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RESUMO 

O presente estudo teve por objetivo examinar em diferentes perspetivas, o Desporto 

Escolar na Região Autónoma da Madeira, segundo as perceções das principais 

personalidades intervenientes no processo. Registamos, segundo esses olhares, os 

constrangimentos que podem limitar o seu desenvolvimento. Para o efeito, tivemos por 

referência uma Escola onde o Desporto Escolar assume grande responsabilidade neste 

arquipélago. Pretendemos ainda, antever novos caminhos que este desporto pode 

assumir na Região. Foram selecionadas e convidadas a participar, dezassete 

personalidades intervenientes no processo. Para a recolha de dados foi colocada uma 

questão de natureza aberta que os entrevistados responderam por escrito. Os resultados 

demonstraram que os participantes consideram que existe uma grande adesão à prática 

desportiva e que o Desporto Escolar na Região Autónoma da Madeira está bem 

estruturado. Tivemos a preocupação de analisar o enquadramento de Desporto Escolar e 

sua convivência com o Desporto Federado, a relação do Treinador com os Jovens nas 

diferentes funções e como ponto de partida para um entendimento institucional, fizemos 

uma recolha da principal legislação Nacional e Regional sobre todo o processo e sua 

implementação na Região.Com base nas respostas às entrevistas, no número concreto de 

praticantes e na grande variedade de modalidades praticadas, fizemos uma análise e 

verificamos que o processo do Desporto Escolar na Escola objeto deste estudo, está bem 

implementado e abarca grande parte da população estudantil. Esta prática favorece por 

um lado uma boa integração social e por outro, permite aos alunos tomarem consciência 

das suas capacidades e limitações, preparando-os, segundo a nossa perceção, para uma 

vida com mais qualidade. A redução de verbas destinadas à implementação de todo o 

processo, veio a obrigar a uma reorganização interna das atividades e a um esforço 

acrescido aos profissionais no terreno, para inovar e motivar os alunos à prática assídua 

e continuada. A implementação de algumas atividades de ar livre poderá constituir-se 

como alternativa válida. 

PALAVRAS-CHAVE: DESPORTO, DESPORTO ESCOLAR, TREINO DE JOVENS 
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ABSTRACT 
 
 

 
This study aimed to examine different perspectives, School Sport in Madeira, according 

to the perceptions of key stakeholders personalities in the process. We note, according 

to these looks, the constraints that may limit their development. To this end, we had 

reference to a school where the Sports School takes great responsibility in this 

archipelago. We also intend, anticipate new ways that this sport can take in the region. 

They were selected and invited to participate, seventeen personalities involved in the 

process. For data collection it was placed a matter of open nature that respondents 

replied in writing. The results showed that the participants consider that there is a great 

support to sport and School Sport in Madeira is well structured. We had the concern to 

analyze the Sports School framework and its coexistence with the Federated Sports, the 

coach's relationship with young people in different roles and as a starting point for an 

institutional understanding, we made a collection of major national and regional 

legislation on the whole process and its implementation in Região.Com based on the 

interviews, the actual number of practitioners and the wide variety of arrangements 

practiced, did an analysis and found that the School Sports School in the process object 

of this study, is well implemented and includes large part of the student population. This 

practice favors on the one hand a good social integration and on the other, allows 

students to become aware of their capabilities and limitations, preparing them, 

according to our perception, for a life with more quality. The reduction of funds for the 

implementation of the whole process came to compel an internal reorganization of the 

activities and the increased efforts to professionals in the field, to innovate and motivate 

students to frequent and continued practice. The implementation of some outdoor 

activities may be constituted as a valid alternative. 

 

KEYWORDS: SPORTS, SCHOOL SPORTS, YOUTH TRAINING 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

Esta candidatura a Mestrado em Desporto com Crianças e Jovens nasce da 

preocupação na atualização, colaboração e intervenção no panorama desportivo escolar 

regional. Propomos então, uma reflexão cuidadosa e alargada sobre toda esta 

problemática pelo que pretendemos auscultar os diferentes intervenientes desportivos, 

nos diferentes cargos de decisão e direção. O fulcro da questão será o antever e sugerir 

diretrizes para que através do campo desportivo escolar os educandos se enquadrem em 

toda a esfera social presente e futura. No Desporto Escolar (DE) deve haver espaço para 

uma prática desportiva ajustada, que facilite às crianças e jovens, uma tomada de 

consciência das suas capacidades e qualidades físicas e psíquicas. Devem sentir-se 

perfeitamente integrados no seu meio, obtendo satisfação e prazer pessoal pois será 

dessa forma que a prática desportiva se constituirá como um hábito que os acompanhará 

por toda a vida.  

Ao longo deste trabalho fazemos uma reflexão sobre o que tem vindo a ser 

realizado ao nível da Desporto Escolar na Região Autónoma da Madeira (RAM) nos 

últimos anos, redirecionando, ou se quisermos, refundando, as suas preocupações 

futuras, de forma a continuar a ir ao encontro das necessidades e preocupações das 

crianças e jovens.  

 Fizemos uma recolha de dados aplicando uma entrevista a todos os intervenientes 

do DE da RAM. Assim, participaram neste estudo o Diretor da Direção de Serviços do 

Desporto Escolar, o ex-diretor desta mesma Direção, o Diretor da Escola Básica 123/PE 

Bartolomeu Perestrelo, bem como o Coordenador do Desporto Escolar (CDE), o 

Coordenador da Atividade Interna (CAI) e os Orientadores de equipa (OE) da referida 

Escola. 

Foi nossa intenção dar voz aos profissionais no terreno, na certeza de que o seu 

contributo nos traria informações importantes sobre a situação atual do DE e dessa 

forma decidir e antever realidades futuras.  

Temos a consciência de que a responsabilidade é grande, pois sabemos que a 

quantidade de praticantes e a variedade desportiva oferecida já muito grande e também 

porque o nível dos resultados desportivos tem sido muito elevado. Equipas e atletas 

desta região têm-se destacado ao nível nacional e até mesmo internacional. Se é na 
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Escola que todos se iniciam, então, é lá que reside o início da nossa preocupação. É do 

conhecimento público que as contingências atuais, principalmente em termos 

económico/financeiros, estão mais difíceis, condicionando fortemente toda a estrutura. 

Pretendemos aferir onde devem ser aplicadas as principais sinergias, no sentido de 

melhorarmos a eficácia desde sistema integrado, político-educativo-desportivo. 

Também não podemos perder de vista, de uma forma mais global, o facto de o desporto 

ser um veículo privilegiado para comunicação de alguns princípios de aquisição e 

manutenção da saúde, desonerando, assim, em grande medida, as despesas do sistema 

de saúde público. Podemos mesmo referir como sendo a obesidade uma das grandes 

doenças do século XXI, com todos os seus respetivos efeitos colaterais na génese de 

muitas outras. Numa sociedade cada vez mais virada para muitas e novas tecnologias, 

mas, na sua maioria individual, provocando sedentarismo e ausência das relações 

humanas e interpessoais, voltamos a observar a área desportiva como um forte 

mecanismo compensador dessas lacunas de prática desportiva e convivência social. 

Importa racionalizar todos os recursos, quer humanos quer materiais, presentemente ao 

dispor do desporto na RAM com grande profissionalismo. Assim serão salvaguardados 

todos os objetivos educacionais, de forma atrativa e cativante, tendo como pano de 

fundo a prática desportiva de crianças e jovens, num universo variado de atividades, 

atendendo à máxima muito em voga: “fazer mais, com menos”. Em suma, pretendemos, 

com este estudo, fazer uma reflexão sobre o percurso do DE, interpretando a sua 

contextualização atual, de forma a perceber, antecipar e aferir possíveis correções de 

rumo, ajustando-o às dificuldades vigentes e necessidades futuras.     
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 2. ACERCA DO PAPEL DO TREINADOR DE JOVENS 

          

          2.1 - “Ensinar a aprender: tarefa prioritária do treinador de jovens” 

 

 O texto faz referência aos comportamentos que o treinador (TR) deve privilegiar 

e outros a evitar de forma que o produto da relação entre ambos seja mais rico. A 

comunicação entre ambos deve assentar numa grande motivação por parte do TR mas 

permitindo uma dialética de linguagem e atitudes em que ambos se complementam. O 

objetivo final será uma prática desportiva autónoma, consciente e, sobretudo com muito 

prazer “o praticante atua por vontade própria, o que lhe proporciona satisfação 

pessoal, e esta, por sua vez, sucesso sustentável” (Mesquita, 2004), por parte do 

atleta/aluno (AA). Três vectores são então propostos; primeiro o desenvolvimento da 

competência motora, onde cada um procure dar o seu melhor, empenhando-se ao 

máximo, conseguindo progressivamente mais sucesso e consequentemente mais gosto 

pela prática. O segundo é baseado numa transmissão de valores, tradições e rituais de 

forma que o AA adquira uma cultura e mais conhecimento sobre a atividade que está a 

desenvolver como literacia desportiva. O terceiro, que quanto a nós é um complemento 

dos anteriores, que caracteriza-se pela promoção do entusiasmo pela prática desportiva, 

num leque de estratégias pedagógicas que fazem com que o AA se empenhe com 

alegria, e um conhecimento consciente sobre a aprendizagem e a sua prática desportiva. 

A relação TR-AA evoluiu, este agora tem de questionar, pensar, ser o TR de si próprio, 

durante a atividade, só assim conseguirá adequar a melhor solução para cada situação 

desportiva que lhe surge. Por isto quer saber o que faz e por que faz, sendo um sujeito 

cada vez mais ativo na relação pedagógica. Para isto, o TR terá de propor situações que 

promovam a autonomia de decisão: “um dos principais propósitos da formação 

desportiva é o de dotar as crianças e jovens da capacidade de praticarem desporto de 

forma autónoma e responsável, alicerces da filiação ao desporto para a vida”. 

