5 a 7 de Março / Ponte da Barca

 Participação nos Campeonatos Nacionais de Infantis 

◦ 23 a 25 de Julho / Porto



 Efectuar TAC’s no Torneio Regional de Juvenis

◦ 4 a 6 de Dezembro / Paços de Ferreira

 Participação nos Campeonatos Nacionais de Juvenis 

◦ 12 a 14 de Março / Rio Maior

 Participação nos Campeonatos Absolutos de Portugal Juvenis/ 
Juniores/Seniores

◦ 29 de Julho a 1 de Agosto / Aveiro



 Qualificação da Equipa Masculina para os Campeonatos Nacionais 
de Clubes 4ª Divisão
◦ 8 de Novembro / Lagos

 Participação nos Campeonatos Absolutos de Portugal 
◦ 4 a 6 de Dezembro / Leiria

 Manutenção na 3ª divisão da Equipa Feminina nos Campeonatos 
Nacionais de Clubes
◦ 12 e 13 de Dezembro / Ponte de Sôr

 Participação nos Campeonatos Nacionais Juniores/Seniores
◦ 9 a 11 de Abril / Coimbra



 Participação nos Campeonatos Absolutos de Portugal Juvenis/ 
Juniores/Seniores

◦ 29 de Julho a 1 de Agosto / Aveiro

TAC’S disponíveis no nosso site em http://gcstnatacao.wordpress.com

http://gcstnatacao.wordpress.com/


 Preparação Masters “Open”
◦ 1 de Dezembro / Senhora da Hora

 Torneio Masters ANNP “Open”
◦ 19 de Junho / Fafe

 Campeonato Nacional Masters 
◦ 26 e 27 de Junho / Reguengos de Monsaraz



 MELHORIA CONTÍNUA EM TERMOS TÉCNICOS

 COMPETITIVIDADE CRESCENTE NAS PROVAS EM QUE 
PARTICIPAMOS

 CONQUISTA DE LUGARES DE DESTAQUE

 AMBIENTE DE GRUPO SALUTAR E DE GRANDE UNIÃO

 ENTREAJUDA CONSTANTE

 APOIO PERMANENTE POR PARTE DE TODA A ESTRUTUTA DO 
CLUBE

 INTEGRAÇÃO DOS PAIS NESTA GRANDE FAMÍLIA

COMUNICAÇÃO



Michael Phelps 100 m Mariposa WR

 A mensagem é clara: os verdadeiros campeões nunca desistem! 
Por isso, e para quem quer um dia ter sucesso na vida, este é 
um exemplo forte. É preciso trabalhar muito e bem, e acreditar 
sempre, até ao último momento, que é possível!

http://www.youtube.com/watch?v=KtRKu9diGQ8


SESSÃO DE (IN)FORMAÇÃO
PAIS / ENCARREGADOS DE 

EDUCAÇÃO

Luisa Maria Mendes Leal

(Psicóloga)



INTRODUÇÃO

 Psicologia do Desporto 

 O papel dos pais no desporto: Reflexão

“...a família é o primeiro e talvez o mais 
importante envolvimento social na vida dos

nadadores, podendo desde que bem orientado, 
transformar-se no reforço da motivação

dos nadadores” (Raposo, A. Vasconcelos 2006).





 Estudar as causas e os efeitos dos acontecimentos psíquicos
(educativo, recreativo, competitivo e/ou reabilitador) que o ser
humano apresenta antes, durante e após o exercício físico ou a
actividade desportiva, não se restringindo ao contexto da alta
competição (Cruz, 1996; Becker Jr., 2001);

 Estudar o modo como os factores psicológicos afectam
directamente o rendimento desportivo (Weinberg & Gould,
2001b);

 Promover e/ou prevenir a saúde e o bem-estar físico e psicológico
dos indivíduos, contribuindo para o seu desenvolvimento global.



