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A ESCOLA EM NOTÍCIAS

Dia da Mãe Comemorado na Escola de
Futebol

Campos de Férias Desportivas
1º Campo 3 a 7; 2º Campo 10 a 14 Julho
14h30 – 18h00
Vamos organizar nas duas primeiras semanas de
Julho, dois campos de férias, com atividades ligadas
ao Futebol. O Campo de Férias “ SKILLS CAMP”, que
engloba um conjunto de atividades no sentido de
promover a melhoria das habilidades técnicas do
Futebol (a finta, o drible, o remate, etc.), bem como
um conjunto de pequenos jogos (3x3, 5x5, 7x7), que
contribuam para um melhor aprimoramento tático
dos jovens.
Data limite de inscrição: 30 de Junho 2017
Inscrições Limitadas a 40 alunos por campo.

Numa feliz iniciativa do Nosso Diretor Gil Neves
do Escalão de Iniciados B, o dia da Mãe foi
comemorado por todos os jovens deste escalão,
da equipa de Competição.
No final do jogo da sua equipa, os jovens
jogadores, dirigiram-se às suas mães e
carinhosamente ofertaram – lhes uma flor.
O momento foi aproveitado por todos os
jogadores, diretores, treinadores, familiares e
amigos, para se juntarem no interior do campo
e tirarem uma fotografia alusiva ao ato.
Foi com certeza um Feliz dia para todas as
Mães!

.

Inscrições Para o Ano Letivo 2017/18
No sentido de assegurar com a devida antecedência
a inscrição do seu educando no horário e turma
pretendidas para o ano letivo 2017/18, sugerimos a
todos os Pais e ou Encarregados de Educação que
procedam à inscrição do seu educando logo a partir
do início do mês de Junho, na Secretaria da Escola e
de acordo com as Normas de Funcionamento e Ficha
de Inscrição para o novo ano. O valor da inscrição
dos alunos será de 30,00€, lembrando que só
poderão efetuar a inscrição para 2017/18, os alunos
que tiverem liquidado todas as quotizações (Junho
inclusive) referentes ao presente ano letivo.

Atividades Letivas
As atividades letivas do ano 2016/17 terminaram no
dia 30 de Junho de 2017.
Haverá aulas no dia 10 de Junho (Feriado) onde
iremos realizar um convívio entre Pais e filhos.
Dia 17 de Junho realizar-se-á o último Torneio da
APEF.
Dia 24 de Junho (Feriado dia de S. João) não haverá
aulas.
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Grande Evento da Apef na Nossa Escola e
Em Serzedo - 20 de Maio

Férias Desportivas da Páscoa Com Muita
Alegria e Diversão

A nossa Escola foi palco de mais um encontro
de Escolas de Futebol, associadas à
Associação Portuguesa de Escolas de
Futebol (APEF). No campo da Nossa Escola
do Porto, estiveram presentes 8 escolas /
clubes e à volta de 300 participantes, que
realizaram animados jogos entre os diferentes
escalões, arbitrados pelos Nossos jovens
jogadores da equipa de Competição de Sub16, tendo imperado um salutar convívio
desportivo na maioria dos jogos realizados.

As férias da Páscoa foram aproveitadas pela
Escola para a realização de um Campo de
Férias, que durante quatro dias, teve a
participação de cerca de 40 alunos,
enquadrados Pelos Professores Gabriel
Faleiro, Rui Soares e duas monitoras, entre
as quais a nossa jogadora da equipa de Sub19 Feminino, Catarina Seabra.
A semana do evento foi realizada com muita
alegria e diversão por parte dos participantes,
que entre outras participaram nas seguintes
atividades:
- Caça ao Tesouro e aos Ovos da Páscoa
- Lançamento de Setas
- Jogos Tradicionais e Populares
- Mini Golfe
- Natação
- Futebol

Também no mesmo dia em Serzedo, as
nossas equipas do GRUPO 2, estiveram
presentes em elevado número, e que de uma
forma geral foi do agrado de todos.
No próximo dia 17 de Junho, contamos
realizar mais um evento mensal da APEF.
Neste final de ano temos recebido ainda
outros convites para a participação em
diversos Torneios, como Vila das Aves (28 de
Maio), Bragança (10 de Junho) e Santiago de
Compostela - Espanha, 11 de Junho, que irão
ser restritos aos jovens com uma melhor
apetência para o Futebol, já que este tipo de
Torneios, é realizado por equipas federadas,
que apresentam já um nível um pouco
avançado e também pelo facto deste tipo de
Torneios ser restringido a apenas a uma
equipa por cada clube participante.