(Mesquita, 2004). O AA constrói, numa primeira fase, as suas próprias aprendizagens 

para, seguidamente, identificar e compreender as situações-problema, adotando uma 

solução ajustada em cada contexto. É muito importante a leitura, compreensão e 

interpretação da situação na análise do problema, no sentido de projetar o AA para a 

melhor decisão e, consequentemente, para melhores resultados. O TR aparece como um 
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guia que fornece ferramentas para um trabalho autónomo e indica o melhor caminho 

mas, no entanto, a seleção dos processos mediadores é feita pelo praticante. É 

importante aplicar uma variabilidade dos exercícios, onde a aleatoriedade e 

imprevisibilidade dos mesmos irá apetrechar o AA com rotinas alternativas próprias, 

que lhe vão ser úteis na resolução de problemas (im) previstos na competição. Esta 

aprendizagem deve culminar num processo de autoavaliação dos resultados, numa 

reflexão consciente sobre o seu desempenho. O TR de jovens tem de evoluir para uma 

postura mais “aberta” e flexível permitindo que os mesmos sejam coprodutores, numa 

maior colaboração na composição e estruturação do treino, assumindo, portanto, uma 

perspetiva “construtivista”. A principal tarefa será uma observação atenta para uma boa 

supervisão dos processos, corrigindo sucessivamente o rumo, perante alguns “desvios” 

que a prática possa colocar, transmitindo feedbacks oportunos. O AA de hoje tem mais 

"bagagem" em termos socioculturais e até mesmo desportivos, pois a quantidade e 

qualidade das competições é maior, por esta razão aceita mais responsabilidades nas 

decisões. Quanto ao TR, deve ter presente o seu papel facilitador da aprendizagem, sem 

esquecer que o treino deve ser para todos e para cada um, partindo de uma antecipação 

do erro, pela sua experiência. A adaptação constante à realidade dos objetivos é 

conseguida pela monotorização de um processo de auto e heteroavaliação, onde os 

resultados na competição têm uma palavra importante, principalmente, refletindo sobre 

as ações que provocaram os erros. O erro é o início de toda uma reconstrução de novos 

processos, “…conferido ao erro um sentido construtivo, é fundamental que o praticante 

perceba que não foi ele que errou mas a ação que realizou sendo capaz de rever a 

aprendizagem e procurar as razões que o explicam.” (Mesquita, 2004). Concluímos, 

relacionando estes raciocínios com o propósito deste trabalho, o DE, se o AA dominar 

as questões da prática, aumentará o seu nível de exigência consigo próprio e por sua 

vez, pelo treino e pela repetição, poderá obter mais sucesso, aumentando 

consequentemente a sua motivação, voltando ao início do ciclo, procurando outros 

desafios e elevando o nível de exigência consigo próprio. A realização de todo este 

ciclo, de forma consciente, fará do AA um adepto da prática desportiva autónoma 

durante toda a sua vida, ”…entendida por todos como algo que está para além das 

pessoas, dos espaços e dos tempos e se perpetua na cultura do Homem.” (Bento, 1999).     
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         2.2 - “Refundar a cooperação Escola-Clube no desporto de crianças e jovens” 

 

A cooperação Escola-Clube é fundamentada pela necessidade de praticar 

desporto com continuidade, “o corpo vive um regresso festivo motivado pela onda de 

revalorização da estética e da imagem” (Bento, 1999). Nas crianças e nos jovens temos 

três grandes pilares de orientação desportiva: a família, a escola e o clube. As mudanças 

sociais que estão a acontecer, nomeadamente nalguns casos em termos de 

desestruturação familiar e financeiros, podem levar a população juvenil a ter como 

principal referência a escola, ainda mais agora com a frequência escolar obrigatória. O 

clube prolonga e fomenta a prática desportiva, no espaço extraescolar, elevando o grau 

de exigência quer na qualidade quer na quantidade da prática, “o sistema desportivo tem 

sido orientado por criterios de especialização precoce e de permanente seletividade, 

regidos por objetivos de exaltada competição” (Lee, 1999; Marques,1999; Martens, 

1999). Por via desta exigência nem todos conseguem ter espaço nos clubes, voltando a 

escola a ter de assumir a responsabilidade de assegurar a oferta desportiva. Desta forma, 

todos os níveis de prática estão assegurados. No seio da escola o “Desporto Escolar 

deve desempenhar um papel de relevo no desenvolvimento de um vasto leque de 

competências (domínios motor, psíquico, social e afetivo), através de uma prática 

desportiva sistematizada e regulamentada em diferentes modalidades”, Mesquita, 

(2004). Aqui podemos evitar os erros do clube que, mesmo nos escalões de formação, 

privilegia e promove apenas os melhores. No entanto aos mesmos clubes interessa ter o 

maior número de praticantes, pois engrandece a instituição pela aproximação das 

pessoas ligadas aos praticantes e muitas vezes recebendo subsídios por atleta. Prometem 

espaço e condições de prática, mas depois são seletivos, orientados por critérios de 

especialização precoce visando a obtenção rápida de resultados. Se houver cooperação e 

coordenação entre a escola e o clube fica garantido um envolvimento educativo a todas 

as crianças, onde cada um se desenvolve ao seu próprio ritmo e de acordo com os seus 

próprios interesses. As atividades desenvolvidas devem ir ao encontro das necessidades 

de todos os jovens, independentemente do patamar em que se encontram, onde cada um 

consiga alcançar o gosto e o prazer pela prática. O clube aparece como um formador 

mais específico de longo prazo, pois a captação dos mais dotados é iniciada cada vez 

mais cedo, por esta razão somada à especialização precoce e a critérios de seleção 
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rígidos virados para os resultados imediatos, o número de desistências tem vindo a 

aumentar durante a adolescência. Por outro lado, esta atmosfera competitiva simboliza a 

nossa sociedade, podendo alcançar também benefícios, como o desenvolvimento do 

espírito de equipa, uma mais rápida aquisição de competências e consequente melhoria 

da produção por via da maior quantidade e nível de qualidade da competição. A Escola 

aparece então como o lugar onde as condições da prática deve estender a igualdade de 

oportunidades a todos os alunos não esquecendo as suas diferenças: “…a única forma 

de atender verdadeiramente à igualdade de oportunidades entre indivíduos é 

equacionar as diferenças de cada um… o praticante deve ser considerado enquanto 

sujeito individual…” (RinK, 2001). No entanto, nas aulas curriculares de educação 

física, ao juntar alunos dos dois sexos nas mesmas atividades, corremos o risco de 

adulterar este princípio, criando falsas expectativas nuns e frustração noutros. É de 

salientar que, normalmente, os rapazes, naquela fase de desenvolvimento, têm mais 

força, conseguindo impor-se e autoafirmar-se perante as raparigas. O importante será 

que todos alcancem o sucesso pela melhoria da prática conseguindo atingir objetivos 

pessoais, elevando os respetivos níveis de autoestima e de superação, onde cada um é 

concorrente consigo próprio. Aqui o Professor (PROF) ajuda os alunos a perceber a 

evolução da sua competência, numa atmosfera de aprendizagem onde o AA partilha 

estratégias e decisões com o PROF. Esta relação pedagógica só é plena se o AA estiver 

ciente e participar ativamente na sua própria aprendizagem, sendo coautor de todo o 

processo. O PROF surge como um catalisador do processo, fazendo da motivação, 

conseguida através de exercícios adequados, a sua principal arma. Utiliza ainda uma 

comunicação onde é privilegiado o elogio e a aprovação, como forma de reforçar os 

comportamentos desejados referentes aos conteúdos da aprendizagem. A Escola é 

também um meio privilegiado para aferir as novas necessidades dos alunos, é 

sentimento comum nas diferentes comunidades educativas uma procura crescente por 

maior variedade de experiências desportivas em detrimento da especialização das mais 

comuns. A prática, com maior ou menor frequência de atividades diversificadas, ricas e 

variadas, concorre para um desenvolvimento motor geral, abrangente e global. Podemos 

concluir que as experiências onde um aluno teve sucesso e uma prática gratificante irão 

acompanhar os seus interesses desportivos, num estilo de vida ativo em práticas futuras. 

Assim as condições que devem ser criadas para a competição, ao nível da aula, devem 
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ter em atenção que todos os alunos devem alcançar o sucesso com atividades fáceis e 

diversificadas. A competição nunca pode ser deixada para trás, pois a maioria dos 

discentes prefere pertencer a equipas onde sabe que vai jogar e competir, do que 

pertencer a outras com melhores estatutos, que ganha, mas onde as possibilidades de 

jogar são poucas. Em suma, a atividade física e a competição são importantes pela 

convivência em grupo, pela partilha e, essencialmente, pela componente lúdica, na 

obtenção de prazer na realização da prática e numa procura frequente ao longo da vida.  

 

          2.3 – “O papel do elogio no processo Ensino-Aprendizagem” 

 

Todo e qualquer processo ensino-aprendizagem reflete e resulta da interação 

entre o AA e o PROF. A capacidade e conhecimento dos segundos tem de ser 

transmitida por canais de comunicação claros, precisos e motivadores como forma de 

obtenção dos melhores resultados procurando mesmo a excelência. A correta orientação 

do processo ensino-aprendizagem deve ser o culminar da interação estabelecida entre o 

TR e os respetivos praticantes. Através de gestos ou palavras o elogio surge na medida 

em que favorece uma melhor relação entre as diferentes hierarquias desportivas. Torna-

se essencial o reconhecimento da entrega, do esforço e da dedicação demonstrados. Na 

formação desportiva, o elogio sugere o desencadear de ações impulsionadoras de um 

clima favorável de aprendizagem, fundamentada com confiança partilha e atitude 

positiva, que, por sua vez, revela um maior bem-estar e interesse dos jovens pelo 

desporto. Sendo legitimado de acordo com os pressupostos pedagógicos e torna-se uma 

referência de grande impacto e promoção de qualquer tipo de atividade motora 

reconhecida com qualidade e entusiasmo. O TR procura então fomentar o gosto pela 

prática para que esta seja uma atividade com alcance de prazer alicerçada pela vivência 

e partilha de experiências no seio do grupo. Deve ser então criada uma atmosfera 

equilibrada e atenta, onde o sucesso não possa ser comparado entre atletas, nem tão 

pouco apenas restrito às vitórias e derrotas, ”…. as atividades desenvolvidas vão ao 

encontro das necessidades e motivações de todos os jovens e não apenas dos mais 

dotados.” (Mesquita 2004), mas sim uma avaliação da progressão individual e procura 

da autossuperação. Toda a atividade desportiva, independentemente da realização dos 

objetivos do grupo deverá ter sempre em consideração a evolução da performance 
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pessoal. Quanto melhor for a atmosfera da prática, melhor será o empenho, participação 

e esforço de cada um, sentindo mesmo orgulho pelo esforço realizado. O TR deve ser, 

então, portador de muito bom senso, colocando metas e expectativas realistas para cada 

um, para que não aconteça desânimo e frustração. Deve também ter bem presente as 

diferenças entre cada um, não devendo cair no erro de fazer comparações entre 

diferentes competências individuais, nem tão pouco deixar que isso aconteça entre 

colegas. Se cada um tiver consciência dos seus limites e competências, pode, então, ser 

mais autónomo e responsável numa interação mais ativa com o TR. Este tipo de 

liderança possibilita mesmo uma partilha e cooperação nas estratégias e decisões a 

tomar no desenvolvimento das atividades. Assim, quanto maior for a participação no 

processo, mais rico será o conhecimento de si próprio e respetiva consciência das suas 

limitações, mas a querer ultrapassá-las, o "conceito de sucesso deverá decorrer 

necessariamente da autossuperação e da gratificação pessoal decorrente das 

experiências vividas, o treinador elogia não apenas a prestação, mas também, e 

sobretudo, o empenho colocado" (Mesquita, 2002). Ajuda a superar o medo de falhar, e 

a sua integração pedagógico-social, por via desportiva, torna-se mais válida. Esta 

consciência e participação dos jovens eleva o conhecimento sobre as causa do erro, 

aquilo que deve ser corrigido e/ou melhorado, exigindo do TR elogios precisos e 

específicos acerca dos conteúdos, em forma de feed-back instrutivo. Em suma, elogiar 

com qualidade para todos e para cada um numa atmosfera positiva e sempre construtiva. 