 ÁREAS DE INTERESSE DO PSICÓLOGO DO DESPORTO:

 Ajudar os atletas a fazerem uso de princípios psicológicos para
alcançarem um nível óptimo de saúde mental e optimizar a sua
performance/rendimento desportivo;

 Esclarecer como a participação em actividades físicas altera o
desenvolvimento psicológico, o bem-estar e a saúde de atletas e
não atletas

(APA, 1999, referenciada por Rubio, 2007).

Divisão 47 da APA 

(1986)



ATLETAS PRIMEIRO, COMPETIÇÃO DEPOIS!

 Desenvolvimento Global do Atleta:

◦ Motor

◦ Pessoal (cognitivo, emocional, …)

◦ Social (sócio-afectivo)

◦ Moral (atitudes, valores e regras sociais)

PERSONALIDADE COMPETÊNCIAS DE VIDA

Pensamentos, Sentimentos e Atitudes Positivas!



AVALIAÇÃO 
PSICOLÓGICA

INTERVENÇÃO 
PSICOLÓGICA

ASSESSORIAFORMAÇÃO

INVESTIGAÇÃO
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Toda a prática desportiva oferecida às crianças

e aos adolescentes é permeada por acções

adultas – dos pais, dos dirigentes, dos

professores, dos técnicos, dos árbitros; todos

interferem de alguma forma nas experiências

desportivas dos seus praticantes (Korsakas, 2002,

p. 41, citado por Vilani e Samulski, 2002).



TREINADOR ATLETA

PAIS

 Relações consideradas decisivas na construção de um ambiente

adequado para a formação desportiva dos atletas (Samulski, s.d.,

Vilani, 2002, citados por Coqueiro & Honorato, 2008).



 A família é a maior fonte de influência na vida dos atletas, pois

é aí que os jovens aprendem e desenvolvem competências de

vida e mecanismos para lidar com as exigências competitivas.

 No entanto, nalguns casos, a família pode ter efeitos negativos!

 Formas de Comportamento Sócio-Afectivo Familiar:

Autoritária Democrática Permissiva



Motivos para a participação das crianças no desporto:

1. Alegria
2. Aquisição de competências

3. Competição e desenvolvimento de habilidades
4. Estar com os amigos e conseguir novas amizades

5. Sentir emoções
6. Forma física, status social, saúde, libertação de energia, 

influência de outros
(Becker Jr., 2000)

Abandono!!!



(Byrne, 1993, p. 43)

Sub-Envolvimento Envolvimento 

Moderado

Envolvimento Excessivo 

ou Super Envolvimento

Pais desinteressados

Pais mal-informados

Zona de conforto Pais Excitados

Pais Fanáticos



 Tendência “natural” para serem ansiosos ou nervosos

 Baixa auto-estima

 Pouca esperança em bons resultados para si e para o

grupo

 Frequentes preocupações com o falhar

 Frequentes preocupações com as expectativas dos

adultos e avaliações de terceiros (ex: treinador e pais)

 Baixa satisfação com o rendimento, quer ganhe ou

perca a prova

 Opinião de que é importante praticar desporto devido

às expectativas dos pais



 ESGOTAMENTO PSICOLÓGICO – Sinais e Indicadores:

 Excesso e saturação em relação ao treino

 As expectativas demasiado altas impostas por terceiros ou pelo
próprio atleta relativamente ao seu rendimento desportivo

 A prevalência da atitude “ganhar é o mais importante”

 A própria pressão parental orientada do treinador para a prova
e para os resultados desportivos

 Rotinas de treino demasiado longas e com pouca variedade de
exercícios

 Práticas de treino incoerentes e inconsistentes

 Lesões devido a sobrecarga de treino

 Exigências de tempo e trabalho excessivo

 Relação com pais baseada nos resultados e sucesso desportivo

 Tendência para o perfeccionismo



 Estão os pais capazes de confiar os filhos ao treinador?

 Estão os pais capazes de assumir o compromisso desportivo 

dos filhos?

 Estão os pais capazes de identificar os motivos que levam 

os seus filhos a praticar desporto?

 Estão os pais capazes de admitir as suas limitações?