Diariamente foi distribuído um lanche aos
alunos e no final, foi entregue uma pequena
lembrança a todos os participantes.
Esperamos que a participação neste campo
de férias tenha sido do agrado de todos,
contando convosco, no próximo campo de
férias a ter lugar nas duas primeiras semanas
de Julho, agora mais direcionadas para o
-2Futebol!
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Infantis A, Vice-Campeões Distritais de
Futebol-9, de Sub-13 da AF Porto

A ESCOLA EM NOTÍCIAS
Professor Rui Pacheco Presente na Maia em
Seminário De Futebol organizado pelo
Instituto Universitário da Maia
A convite do Instituto Universitário da Maia, o
Coordenador da Nossa Escola, Professor Rui
Pacheco, este presente no dia 24 de Maio, na
Maia, num seminário de Futebol, onde
apresentou o tema "O Ensino do Futebol na
Escola e no Clube”, onde teve oportunidade
de expor as ideias, a orgânica e a
metodologia de Ensino, seguida da nossa
Escola, o que mereceu um elevado interesse
por parte dos participantes.

Terminou a bonita campanha desportiva realizada
pela Nossa Equipa de Infantis A, ao longo de toda a
época desportiva, culminando com o título de Vicecampeões Distritais de Futebol-9, de Sub-13 da AF
Porto, atrás do Vencedor FC Porto (2-3 no último
encontro).
Foi um jogo em torno do qual a Escola se uniu, com a
presença de um elevado número de apoiantes, Pais
vestidos de laranja, familiares, amigos, treinadores,
diretores e jogadores dos diferentes escalões e com
a presença da "Mancha Laranja", constituída por
muitas jogadoras da equipa de Sub-19 Feminino, que
se muniram de tarjas, bandeiras e tambores, no
apoio à equipa.
Foi de facto uma grande época desportiva realizada
pela Nossa equipa, na continuidade da época
desportiva realizada na época anterior, o que vem
cimentar o real valor que estes jovens possuem.
Desejamos em primeiro lugar felicitar Todos os
Nossos jogadores, pela grande época desportiva
realizada, bem como aos Treinadores pela boa
formação e prestação desenvolvidas e aos Pais,
familiares e amigos pelo apoio que prestaram à
equipa
ao
longo
do
ano.
Com certeza que a grande maioria dos jogadores,
que já manifestou interesse em continuar entre nós,
vai agora iniciar-se num novo processo no Futebol11, com um Novo Treinador e que continuando
neste caminho, muitos êxitos os esperarão no
futuro!

Continua a Ação Social da Escola de
Futebol Junto de Instituições de Apoio a
Jovens Carenciados
A Nossa Escola, tem vindo a desenvolver, um
conjunto de ações de índole social, não só
junto dos cerca de 25 dos atuais alunos que
frequentam a nossa Escola, como também,
na integração de jovens que se encontram
institucionalizados, em organizações onde
vivem fora das suas famílias.
Após a Nossa Escola formalizar parcerias de
apoio gratuito, no ensino/treino do futebol de
jovens oriundos da Casa de Cedofeita
(masculino) e do Lar Rosa Santos
(Feminino), foi agora a vez de estabelecer
parcerias com o Colégio das Escravas e
com a Escola Secundária António Nobre,
no apoio a mais dois jovens carenciados,
sendo um deles, refugiado da guerra dos
países asiáticos.
Esperamos com estas ações, poder contribuir
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