 

3. DESPORTO ESCOLAR - UM NOVO PARADIGMA 

 

Consultando documentos sobre DE mais antigos, de uma forma breve, 

apercebemo-nos que o “paradigma mudou”. Recuando à década de setenta, em 

Portugal, as preocupações eram outras, assim como as necessidades. Referimo-nos, 

essencialmente, a falta de espaços, de meios e de profissionais com formação no campo 

desportivo, numa população fortemente iletrada. Enquanto em (1970) tínhamos um 

abandono escolar de 12,6% e uma taxa de analfabetismo de 25,7%, nos nossos dias 

temos a escolaridade obrigatória dos 6 aos 18 anos, numa taxa de analfabetismo de 5,2 

% onde o abandono escolar é de apenas 1,7% (Eurostat 2011). Portanto, se antes 

tínhamos uma menor cultura geral e consequente deficit na consciência dos benefícios 
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da prática desportiva, hoje em dia temos outra bagagem cultural confirmada até pela 

elevada percentagem de licenciados em Portugal, entre os 30 e 34 anos é de 19% 1,7% 

(Eurostat 2011). Será, portanto, cada vez mais frequente que muitos alunos tenham pais 

e/ou familiares licenciados, podendo observar, de perto, grande preocupação pela 

prática desportiva no próprio seio familiar, com perfeita consciência dos benefícios que 

daí advêm. Hoje em dia, é frequente observar inúmeras famílias em que pelo menos um 

dos progenitores pratica desporto de forma regular. Segundo o “ Plano de 

desenvolvimento do desporto escolar, 1976”, as principais preocupações naquela época 

eram as de falta espaços e de profissionais qualificados. Ora, na atualidade, o paradigma 

mudou completamente. Temos espaços em abundância e a Universidade da Madeira 

(UMA) a formar profissionais na área desportiva, em forma de superavit, sem que o 

mercado os consiga absorver. Os jovens certamente estão diferentes, a nossa sociedade 

também está, o desporto tem de estar e DE por inerência terá de acompanhar, “o jovem 

de hoje é diferente do jovem de há 20 anos,…há exigências diferentes, contextos ou 

ambientes diversos, enfim, há a natural evolução…" (Garcia, 2011). 

4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Iremos fazer um percurso ao longo da principal jurisprudência, no que diz 

respeito à educação e desporto escolar, desde a nacional à regional, como forma de 

fundamentar e perceber todo um percurso evolutivo onde observamos, em todos os 

objetivos, uma grande responsabilidade do desporto como parceiro direto da educação e 

como veículo de obtenção da saúde e integração social. Faremos um percurso desde a 

Constituição Portuguesa (CP) e as Leis gerais da República (LGR) até as matérias 

Regionais em vigor atualmente, nomeadamente as leis orgânicas (LO) da Secretaria 

Regional da Educação e Recursos Humanos (SRERH), no que ao DE dizem respeito.  
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  4.1 - Principal Legislação Nacional 

 

               4.1.1 - A Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE) 

 

A CP, em primeira instância, concebe o desporto como um direito de todos os 

cidadãos, assim, na LBSE temos o artigo 79º “ todos têm direito à cultura física e ao 

desporto”. No número 2 do mesmo artigo refere-se que incumbe ao Estado “promover, 

estimular, orientar e apoiar a prática desportiva e a difusão da cultura física e do 

desporto, em colaboração com as escolas, associações e coletividades desportivas”. A 

mesma Lei, agora no artigo 48º, cria espaço para o desenvolvimento do DE como 

atividade de formação global e de ocupação dos tempos livres com “ações orientadas 

para a formação integral e realização pessoal dos educandos no sentido da utilização 

criativa dos seus tempos livres”. Achamos pertinente referir aqui, no ponto 5 do mesmo 

artigo, a definição clara dos objetivos propostos, “o desporto escolar visa 

especificamente a promoção da saúde, a aquisição de hábitos e condutas motoras e o 

entendimento do desporto como fator de cultura, estimulando sentimentos de 

cooperação, solidariedade, autonomia, criatividade, devendo ser fomentada a sua 

gestão pelos estudantes praticantes, salvaguardando-se a orientação por profissionais 

qualificados”. 

 

               4.1.2 – A Lei de Bases do Sistema Desportivo (LBSD) 

 

Pelo facto de o desporto na escola ter particularidades, foi preciso então criar 

espaço legal, assim, com a lei nº1/90, de 13 de Janeiro, sentimos a necessidade de 

articular e definir a relação escola-clube, onde um é complemento do outro. Deve no 

entanto o DE ser subordinando à estrutura da escola, articulando-o com o Desporto 

Federado (DF), sempre com o horizonte na ocupação dos tempos livres orientada e 

formativa, no artigo 6º podemos ler (…) "a prática de desporto como atividade 

extracurricular, quer no quadro da escola, quer em articulação com outras entidades 

com atuação no domínio do desporto, designadamente os clubes, é facilitada e 

estimulada tanto na perspetiva de complemento educativo como na ocupação formativa 

dos tempos livres.” Mais tarde houve necessidade de situar o lugar do DE em termos 
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institucionais e organizacionais e até mesmo financeiros, assim, no artigo 41º da LBSD 

refere: “…o DE como um sistema totalmente integrado no sistema educativo, deve, 

contudo, ser um sector autónomo do sistema desportivo, onde poderá estabelecer 

ligações com os outros subsistemas, numa situação de igualdade institucional, 

nomeadamente no quadro das relações com os clubes e as federações desportivas…”. 

Por fim, a mesma lei, no artigo 5º, define o DE como: “O conjunto de práticas lúdico-

desportivas e de formação com objeto desportivo desenvolvido como complemento 

curricular e ocupação dos tempos livres, num regime de liberdade de participação e de 

escolha, integradas no plano de atividades da escola e coordenadas no âmbito do 

sistema educativo”. 

 

          4.2 - Principal Legislação Regional 

 

               4. 2.1 - O Estatuto Político Administrativo (EPA) da RAM  

 

Ao nível da nossa RAM temos o diploma do EPA com a Lei nº13/91, de 5 

junho, que consagra à Assembleia Legislativa Regional (ALR) competências para 

legislar, respeitando a Constituição e as Leis Gerais da República, em matérias de 

interesse específico Regional. Designando, no artigo 30º, essas matérias (…) 

”Educação pré-escolar, ensino básico, “secundário, especial, desportos…”. 

                

 4.2.2 – A Lei orgânica da Direção Regional da Ensino (DRE)  

 

 A ALR emana então, portarias cuja finalidade é a de definir estruturas e 

unidades orgânicas. Assim surgiu a LO da DRE, na portaria nº 83/2012, de 22 de junho, 

que determina a estrutura nuclear dos serviços e competências da mesma Direção, mais 

tarde alterada pela portaria nº 35/2013, de 3 de  junho, onde o Gabinete Coordenador do 

Desporto Escolar (GCDE) passa a chamar-se Direção de Serviços do Desporto Escolar 

(DSDE). Com esta portaria ficou também definido o organograma da mesma Direção de 

Serviços, subdividida em quatro núcleos.             
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       4.2.2.1 - Organograma da DRE 

  

O Gabinete do Diretor Regional de Educação da (DRE) está subdividido em sete 

Direções de Serviços: Educação Pré-escolar e do Ensino Básico e Ensino Secundário 

(DSEPEBES); Intervenção Precoce e Educação Especial (DSIPEE); Investigação, 

Formação e Inovação Educacional (DSIFIE); Apoios Técnicos Especializados 

(DSATE); Educação Artística e Multimédia (DSEAM); Reabilitação Psicossocial e 

Profissional da Pessoa com Deficiência (DSRPPPD) e, por fim, a “nossa”, em 

particular, do Desporto Escolar DSDE. 

         

              4.2.3 – A Direção de Serviços do Desporto Escolar (DSDE) 

 

Na mesma LO, no Capitulo I, artigo 1º alínea f) refere: “a Direção Regional de 

Educação estrutura-se nas seguintes unidades orgânicas nucleares (…) f) Direção de 

Serviços do Desporto Escolar”. Encontramos no Artigo 7º as competências desta 

Direção de Serviços como sendo uma estrutura de coordenação e apoio à DRE nas áreas 

da expressão, educação física, motora e do desporto escolar. Subdivide ainda esta 

Direção de Serviços em quatro núcleos: Eventos e Concentrações Desportivas (NECD); 

Pré-escolar do 1º Ciclo do Ensino Básico (PEPCEB); 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico e 

Ensino Secundário (STCEBS) e de Atividades Motoras Adaptadas (NAMA). Estas 

estruturas abordaremos no capítulo da Contextualização da Prática, no organograma da 

DSDE. 

 

   4.2.4 – A Autonomia das Escolas 

 

A partir de 2006, as Escolas beneficiaram de um melhor estatuto, o Decreto 

Legislativo Regional (DLR) nº 21/2006/M aprovou o Regime Jurídico de Autonomia 

Administração e Gestão dos estabelecimentos de ensino, criando espaço legal para, de 

forma autónoma, cada órgão de gestão em cada escola possa administrar e gerir as suas 

distintas áreas. Interessa também apresentar um documento posterior, o despacho 

normativo nº 7-A/2012, que define ser da responsabilidade do Conselho Pedagógico da 

Escola (CPE) de cada estabelecimento de ensino conceber as normas a estabelecer na 
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organização dos horários e organização do ano letivo, no Artigo 2º, que diz respeito aos 

horários dos Alunos, na sua alínea i) “definição do período de intervalo mínimo 

destinado ao almoço dos alunos com atividades desportivas no âmbito do projeto do 

desporto escolar…”. No entanto, é ajustado todos os anos por um ofício circular em 

forma de orientação, com vista à organização e preparação do futuro ano escolar. Para 

este ano letivo (2014-2015) a DRE enviou para as escolas o ofício circular nº 

5.0.0.126/2014 de 22-07-2014. No mesmo documento podemos referir algumas 

indicações, no sentido de “implementar projetos próprios, que valorizem as boas 

experiências e promovam práticas colaborativas considerando os recursos humanos e 

materiais que dispõem”.  