 Estão os pais capazes de aceitar os triunfos/vitórias 

dos filhos?

 Estão os pais capazes de aceitar as 

frustrações/derrotas dos filhos?

 Estão os pais capazes de demonstrar auto-controlo 

aos filhos?

 Estão os pais capazes de dedicar algum tempo aos 

filhos?

 Estão os pais capazes de aceitar as decisões dos 

filhos?

(…)



 Aprender a controlar as próprias emoções e transmitir emoções
positivas nos filhos

 Aceitar o papel do treinador/equipa técnica

 Aceitação dos êxitos e dos fracassos: estar orientado para a motivação
e para a melhoria da sua prestação desportiva

 Dedicação e interesses adequados

 Entender quais os interesses, as necessidades e as motivações dos
filhos no desporto, criando um ambiente positivo para alcançarem os
seus objectivos

 Manter uma boa comunicação com os filhos e a ajudar para que
tomem as suas próprias decisões

 Ser um modelo de auto-controlo

 Ajudar as crianças a cumprirem os seus compromissos e as suas
responsabilidades



 Sinais de alerta:

 Demasiada preocupação com os resultados nas provas

 Demasiado tempo a questionar o treinador sobre as estratégias

para a prova, sobre as capacidades dos atletas e a forma como

orienta os treinos e as provas

 Descoberta da falta de gozo da actividade desportiva por parte

do seu filho

 Possibilidade de serem “convidados”, pelo treinador ou

dirigentes, a deixarem de assistir a treinos e provas

 Tentativas de pressionar os filhos de treinarem “horas extras”



 Permanecer na zona reservada aos espectadores durante as provas 

/ convívios

 Evitar “aconselhar” o treinador sobre como orientar o grupo

 Evitar comentários depreciativos aos treinadores, árbitros e aos 

próprios atletas

 Evitar ser o “treinador” do filho durante as provas

 Evitar comportamentos não saudáveis durante as provas e os 

treinos (ex: fumar, beber álcool)

(…)



 Apoiar a equipa/grupo do filho

 Demonstrar interesse, entusiasmo e 

apoio ao filho

 Controlar as emoções (principalmente as 

negativas)

 Demonstrar vontade de colaborar com o 

treinador, os dirigentes e os árbitros

 Demonstrar apreço pela forma como o 

treinador, os dirigentes e os árbitros 

dirigiram as provas e os treinos



 Ajudar os filhos:

A não faltar aos treinos

Hábitos de vida saudáveis

Boa alimentação 

Bom descanso (repouso / sono)

Cuidar da saúde

Entusiasmo

Atitudes positivas e Compreensão nos 

momentos menos bons!



 Encorajamento do jovem a praticar desporto, mas sem 
o pressionar

 Perceber o que o atleta pretende do desporto e ajudá-
lo a obter esses objectivos

 Definir o momento em que a deve começar a competir 
e assegurar-se de que existe um bom ambiente no 
clube

 Assegurar-se de que o treinador/equipa técnica está 
qualificado(a)

 Manter a vitória e o sucesso desportivo como um 
objectivo a atingir a longo prazo e estimular o jovem a 
fazer o mesmo

 Realçar sempre o prazer e alegria na prática desportiva
 Elogiar e reforçar o esforço e o empenho pelos 

progressos alcançados em termos desportivos
 Ajudar a conciliar a actividades desportiva com a 

escolar



 Estar presente nas provas/convívios

 Incentivar a respeitarem as regras; apelar ao “fair-
play”

 Ajudar o atleta a traçar objectivos realistas

 Dar um bom exemplo, através de um 
relacionamento amigável com os restantes 
intervenientes desportivos

 Incentivar o jovem a aprender com o desporto

 Sensibilizar a criança a assumir as 
responsabilidades para com a equipa/grupos e o 
treinador/equipa técnica

 Utilizar a disciplina apenas quando necessário

 Não se intrometer no trabalho do treinador/equipa 
técnica

 Fornecer ao treinador/equipa técnica todas as 
informações necessárias sobre o estado e a saúde 
da criança e do adolescente 



 Assegure-se que realiza algumas questões:

◦ Como te sentes acerca do que se passou na prova/convívio?