4. 2.4.1 – As competências do Presidente do Órgão de Gestão (POG)

 Seguem-se, no mesmo documento, as competências do Presidente do Órgão de 

Gestão, num leque de sugestões onde deixa transparecer um “compromisso de 

responsabilização entre as suas decisões, opções tomadas e os resultados obtidos”, 

como forma de avaliação consequente. Referindo o mesmo ofício, dentro das 

orientações, temos o DE, de forma destacada nas Orientações Específicas, desde logo se 

depreende o destaque que é dado pela tutela à nossa matéria de estudo. Como requisito 

é pedida a audição do Conselho Pedagógico (CP) de cada estabelecimento. Fica 

definido que cada orientador de equipa (OE) tem direito a dois blocos de 90 minutos 

mais um de 45, para o exercício das suas funções em cada núcleo, sendo apenas os dois 

blocos marcados no horário do Professor destinados aos treinos, o tempo remanescente, 

de 45 minutos, destina-se ao acompanhamento dos alunos nas deslocações para as 

atividades externas. Noutro ponto, como indicação para assegurar a regularidade da 

atividade externa e a incrementação da atividade interna, “se evite a marcação de 

reuniões às quartas feiras das 15:00h às 18:00h libertando também este período da 

atividade letiva”. Por fim, é definido o período de transição da manhã para a tarde como 

zona ideal para a realização das atividades dos núcleos na escola “para a otimização do 

funcionamento dos núcleos do desporto escolar, sugere-se, sempre que possível, a 

libertação, duas vezes por semana, dos períodos compreendidos entre as 12h e as 
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13:30h, para os alunos da tarde e entre as 13:30h e as 15:00h para os alunos da 

manhã”. Como acabamos de observar temos uma autonomia orientada e definida. 

 

         4.3 - O modelo atual do DE na RAM – DSDE 

              4.3.1 - Organograma dos recursos humanos da DSDE 

 
Figura 1: Organograma dos recursos humanos da DSDE 

               

               4.3.2 - Atribuições e competências 

 

Na LO da DRE, no seu capítulo I, o artigo 1º dedicado às estruturas nucleares, 

temos a portaria nº83/20212 que determina as competências das respetivas unidades 

orgânicas, encontramos a DSDE na alínea f) e no artigo 7º estão designadas as suas 

atribuições que, pela sua importância para este trabalho, passamos a transcrever: 

a) Coordenar a área de expressão e educação física e motora e do desporto 

escolar em todos os níveis de ensino; 

b) Planear, orientar e avaliar os programas, projetos e atividades do desporto 

escolar desenvolvidas no âmbito da Secretaria Regional de Educação e 

Recursos Humanos; 

c) Emitir parecer no âmbito da acreditação e da validação da formação do 

desporto escolar orientada para o pessoal docente; 
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d) Promover e organizar o quadro competitivo do desporto escolar nos ensinos 

básico e secundário; 

e) Assegurar a organização de competições e outras atividades desportivas 

escolares tendo em vista a participação dos alunos da RAM a nível nacional 

e internacional; 

f) Providenciar o suporte e dinamizar as modalidades desportivas específicas 

para pessoas com deficiência; 

g) Assegurar a participação de pessoas com deficiência em inventos 

desportivos; 

h) Articular com os docentes de educação física e/ou outros técnicos 

responsáveis pela atividade motora e desporto a formação de crianças e 

jovens com necessidades educativas especiais. 

 

  4.3.3 - Programa de Provas  (PP) 2014-2015 (DSDE, 2014)  

 

Todos os núcleos de DE em cada escola recebem na pessoa do seu Coordenador do 

Desporto Escolar (CDE) um documento com este programa, por correio electrónico 

(CEL), no início de cada ano letivo. Aqui encontramos, além do programa propriamente 

dito um conjunto de indicações que não é mais do que a síntese da legislação em vigor, 

responsabilizando a comunidade escolar “…criar as condições necessárias para que 

aos alunos seja oferecido um conjunto de atividades benéficas para a sua formação 

desportiva, para a melhoria da sua qualidade de vida e como fator de socialização. 

Continua a relevar “o acesso à prática desportiva escolar é um direito de todas as 

crianças e jovens, sendo responsabilidade da escola criar as condições necessárias 

(horários compatíveis, instalações, pessoal e equipamento…), sendo então estas as 

condições que devem ser criadas para que estas atividades se desenrolem com fluidez. 

Este programa chama também à atenção para um conjunto de princípios como:  

a) Estar de acordo (alunos e professores) com o Projeto Educativo da Escola 

(PEE) e o Plano Anual de Atividades (PAA) e ter uma relação estreita com a 

disciplina de Educação Física.  
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b) Participar (os alunos) ativamente no planeamento e gestão de atividades, ao 

nível do dirigismo, arbitragem e mesmo de orientação de equipas. 

c)  Desenvolver um clima de boas relações interpessoais e respeito pelas normas 

do espírito desportivo entre todos os elementos envolvidos. 

d) Ter em conta as normas de higiene e segurança; atender à saúde, o bem-estar e 

a condição física dos praticantes.  

e) Responder positiva e ativamente às motivações e interesses dos alunos.  

f) Envolver a maioria dos alunos da escola, privilegiando os escalões etários mais 

baixos. 

g) Desenvolver nos alunos ideias e experiências positivas sobre os benefícios de 

uma prática desportiva sistemática ao longo do todo o seu processo de 

formação, e que isso poderá constituir um grande contributo para uma vida 

ativa e saudável.  

Este documento termina fornecendo um conjunto de legislação de apoio aos 

Conselhos Executivos, em forma de ofícios, circulares, despachos, portarias e 

resoluções, para consulta e suporte para as decisões tomadas e/ou a tomar.  

                

               4.3.4 – Regulamento Geral de Provas (RGP) 2014-2015 (DSDE, 2014) 

 

 Este regulamento, à semelhança do Programa de Provas, também é enviado por 

CEL para todas as escolas, no início do ano letivo. É aplicado a todos os eventos de 

caráter desportivo realizados no âmbito da calendarização das atividades do DE da 

responsabilidade da DSDE, é complementado pelos regulamentos específicos e técnico-

pedagógicos das diferentes modalidades desportivas. É composto por 34 artigos, que 

definem desde a atividade interna à externa, do qual faremos um resumo salientado os 

seus aspetos principais. Nas modalidades coletivas, a competição é feita em sistema de 

campeonatos escolares ou concentrações, e nas individuais em forma de estágios, 

concentrações e torneios. Pede a colaboração às escolas que cedem as instalações para a 

realização das atividades, com ajuda humana e material. Define ainda a organização dos 
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núcleos, o número mínimo de atletas (15), nas modalidades coletivas, e 10 nas 

modalidades individuais. Aqui estão também explícitas as condições necessárias para 

poder participar, bem como aqueles que não podem, por exemplo, aqueles que foram 

expulsos ou que foram excluídos por excesso de faltas. Os escalões e respetivos anos de 

nascimento são aqui atualizados em cada ano. Indica ainda os passos a seguir na 

inscrição das equipas, na plataforma Place 21, onde o Coordenador do DE de escola 

inscreve primeiro todas as equipas, e depois cada orientador de equipa (OE) inscreve os 

alunos nas respectivas equipas. Noutro artigo observamos a proibição de participação 

dos atletas federados bem como o que é considerado ser federado. As subidas de escalão 

estão também definidas: o aluno pode jogar no escalão imediatamente superior mas tem 

de continuar nesse escalão até final do ano. A definição de falta de comparência e outras 

irregularidades, nas inscrições de jogadores até mesmo a eliminação dos quadros 

competitivos, está também descriminada. Temos artigos que definem as alterações de 

local, data e hora do jogo, os locais de competição, a falta de condições e os 

equipamentos. Tudo está definido em relação à arbitragem, desde a sua nomeação, à 

obrigatoriedade de um árbitro por escola, que deverá ter frequentado as ações de 

formação promovidas pela DSDE. As suas tarefas, incluindo o preenchimento dos 

boletins de jogo, as funções de fazer cumprir os regulamentos específicos de 

modalidade e o que fazer na ausência destes. Quanto ao sistema de competição, serão, 

nos campeonatos regionais, em séries de todos contra todos, a uma ou a duas voltas e as 

outras, no regime de concentração, dependendo do número de inscrições. Quanto aos 

recintos utilizados, são todos considerados “campo neutro”. Em relação às pontuações, 

temos a vitória com 3 pontos, o empate com 2 pontos, a derrota com 1 ponto e a falta de 

comparência com 0 pontos. Nas modalidades onde não existem empates, o Basquetebol 

e o Voleibol, são atribuídos 3 pontos à vitória, 1 ponto à derrota e 0 pontos à falta de 

comparência. Por fim, temos os últimos artigos dedicados às interrupções de jogo, 

protestos, transportes e seguros encerram este documento orientador.  
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   4.3.5 - Regulamentos Específicos das Competições (REC) (DSDE,2014) 

 

Todas as modalidades possuem um regulamento específico, que á semelhança da 

restante documentação é feita chegar por CEL ao CDE de cada escola, que depois 

reencaminha para os respetivos orientadores de cada modalidade. Estes regulamentos 

são compostos por leis e respetivos artigos, necessários ás diferentes competições e 

específicos de cada modalidade. Ali aparecem definidas as seguintes leis: da superfície 

dos jogos, com respetivas linhas, áreas, dimensões de campos, balizas, marcas e zona de 

substituições; dimensões da bola por escalão; número de jogadores por equipa/escalão; 

castigos; equipamentos dos jogadores; árbitros; duração dos jogos nos diferentes 

escalões; marcação de golos/pontos, faltas e comportamento antidesportivo; escalões 

etários; número de equipas e inscrição dos alunos.   

 

              4.3.6 - Logística Interna e organização das competições 

 

 A DSDE tem a sua organização interna distribuída pelas diferentes modalidades 

e ciclos. São 3 professores  para as atividades do Pré-escolar e 1ºciclo, e outros 16 para 

as do 2º, 3º ciclos e secundário. Aqui estão distribuídos três professores para as 

Modalidades Desportivas Outdoor (MDO) com as modalidades aquáticas de: Cayak-

Polo, Paddel Surf e Canoagem e as terrestres: Orientação e Escalada; nas modalidades 

de Andebol, Futsal, Basquetebol, Voleibol, Judo, Atletismo, Badminton, Ténis de Mesa, 

Natação, e Patinagem apenas um PROF por modalidade, enquanto que na Ginástica 

voltamos a ter três professores. Por último, as atividades adaptadas da NAMA, com três 

professores que desenvolvem as modalidades de Boccia, Voleibol sentado, Basquetebol 

em cadeira de rodas e Gool-ball. 

No PP podemos ler que é responsabilidade da DSDE a planificação, 

coordenação e organização das atividades externas, estrutura esta integrada na DRE da 

SRERH. Este programa está subdividido em três grandes áreas: do Pré-escolar e 1º 

ciclo, dos 2º, 3º ciclo e secundário, e da NAMA. Ao nível do Pré-escolar e do 1º ciclo, 

participam 103 escolas, num programa constituído por concentrações concelhias, em 

forma de jogos reduzidos, nas modalidades de Andebol e Futebol (4 jogadores por 

equipa, 2 equipas de cada sexo, num total de 16 alunos por escola), Basquetebol (3 
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jogadores por equipa, 2 equipas de cada sexo, num total de 12 alunos), Voleibol (2 

jogadores por equipa, 2 equipas de cada sexo, num total de 8 jogadores); um Circuito 

Lúdico de “Skills” (8 alunos, 4 de cada sexo); um Festival de Natação; Multiatividades 

Desportivas, composto por Atletismo jogado, Escalada, Slide, Rapel e Pontes Himalaia; 

Voleibol ao ar livre, Orientação e Zumba. O Programa nos níveis do 2º, 3º ciclos e 

secundário está dividido em atividades Regulares e Pontuais. Nas Regulares temos: os 

Campeonatos escolares (em regime de concentração) de Andebol, Basquetebol, Futsal, 

Voleibol, e Ténis de Mesa (competição por equipas); noutro formato temos ainda 

Estágios, Concentrações, e Torneios em: Ginástica, Atletismo, Judo, Natação, 

Badminton, Ténis de Mesa e MDO compostas por: “Stand up Pudle/Pudle surf, 

Canoagem, e Kayak Polo. Nas Pontuais temos: a Festa do Desporto Escolar (FDE), 

Aqualto, Voleibol ao ar livre, Futebol, Andebol e Voleibol, estes três últimos de praia. 

No que diz respeito às atividades motoras adaptadas temos a Canoagem; Natação (25 

com apoio de flutuador, 25, 50 e 4x25 livres, 25 bruços e 25 costas); Boccia (fases de 

apuramento ao longo do ano, com finais na semana da festa do DE); Futebol 5; 

Atletismo (concentração com provas de 60, 100, 200 e 400 metros, salto em 

cumprimento); Circuito de Habilidades Motoras (< 12 anos e > 12 anos); Goalball; 

Râguebi (bitoque), Corta-mato (concentração) e Basquetebol (concentração). 

 

                   4.3.6.1 – Instalações e materiais desportivos 

 

 A DSDE requisita a algumas escolas as suas instalações e materiais, seguido 

os critérios da qualidade dos espaços e materiais e a proximidade, ou se quisemos, a 

centralidade em relação às escolas intervenientes nas competições. Seguidamente divide 

a ilha em 3 zonas: a Leste, a do Funchal e a Oeste, exceção feita na semana da FDE 

onde todas as atividades se realizam na cidade do Funchal. O Futsal decorre nas escolas: 

Horácio Bento Gouveia, Jaime Moniz, Bartolomeu Perestrelo, Francisco Franco, 

Ângelo Augusto da Silva, Gonçalves Zarco, Santa Teresinha e Caniço, na zona do 

Funchal; na zona Leste nas escolas de Santa Cruz e Caniçal; e na zona Oeste nas escolas 

do Campanário, São Vicente, Calheta e Pavilhão do Arco da Calheta; a Natação decorre 

no Complexo de Piscinas da Penteada; o Andebol nas escolas: Bartolomeu Perestrelo, 

Jaime Moniz e Gonçalves Zarco; o Basquetebol nas escolas Francisco Franco, Ângelo 



24 
 

Augusto da Silva, Horácio Bento de Gouveia, Salesiana de Artes e Ofícios, Pavilhão da 

Serra d’Água e Ponta do sol; o Voleibol nas escolas: Gonçalves Zarco, Ângelo Augusto 

da Silva, Salesiana de Artes e Ofícios, Machico e Ribeira Brava; o Badminton nas 

escolas: Francisco Franco, Camacha e Ponta do Sol; o Atletismo no Centro Desportivo 

da Ribeira Brava e no Estádio de Câmara de lobos; a Ginástica nas escolas Bartolomeu 

Perestrelo, Santo António e Caniço, Santa Cruz e Calheta; o Judo na escola Bartolomeu 

Perestrelo e no tapete do Clube Naval do Funchal; o Ténis de me Mesa nas escolas 

Bartolomeu Perestrelo, Santa Cruz e Torre; as MDO na Piscina de Machico, na cuba de 

saltos do Complexo de Piscina das Penteada, no Varadouro de São Lázaro, no Parque 

desportivo de Água de Pena, e na escola Brazão de Castro. Salientamos a polivalência 

de algumas escolas, particularmente a escola Bartolomeu Perestrelo a que diz respeito 

este estudo 

 

       4.3.6.2 – Transportes 

 

 Os transportes são da responsabilidade da DSDE que, após concurso público, 

adjudica a empresas privadas. Essas verbas são provenientes dos “Jogos Santa Casa”. A 

recolha é feita nas respetivas escolas mediante as convocatórias de cada OE, este 

documento é enviado por cada CDE, com antecedência, para os respetivos serviços por 

CEL. No final das atividades os alunos retornam às respetivas escolas. As equipas de 

cada escola devem fazer-se acompanhar de um PROF ou funcionário. 

             

              4.3.7 – Calendários 

 

Os calendários das competições regulares são enviados para o CDE de cada 

escola com antecedência de mais ou menos um mês. Este reencaminha para cada OE; as 

concentrações e a FDE são enviados no Programa de Provas, em cada ano letivo. Para o 

corrente ano letivo 2014-2015 as Concentrações tiveram a seguinte calendarização: 1ª- 

22 de novembro de 2014, 2ª 6 de dezembro de 2014, 3ª- 24 de janeiro de 2015, 4ª- 7 de 

fevereiro de 2015, 5ª- 7 de março de 2015 e 6ª- 18 de abril de 2015. A FDE ficou 

agendada de 26 a 29 de maio de 2015.  

             



25 
 

              4.3.8 – Formação de Árbitros 

  

Em todos os inícios de ano letivo a DSDE assume a formação de árbitros, 

convidando alunos de todas as escolas para estarem presentes, sugerindo até dois 

árbitros por modalidade. Podemos confirmar isto no PP: “serão desenvolvidos 

programas de formação dirigidos aos alunos nomeadamente ao nível da arbitragem”. 

Neste ano letivo (2014/15) as formações realizaram-se em outubro nas modalidades de 

Andebol, Basquetebol, Futsal e Voleibol, com a duração de 2 horas. 

             

               4.3.9 – Relatório final e avaliação 

 

 É da responsabilidade do CDE o envio do relatório final de ano até 30 de junho. 

A primeira parte diz respeito à AI, onde estão descritas a formação, os torneios inter-

turmas, as atividades interescolar, dias da semana e/ou da modalidade e por fim 

sugestões ou observações pertinentes. Na segunda parte, destinada aos campeonatos 

escolares, e após reunião com todos os professores constituintes do núcleo, é preenchida 

então uma ficha específica, enviada antecipadamente pelos serviços. Nela deve constar 

as principais dificuldades encontradas, apoios/protocolos com clubes, associações ou 

outras entidades, aspetos positivos, e um quadro para avaliação (de 1 a 4, 1- fraco, 2- 

razoável, 3- bom e 4- muito bom) de todos os aspetos relativos às competições: 

organização dos transportes, partilha de informação por parte dos OE, partilha de 

informação por parte dos coordenadores de modalidade, informação enviada 

atempadamente, processo de inscrição de alunos na plataforma “Place 21”, processo de 

inscrição nas competições, apoio da DSDE, participação dos encarregados de educação, 

apoio da autarquia local, apoio da escola com alimentação, e acompanhamento de 

funcionários, integração do projeto do DE no desenvolvimento do PEE, colaboração dos 

OE, colaboração dos restantes professores do grupo de educação física, terminando 

também este capítulo com sugestões e/ou observações pertinentes.   
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              4.3.10 – Monotorização e aprovação dos projetos 

  

 À semelhança do relatório final, também é da responsabilidade do CDE, a 

realização deste projeto, nos mesmos moldes, ou seja, numa ficha específica para o 

efeito enviada pela DSDE, após reunião com todos os constituintes do núcleo do DE. 

Nela consta a proposta da escola ao nível de número de modalidades, respetivos blocos 

e professores envolvidos para o próximo ano letivo, a data limite de entrega é 30 de 

julho. Conforme refere o despacho nº109 de 2005, no ponto 22 “Anualmente serão 

atribuídos a cada escola, mediante despacho do Secretário Regional de Educação, 

créditos horários para as atividades do DE tendo por base o projeto e o trabalho 

desenvolvidos no ano letivo anterior” continuando no ponto 22.1- “Após a análise e 

aprovação, pela Direção Regional de Ensino, ouvida a  DSDE”. 
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V. METODOLOGIA 
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     5.1 - Participantes 

  

 Participaram neste estudo todos os intervenientes no DE da RAM no que respeita 

à direção superior (extra Escola) e no que respeita à concretização das atividades no 

terreno (Diretor, CDE, CAI e Orientadores de equipa). 

 Neste estudo, no sentido de dar voz aos profissionais no terreno, na certeza que 

com sensibilidade e experiência prática, conseguem fazer uma leitura fidedigna e 

consciente da situação atual do DE na escola, para, por ventura, compreender como 

poderemos alterar alguns rumos ajustando-os às realidades futuras.  

Utilizamos a entrevista como método de recolha de informações (ver anexo 1). 

Segundo Garcia (2011), …enveredei por uma metodologia… perguntar aos próprios 

aquilo que pensam… se assim não o fizermos, corremos o risco de produzir um 

discurso ao quadrado, sobre o discurso de outros sem nunca ouvir os próprios sujeitos. 

Ouçamo-los! 

Assim fomos ao encontro das pessoas que diretamente gerem o processo. 

Elaboramos uma questão que nos pareceu fundamental E abrangente à problemática que 

queremos estudar: “ Qual o seu contributo profissional/pessoal para o desenvolvimento 

do Desporto Escolar na Região Autónoma da Madeira”. Além disso, colocamos esta 

mesma questão aos técnicos que trabalham no terreno com as crianças e jovens. Dessa 

forma abrangemos todos os intervenientes e ficamos com uma visão completa de todo o 

processo relativo ao DE. Obtivemos respostas dos dezassete (17) intervenientes no 

processo: 

 O Diretor da DSDE é um profissional de Educação Física que esteve ligado 

durante muitos anos ao desporto de alto rendimento com funções de grande 

responsabilidade. 

 O ex-Diretor da DSDE que esteve no cargo cerca de quarenta anos, também 

profissional de Educação Física foi um dos mentores de todo o processo que levou à 

atual organização do DE na RAM. 

 O Presidente da Escola Básica 123/PE, com formação elevada na área da gestão 

e administração escolar, constituiu-se como um elemento muito válido na concretização 

das diferentes áreas desportivas na Escola. 
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 O Coordenador do núcleo do DE é também profissional de Educação Física, ex- 

praticante federado de uma modalidade desportiva coletiva, possui larga experiência na 

orientação dos técnicos que vão trabalhar no terreno.  