◦ O que é que gostaste mais e menos na prova/convívio?

◦ Divertiste-te na prova/convívio?

◦ O que é que o Treinador te disse acerca da prova/convívio?

◦ O que achas da tua exibição de hoje na prova/convívio?



 Todas estas estratégias apresentam, de acordo com estudos

realizados sobre este tema, um conjunto de consequências

positivas, por parte dos jovens, que percepcionam os pais como um

fonte de apoio social.

 Assim, em primeiro lugar, as crianças e jovens com maior auto-

estima apresentam níveis mais elevados de apoio social e

emocional das pessoas significativas; em segundo lugar, quanto

menor a pressão parental maiores os níveis de divertimento e

prazer na actividade desportiva e, por último, atitudes e

comportamentos negativos dos pais desencadeiam ansiedade,

stress e esgotamento nas crianças e nos adolescentes .



Uma actividade dos jovens e para os jovens!

APRENDIZAGEM

DIVERTIMENTO

ESPÍRITO COMPETITIVO

DESENVOLVIMENTO

BEM-ESTAR

VALORES SOCIAIS

SAÚDE FORMAÇÃO



 Direito a praticar desporto, 

independentemente das suas habilidades ou 
dificuldades

 Direito a divertir-se e “jogar” como uma 
criança

 Direito a beneficiar de um ambiente saudável

 Direito a ser tratado com dignidade

 Direito a ser treinado, orientado e dirigido por 
pessoas competentes

 Direito a ser submetido aos treinos adequados 
aos ritmos individuais

(…)



 Direito a ser confrontado com crianças da sua idade, que tenham as 

mesmas possibilidades de obter sucesso

 Direito a participar em competições apropriadas

 Direito a praticar desporto com toda a segurança

 Direito a ter tempo para descansar

 Direito a não ser um campeão!!!
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O QUE TERÁ GANHO O SEU FILHO DEPOIS DE TERMINAR 
O SEU PERCURSO DESPORTIVO
 Carácter / Personalidade Forte

 Respeito por si e pelo próximo

 Auto-Confiança

 Auto-Estima Positiva

 Compromisso

 Responsabilidade

 Determinação / Empenho

 Cooperação

 Espírito de Grupo



“O MELHOR PARA O SEU FILHO!”

http://i42.photobucket.com/albums/e311/FVALE/Logo.jpg


PRÉMIO “ATLETA REVELAÇÃO ÉPOCA”

 Notório desenvolvimento técnico e de atitude

 Atleta com evolução muito significativa de resultados

 Postura de empenho e fomento do espírito de grupo

 Pela sua evolução se torna exemplo a seguir: votação 
online  no atleta preferido desde 18/9

(68 votos no total – Vencedor com 28%)

E O GRANDE VENCEDOR É:



RUTE SOFIA TEIXEIRA

Vencedor Prémio

“Revelação da Época”

ATLETA SÉNIOR

- 3º Lugar Torneio Nadador Especialista Mariposa



 Convívios temáticos de reforço do Espírito de Grupo e 
integração dos pais: S. Martinho, Natal, Carnaval, …

 Estágio de 3 a 4 dias com as Equipas de Infantis, Juvenis, 
Juniores e Seniores nas primeiras semanas de Abril:
◦ Concentração/Convívio entre equipas e treinadores
◦ Iniciação/adaptação ao treino em piscina de 50m

 Convívio de fim de época: data e local a definir

 Fim de época competitiva:
◦ Cadetes: 18 de Julho
◦ Infantis:  25 de Julho
◦ Juvenis, Juniores e Seniores: 1 de Agosto



 Dúvidas

 Sugestões

 Críticas

http://gcstnatacao.wordpress.com

http://gcstnatacao.wordpress.com/


BOA SORTE A TODOS PARA A 
ÉPOCA 2009/2010!

GCST – SEMPRE A NADAR