 O Coordenador da Atividade Interna, igualmente profissional de Educação 

Física é ex-praticante e ex-treinador federado de uma modalidade desportiva coletiva. É 

o responsável pela parte da competição interna ( na própria escola). 

 Os orientadores de equipa que nesta escola são doze professores, são 

profissionais de Educação Física com larga experiência quer na lecionação quer ao nível 

do treino por ligação a clubes de desporto federado. 

 

     5.2 – Contextualização  

 

        5.2.1 - Caracterização da Escola Básica 123/PE Bartolomeu Perestrelo 

                

Para a caracterização da escola temos de recuar no tempo, referindo um pouco 

da sua história conforme o PEE: ”...inicialmente uma Escola Preparatória do Ensino 

Secundário, foi criada pela Portaria 561 de 28 de novembro de 1972, ficando instalada 

na Rua das Mercês, no Funchal. É transferida, em 1976, provisoriamente, para o 

edifício do Seminário Diocesano do Funchal, na Rua de Santa Luzia, desta cidade. Até 

ao final da década de oitenta, teve um anexo, na Travessa do Nogueira e nos Louros, 

sucessivamente, onde eram lecionados os 5º e 6º anos do Ciclo Preparatório. Pela 

Portaria nº 17/91 é criada a Escola Básica e Secundária Bartolomeu Perestrelo e 

lecionava, integralmente, no ano letivo de 1991/92, o 2º e 3º ciclos. A partir de 

1998/99, passou a designar-se como Escola Básica do 2º e 3º Ciclos Bartolomeu 

Perestrelo. Apesar das sucessivas transformações do quadro legal, a Escola manteve-se 

em funcionamento nas instalações do antigo Seminário, arrendado pela RAM à Diocese 

do Funchal, até setembro de 2004, data da sua transferência para edifício novo, na 

freguesia do Imaculado Coração de Maria, Funchal.” 

A Escola Básica 123/PE Bartolomeu Perestrelo foi inaugurada a 6 de outubro de 

2004, fica situada no Funchal na rua Bartolomeu Perestrelo nº 3 e 5. Como está patente 

no próprio nome, lecionam-se ali quatro ciclos de ensino: o pré-escolar, com 20 alunos; 

o primeiro ciclo, com 124 (1º ano - 22, 2ºano - 31, 3ºano - 25 e 4º ano - 26); o segundo 
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ciclo, com 375 (5ºano - 175 distribuídos por 5 turmas e 6ºano - 200 em 9 turmas) e o 

terceiro ciclo com 660 (7ºano - 200 em 9 turmas, 8ºano - 230 em 9 turmas e 9ºano - 230 

em) num total de 1035 alunos em 27 turmas. Quanto ao pessoal não docente, são 52 os 

funcionários, enquanto os docentes são 132, onde 16 lecionam a disciplina de Educação 

Física.   

      

              5.2.2 - Regulamento Interno e o DE 

 

O DE está representado no Regulamento Interno da escola na pessoa do CDE, 

ocupa um cargo de gestão intermédia e tem assento nas reuniões de CPE. As suas 

competências estão no artigo nº43 deste documento, que por sua vez são remetidas para 

o despacho nº109/2005, que iremos referir mais à frente. 

 

             5.2.3 - Instalações e materiais desportivos 

 

          A escola possui muito boas condições para a prática desportiva, quer em termos 

de quantidade e qualidade de espaços quer em termos de quantidade e qualidade de 

materiais. Um ginásio, com piso de madeira e caixa-de-ar de 30x15m, equipado com 

material de Ginástica (colchões e aparelhos), Badminton (raquetes e redes), Voleibol 

(redes e bolas) e Ténis de Mesa (raquetes e 2 mesas); um pavilhão com piso sintético 

(plástico) e caixa-de-ar de 44x22m, equipado com tabelas de Basquetebol móveis e 

respetivas bolas, balizas de Andebol fixas amovíveis e respetivas bolas, material para 

Ginástica (colchões e aparelhos), para Atletismo (colchão de quedas de salto em altura, 

barreiras e testemunhos), para o Voleibol (redes, postes e bolas) e para o Ténis de 

Campo com respetivo material; um polidesportivo com piso sintético (tartan) de 

60x22m, com tabelas de Basquetebol e balizas de Andebol/Futsal fixas, postes e redes 

de Voleibol amovíveis e respetivas bolas, barreiras para Atletismo e postes de Corfebol 

amovíveis; uma sala de Judo com tapete oficial de competição, de 10x8m; uma sala de 

Ténis de Mesa de 20x8m, com piso sintético, com 8 mesas e respetivo material (redes, 

raquetes e bolas); uma sala de manutenção de 10x8m, com piso sintético, com bicicletas 

fixas, passadeira, pesos e máquinas de musculação; um espaço para o Bilhar de 7x5m e 

respetivo material e ainda 5 mesas de Ténis de Mesa, em betão, no pátio. Devemos 
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referenciar neste capítulo, que esta escola é a escolhida pela DSDE para a prática das 

competições oficiais de Andebol, Basquetebol, Futsal, Judo, Ginástica Aeróbica e Ténis 

de Mesa; quer nos campeonatos, quer na FDE.   

              

              5.2.4 - Desenvolvimento da prática 

 

                   5.2.4.1 - Núcleo do Desporto Escolar 

 

 O núcleo do DE da escola Bartolomeu Perestrelo é composto por 13 professores 

que oferecem 10 modalidades (Andebol, Badminton, Basquetebol, Bilhar, Futsal, 

Ginástica Aeróbica, Ginástica Massiva, MDO, Ténis de Mesa e Voleibol) distribuídas 

por 19 blocos (2x90’), num total de 343 alunos, nos turnos da manhã e da tarde. Cada 

bloco é composto por 5 tempos marcados no horário, mas 1 é volante para compensação 

do trabalho em dia de descanso semanal (sábado). Neste ano letivo estão inscritos: 21 

alunos no Andebol, 43 no Badminton, 60 no Basquetebol, 60 no Futsal, 15 na Ginástica 

Aeróbica, 25 na Ginástica Massiva, 18 nas MDO, 41 no Ténis de Mesa, 50 no Voleibol 

e no Bilhar 10 alunos. 

 

                   5.2.4.2 - Projeto para 2014/2015 

 

O projeto foi enviado no final do ano letivo anterior, no dia 8 de julho de 2014, 

adiantando uma proposta que seria, ou não aprovada pela tutela. Aqui está explícito 

quais os professores que vão constituir o núcleo, as respetivas modalidades que vão 

orientar e a quantidade de blocos para cada um. Neste caso em particular ficou assim 

distribuído: O CDE, a Coordenação da Atividade Interna (CAI), o Andebol, o Bilhar, as 

MDO, a Ginástica Aeróbica e a Ginástica Massiva com 1 bloco, o Ténis de Mesa e o 

Badminton com 2 blocos; o Basquetebol o Futsal e o Voleibol com 3 blocos. Neste 

mesmo documento, também consta um capítulo destinado à caracterização das 

instalações desportivas, o plano de atividades do DE no que à formação diz respeito, as 

atividades previstas interescolas, inter-turmas e os dias/semanas das modalidades ou 

outras atividades. 
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 5.2.4.3 - Coordenador do Desporto Escolar 

O titular deste cargo é eleito pelos docentes de educação física até 15 de julho e 

é definido pelo despacho nº 109/2005 da SRERH, onde está bem delineado as suas 

competências: 

a) Veicular a orientação estabelecida pela DRE, através da DSDE, a nível de

atividade extracurricular/complemento curricular;

b) Estabelecer uma correta articulação com O Delegado de grupo/disciplina,

colaborando estreitamente nas atividades de carácter curricular;

c) Propor e orientar o trabalho realizado pelos professores ligados ao DE;

d) Coordenar e apoiar todas as atividades desportivas escolares;

e) Elaborar e submeter à aprovação do Conselho da Comunidade Educativa o

Projeto das atividades do DE;

f) Remeter à DRE o Projeto referido no número anterior, até 31 de julho;

g) Cumprir e fazer cumprir o projeto das atividades do DE;

h) Enviar à DSDE a relação dos alunos inscritos nos núcleos e nas diferentes

atividades desportivas, elaborada pelo orientador de equipa/grupo;

i) Enviar à DSDE o modelo organizativo das atividades internas e a relação

dos alunos que participaram no quadro competitivo interno, elaborados pelo

coordenador da atividade interna;

j) Elaborar e apresentar à DSDE, até 28 de fevereiro, um relatório relativo às

atividades desenvolvidas no âmbito do Projeto das atividades do DE e um

relatório final até 30 de junho;

k) Organizar e manter atualizado o dossier do DE do qual devem fazer parte

todos os documentos referentes ao Programa do Desporto Escolar.

O titular deste cargo tem direito a uma redução de 2x90’ para as suas funções 

mais um tempo de 45’ todos assinalado no respetivo horário. 
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                   5.2.4.4 - Coordenador da Atividade Interna (CAI) 

 

 Este cargo é de nomeação pelo Órgão de Gestão da Escola (OGE) e as suas 

competências também estão definidas no mesmo despacho: 

 

a) Divulgar e promover ações de sensibilização para a prática desportiva; 

b) Colaborar na organização das atividades sob orientação do Coordenador 

do DE; 

c) Organizar e acompanhar internamente o quadro competitivo e outras ações 

de animação e prática desportiva; 

d) Preencher e entregar mensalmente ao coordenador do DE, o modelo 

organizativo das atividades internas e a relação dos alunos que 

participaram no quadro competitivo interno; 

e) Organizar, preparar e acompanhar as equipas que participaram no quadro 

competitivo escolar.  

 

O titular deste cargo tem direito a uma redução de 2x90’ para as suas funções 

mais um tempo de 45’ assinalados no respetivo horário, tal como o CDE. 

 

            5.2.4.5 - Orientadores de Equipa / modalidade (OE) 

 

 Os titulares deste cargo são nomeados pelo OGE, o mínimo de alunos para 

abertura de uma modalidade é de 15. Estes orientadores são apoiados nas suas funções, 

sempre que possível, pelo CDE e pelo CAI, tendo como competências: 

a) Divulgar e promover ações de sensibilização dos alunos para a prática 

desportiva regular; 

b) Colaborar na organização das atividades do CDE; 

c) Preencher e entregar mensalmente ao CDE da sua escola a relação dos alunos 

inscritos nas diferentes atividades desportivas; 

d) Orientar o processo ensino/aprendizagem da modalidade desportiva de que é 

responsável, de uma forma sistemática e continua ao nível interno e externo; 
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e) Acompanhar e orientar as equipas bem como assinalar a ficha de jogo/evento, 

responsabilidade da DSDE; caso haja quadro competitivo correspondente ou 

quaisquer outros eventos interescolas; 

f) Assinar no dossier do DE, em ficha própria, as aulas/treinos dados. 

 

Os titulares deste cargo têm direito a uma redução de 2x90’ destinado a treinos mais 

um tempo de 45’ assinalados no respetivo horário, este último para compensação do 

trabalho de acompanhamento das equipas nas competições nos dias de descanso 

semanal (sábados). Os professores são distribuídos, na maioria das vezes, pelas 

modalidades que têm mais experiência, quer a nível de DE, em anos anteriores, quer 

mesmo a nível profissional em clubes e associações. Alguns professores (7) acumulam 

mais de um bloco, na mesma modalidade, com outra modalidade ou com um cargo. 

     

             5.2.4.6 - Oferta desportiva 

 

 Como já foi referido anteriormente a escola possui muito boas condições 

quer de espaços quer de materiais, oferecendo 10 modalidades diferentes para a prática 

de atividades de complemento curricular. Os professores OE aceitam todas as idades e 

sexos para os treinos independentemente se haverá, ou não, elementos suficientes para 

formação de equipa. Procuram chegar ao maior número de AA, criando horários de 

treino em ambos os turnos (manhã e tarde) para que todos os alunos possam participar 

de igual forma. Normalmente os treinos são aproximados do final da manhã para os 

alunos do turno da tarde e do início da tarde para os alunos do turno da manhã. No 

Futsal são 3 PROF com um total de 16 tempos para treino, no Basquetebol são 2 PROF 

com 12 tempos de treino, igualmente no Voleibol estão 2 PROF com 12 tempos de 

treino, no Ténis de Mesa são 2 PROF com 8 tempos de treino, no Badminton está um 

PROF com 8 tempos para treino, na Ginástica Aeróbica, Massiva, Andebol e MDO, 

está 1 PROF com 4 tempos de treino; por último Bilhar com 1 PROF e 2 tempos. 

Temos um total de 74 tempos semanais de treino distribuídos pelas referidas 

modalidades. 
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  5.2.4.7 - Carga horária por modalidade 

 Por modalidade temos: o Futsal em primeiro lugar com 16 tempos de treino, 

depois o Voleibol e o Basquetebol com 12, o Badminton e o Ténis de Mesa com 8, o 

Andebol, a Ginástica Aeróbica, a Ginástica Massiva e as MDO com 4 tempos, e o 

Bilhar com apenas 2 tempos de treino. Esta distribuição está diretamente relacionada 

com a procura e consequentemente com o número de AA inscritos. 

 5.2.4.8 – Alunos/Atletas 

O núcleo do DE na escola Bartolomeu Perestrelo é composto por cerca de 343 

AA, na sua maioria por rapazes, mas com um grande número de raparigas (145), onde 

salientamos o Badminton (24), Basquetebol (26) e Voleibol (30) as modalidades com 

maior procura por aquele sexo. Todos estes valores, em ambos os sexos, tendem a 

aumentar significativamente na Semana da FDE que se realiza de 26 a 29 de maio; por 

vários motivos: em primeiro lugar porque nem todos os núcleos e/ou horários enviados 

nos projectos são autorizados pela SRERH, por falta de verba; depois porque muitos 

alunos têm dificuldade em participar nas competições regulares (campeonatos 

escolares) durante o ano, por serem aos sábados; outros alunos ainda são federados mas 

nesta semana participam noutras modalidades; também porque gostam daquele 

ambiente festivo, outros porque sentem orgulho em representar a sua escola naquela 

festividade e alguns até para terem uns dias de “folga” das atividades curriculares 

normais, com justificação. As idades variam dos 10 (Infantis A) até aos 15 anos 

(juvenis), as idades mais baixas até os 13 anos (iniciados), estão distribuídas por todas 

as modalidades enquanto os alunos mais velhos, juvenis estão apenas no Futsal (14), no 

Bilhar (10) e no Badminton (2). 
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          5.3 – Recolha e análise de dados 

                     

 Neste estudo e no sentido de dar voz aos profissionais do terreno com a sua 

sensibilidade e experiência prática de longos anos foi para nós um fator muito 

importante nesta análise, assim, utilizamos a entrevista como método de recolha, 

elaborando então uma questão que nos pareceu fundamental e abrangente à 

problemática que queríamos estudar. A pergunta foi a seguinte: “ Qual o seu contributo 

profissional/pessoal para o desenvolvimento do Desporto Escolar na Região Autónoma 

da Madeira? ” (ver anexo 1). Colocamos esta questão a dois níveis: ao político-

desportivo nos cargos de decisão e, ao pedagógico ao nível de toda a estrutura do DE da 

Escola alvo deste estudo e técnicos que trabalham no terreno com as crianças e jovens. 

Dessa forma abrangemos os diversos intervenientes e ficamos com uma visão completa 

de todo o processo relativo ao DE. Obtivemos respostas por escrito da totalidade dos 

quinze (15) intervenientes no processo, num total de 21 páginas de material com 

aproximadamente 6.400 carateres. Após conversa informal com cada uma das pessoas 

visadas, tivemos oportunidade de explicar as nossas intenções e objetivos. Obtivemos a 

sua concordância para responderem à questão acima referida. Seguidamente enviámos a 

questão por escrito, via correio CEL durante a interrupção letiva do Natal de 2014, 

obtivemos igualmente as respostas por escrito da mesma forma eletrónica. Estes textos 

foram analisados levando em consideração a responsabilidade e nível de intervenção de 

cada personalidade de forma a perceber globalmente a problemática inerente. 

 Com esta análise tomamos consciência dos aspetos positivos, de outros que se 

poderão eventualmente melhorar, e até de alguns procedimentos que importa corrigir ou 

eliminar de forma a ajustar a realidade do DE na RAM às exigências e realidades 

futuras.  
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         6.1 - O Diretor da DSDE 

O Diretor da DSDE explanou assim a sua reflexão profissional partindo de 

palavras-chave e depois explicando os objetivos: 

Visão: 

Fazer com que todos os alunos integrados no sistema educativo da RAM 

pratiquem atividades físicas e desportivas de forma regular. 

Missão: 

Utilizar as práticas físicas e desportivas como meio de formação integral das 

crianças e jovens em idade escolar, de inclusão, de aquisição de hábitos de vida 

saudáveis e de combate ao insucesso e ao abandono escolar. 

Valores: 

Trabalho / espírito de equipa: Conjugação de esforços no sentido de manter a 

equipa (estrutura regional) motivada na busca pelas melhores soluções que 

proporcionem atividades ricas e diversificadas aos nossos alunos. 

Inovação: 

 Nas estratégias, nas iniciativas, nos processos, como forma de promover a 

participação ativa dos jovens nas atividades, envolvendo a comunidade em geral na 

organização das mesmas. 

Inclusão: 

Permitir igualdade de oportunidades no acesso às práticas físicas e desportivas 

no respeito pela individualidade de cada um. 

Comunicação: 

Divulgar as boas práticas para o exterior como forma de garantir o 

reconhecimento da comunidade envolvente acerca do trabalho desenvolvido. 
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Qualidade:  

Assumir as suas tarefas com responsabilidade e dedicação como forma de 

atingir a excelência na organização dos eventos, contribuindo para a melhoria dos 

desempenhos dos alunos. 

 

Princípios: 

A SRERH / DRE regula e avalia todo o sistema. 

A escola é a estrutura central de todo o processo educativo, a quem deve ser 

reforçada a autonomia e a responsabilidade. 

A DSDE apoia as escolas no desenvolvimento dos seus projetos educativos. 

O processo deve estar em constante avaliação como forma de estimular as boas 

práticas. 

 

Objetivos: 

  Melhorar a oferta desportiva: reforçando a atividade interna e o acesso às 

atividades disponíveis, nomeadamente aquelas cujas especificidades técnicas exigem 

condições especiais, bem como a atividades dirigidas a alunos com necessidades 

educativas especiais. 

Estimular a procura pelo desporto escolar: aumentando as taxas de 

participação desportiva, nomeadamente no ensino secundário e o número de eventos 

realizados. 

 

Melhorar a qualidade da prática desportiva escolar: ao nível do desempenho 

dos alunos, não só como praticantes mas também como árbitros e outras funções 

ligadas ao desporto, reforçando a formação dos mesmos nas diferentes áreas de 

intervenção e os docentes envolvidos no projeto do Desporto Escolar. 

 

Reforçar o trabalho multidisciplinar, as parcerias e os patrocínios: começando 

pela própria escola, articulando o Desporto Escolar com a Educação Física e outras 

disciplinas do currículo, com o Desporto Federado, passando pela estreita colaboração 
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com organizações públicas e privadas de modo a rentabilizar meios disponíveis e 

conseguir fontes de financiamento fora do âmbito da educação. 

Consolidar o modelo já existente: promovendo a constante avaliação do 

processo e a comunicação interna e com o exterior, alargando a disciplina de 

Expressão e Educação Físico Motora a todo o Pré-Escolar. 

Áreas de intervenção: 

Pré-escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico: Expressão e Educação Físico Motora 

(curricular e complemento curricular 

2º, 3º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário: Desporto Escolar (complemento 

curricular) 

Educação Especial: Educação Física adaptada (curricular) e atividade motora 

adaptada (complemento curricular). 

 6.2 - O Ex-diretor da DSDE (diretor de 1983 a 2012) 

Achamos importante ouvir o sentimento de quem esteve desde a génese do DE: 

Em outubro de 1983 foi quando tudo começou e num documento por nós 

elaborado e apresentado ao Senhor Secretário Regional de Educação de então Drº 

Eduardo Brazão de Castro, manifestei a seguinte opinião: "Muitos professores de 

educação física parecem dançar sobre o terreno problemático em que a sua disciplina 

devia ser construída. Formulam metas, objetivos e valores com um grau tão elevado de 

abstração e algum pretensiosismo que parecem apresentá-la como uma disciplina do 

além, desvinculada e desobrigada de desempenhar funções concretas no reino da terra 

em que os homens nascem, vivem e morrem envoltos por problemas e necessidades". 

Na altura, alguns colegas perceberam a mensagem: outros foram até ao limiar da 

ofensa! Nem uns nem outros nos impediram de começar o caminho em direção ao 

fundamental e que era servir os nossos alunos e as suas necessidades e motivações. A 

prática desportiva proveniente das aulas curriculares de educação física, como também 



44 
 

do desporto escolar, tinha que se tornar numa necessidade vital. A implementação de 

novas formas de organização, foi uma das nossas preocupações, bem como a 

quantidade e qualidade das aprendizagens oferecidas aos alunos. Reforçamos ainda e 

dissemos: "só pode existir desporto no país se houver um desporto escolar forte, tendo 

como grande preocupação a criação de praticantes para a vida e que prolonguem a 

prática desportiva para além das estruturas competitivas formais". O modelo que foi 

sendo construído, centrado numa perspetiva educativa, foi o grande alicerce do 

desenvolvimento educativo, desportivo e social, que a partir de então se verificou. O 

nosso modelo assentou na verdadeira realidade regional em termos dos seus recursos 

materiais e humanos; na realidade das nossas escolas; na experiência adquirida pelos 

colegas e as estratégias utilizadas e os meios financeiros disponíveis. 

A dimensão do projeto e do sucesso do mesmo não poderia ganhar raízes se não tivesse 

existido a participação de todos e foi isso que foi feito! Secretaria de educação; 

Gabinete do desporto escolar; Escolas; Professores; Alunos e funcionários tiveram um 

papel fundamental e decisivo! Muito haveria para dizer sobre o conjunto de propostas 

apresentadas ao longo de vários anos em que todos foram chamados a dar o seu 

contributo, mas quero referir o seguinte: "este grande projeto, para além de ter 

contribuído para um desenvolvimento extraordinário da prática desportiva na RAM, 

ofereceu a possibilidade para que tantos colegas nossos pudessem desenvolver a sua 

atividade profissional nas escolas ou nos clubes". 

              

  6.3 – Presidente do Conselho Executivo da Escola Básica 123/PE 

 

O contributo enquanto membro de um órgão executivo de uma escola para a 

evolução do desporto escolar na RAM, assume uma relatividade, maior ou menor, 

consoante as diretrizes dos decisores políticos. 

Apesar dos mais de 40 anos de desporto escolar na RAM, apesar de ser uma 

área prioritária na política desportiva na região, apesar da construção de espaços 

desportivos adequados ao longo dos anos, apesar da melhoria das condições de 

trabalho aos profissionais da educação física, continuamos a assistir a um divórcio 

entre os clubes desportivos, o desporto escolar e a disciplina de educação física. 
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O nosso papel será, e tendo em conta as nossas competências alocadas para 

esta área (que são bem escassas), procurar estreitar pontes e proporcionar uma gestão 

criteriosa e com rigor entre as partes referidas. Não é uma tarefa que se consiga 

realizar de forma efetiva, enquanto perdurar o atual modelo de funcionamento e, 

fundamentalmente, enquanto cada uma das partes não abdicar dos seus interesses 

(legítimos) e começar a adotar uma visão integradora e respeitadora. 

É de referir que alguns debates a nível regional têm acontecido no sentido de 

inverter o clima de crispação, que por vezes revelam valores e princípios que 

contrariam o espírito desportivo educacional, tudo volta no dia seguinte ao mesmo. 

A política desportiva regional precisa de uma “revolução tranquila”, a política 

de subsídios/orçamentos atribuídos precisam de ser alterados, o rigor com que se 

atribui esses subsídios tem de ser completamente revisto. 

O contributo para o desporto escolar de um membro de um órgão de gestão, à 

partida, está ferido de morte. A nossa participação terá de ser efetiva, e não ser meros 

executores de uma política definida a montante. 

Neste tema tão caro a nós e a outros, sentimos que remamos diariamente contra 

a maré, mas vamos a continuar a fazê-lo, porque apesar de tudo vale a pena.  

Vamos continuar a trabalhar no sentido de se conseguir um melhor equilíbrio 

entre as verbas atribuídas ao desporto federado e as consignadas para o desporto 

escolar. Queremos reforçar e melhorar as condições de trabalho dos profissionais da 

educação física, proporcionar condições orgânicas para estabelecer uma plataforma 

formativa entre a disciplina de educação física, o desporto escolar e, se for o caso, com 

as camadas jovens dos clubes desportivos. 

A partir do momento que cada um interiorize a importância de assumir uma 

postura e conduta do bem comum, o salto evolutivo irá, seguramente, acontecer. 

 

  6.4 – Coordenador do Núcleo do DE da Escola Básica 123/PE  

 

Um comentário, ou uma opinião sobre o Desporto Escolar da Região neste fim 

de ciclo, é deveras difícil e complexo, correndo o risco de tudo o que aqui estiver 

escrito não passar de um mero exercício mental, como tantos outros anteriormente 

feitos, a que se chamaram reflexões anuais, às quais nunca foi dada a devida atenção, 
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ficando no “fundo da gaveta” para mais tarde recordar. Contudo, é sempre importante 

refletir sobre este modelo de desporto escolar, que tem tanto de consensual como de 

controverso, pois por um lado todos concordam que é um modelo que vai de encontro 

aos objetivos e princípios da prática multidesportiva dos jovens, mas por outro, é 

apenas uma extensão da prática desportiva dos praticantes federados, mesmo que em 

modalidades diferentes daquela que está federado, intimidando a entrada dos jovens 

“não praticantes”. 

Neste momento, o desporto escolar sofre as consequências de um quadro 

económico-social dramático, e como tal, toda a estrutura está montada no principio do 

“fazemos o que podemos”, parecendo não haver um fio condutor, ou uma meta real, 

existe apenas, e a meu ver, uma tentativa de manter esta enorme estrutura a caminhar, 

sem grandes abalos ou alterações pertinentes nos últimos anos, numa perspetiva de 

manutenção de postos de trabalho por um lado, e na prática desportiva massiva dos 

jovens, independentemente dos resultados desportivos, práticos e efetivos do modelo 

adotado. 

Parece-me, que nunca foi bem definido o real papel do desporto escolar, ao 

longo dos anos houve ajustes e mais ajustes, mas sempre dentro do mesmo modelo e do 

mesmo sistema, que não promovia especificamente qualquer âmbito do desporto em 

particular, misturou-se o lazer e a competição, o federado e o não federado, no entanto, 

houve um âmbito que nunca foi verdadeiramente assumido, o da Formação Desportiva 

Inicial das modalidades desportivas. 

O desporto escolar padece de um conjunto de indefinições, que faz com este 

nunca tenha encontrado o seu espaço natural, que se situaria, em minha opinião, em 

dois universos desportivos. O primeiro o da Formação Base, situado entre a Escola e 

as Instituições Federadas como filtro e elo de ligação, e o segundo ao nível do 

Lazer/Saúde/Recreação, onde os “alunos não competitivos nem dotados 

desportivamente” podiam recrear-se desportivamente. 

Atualmente, é um conjunto de práticas desportivas que se misturam e se 

desenvolvem conforme as circunstâncias, uns mais formais outros menos, umas 

competições mais regulares outras nem tanto, umas competições em regime de 

concentração, outras zonais, em que o treino e seus princípios não existe, em que o 

premiar das conquistas é uma miragem, em que muitas vezes as tomadas de decisão 
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quanto à realização e à forma, ocorrem em cima dos eventos, em virtude dos 

constrangimentos financeiros, daí que esteja condenado à acomodação e ao papel de 

fomentador de emprego nas escolas. 

É nestes constrangimentos financeiros que reside um dos principais problemas 

deste modelo, que criou ao longo dos tempos um conjunto de hábitos e rotinas difíceis 

de desmontar face à falta de financiamento, e que constitui o causador de um conjunto 

mais alargado de problemas, como o acompanhamento e controlo dos núcleos, a 

avaliação do trabalho desenvolvido, a contribuição logística e humana das escolas, os 

horários de realização dos eventos, a organização interna e externa dos núcleos, a 

conjunção com os horários escolares, que são no fundo os grandes problemas do 

desporto escolar, e que se arrastam e crescem ao longo da sua existência. 

No nosso caso particular, a disponibilização de funcionários, de lanches, de 

equipamentos, e de horários mais flexíveis, são os principais handicaps a 

desenvolvimento do desporto escolar na nossa escola, que a nível do trabalho de campo 

acaba por disfarçar estas lacunas, com o empenhamento dos professores envolvidos, 

quando os meios e as circunstâncias não são as melhores para o desenvolvimento de 

um projeto, que na sua génese não tem referências e orientações sólidas e devidamente 

pensadas e cientificamente validadas. O improviso e a boa vontade dos intervenientes, 

são nesse momento os alicerces deste modelo, que em minha modesta opinião carece de 

uma remodelação profunda, com uma rotura efetiva com o passado, e cujas 

consequências seriam a curto prazo dramáticas e controversas, mas quiçá necessárias 

e fundamentais à existência de um verdadeiro modelo de desporto escolar. 

Existem algumas ideias, que inclusive já as apresentei em espaços de debate e 

análise próprios, mas penso que no essencial, um primeiro passo será definir 

exatamente o que queremos com o desporto escolar, um segundo passo será resolver o 

diferendo com o desporto federado através de uma separação clara dos seus alvos por 

um lado, e por uma maior cooperação e complementaridade por outro. Há também a 

necessidade de repensar o papel e o lugar do professor neste universo escola-desporto, 

e talvez fosse interessante pensar a curto prazo que seria importante as escolar terem 

por um lado o grupo de educação física, responsável pelo desenvolvimento da atividade 

letiva e interna, e por outro lado, o grupo de desporto escolar, constituído por 

professores da escola que desenvolveriam apenas o desporto escolar, num projeto de 
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clube escola, que teria obrigatoriamente de decorrer todos os dias das 13 ás 15, das 18 

ás 20 horas, e sábados de manhã. Estes professores, seriam responsáveis e 

responsabilizados por um modelo de desenvolvimento desportivo no qual o treino faria 

sentido, o desenvolvimento dos “skills” específicos das modalidades escolhidas seriam 

possíveis, e no qual estaria obrigatoriamente implícita a vertente competitiva, semanal 

e regular, integrada.  

A rentabilização dos meios e dos espaços estaria garantida, o financiamento 

poderia evoluir para outros patamares, a mobilização da comunidade escolar teria de 

ser desenvolvida, no fundo muito trabalho estaria a cargo de 4 professores que só 

pensariam no desporto escolar, sem terem de misturar e se dividir por outras tarefas. 

Quatro docentes multiplicado por um crédito horário de 4 tempos letivos dia, somado 

aos 4 tempos do sábado, daria aproximadamente 100 tempos semanais, que obviamente 

levaria a uma seleção cuidada das modalidades a oferecer e desenvolver na escola 

neste âmbito do desporto de competição. 

À atividade interna, estaria reservado o papel do lazer, da saúde e da 

recreação, e aí o grupo disciplinar teria o seu espaço de desenvolvimento desta 

vertente do desporto escolar, com a atribuição de um crédito horário menor por 

docente, e o desenvolvimento de modalidades alternativas, que iriam de encontro aos 

interesses dos outros alunos, nas quais a competição e o desenvolvimento desportivo 

não teriam um peso determinante, sendo até secundários, em que a promoção da 

atividade física, dos hábitos de vida saudável, da socialização, da exploração do meio, 

etc, constituiria suas premissas. 

 

Não existem modelos perfeitos, mas insistir na imperfeição é levar à extinção, e 

neste momento, o desporto escolar em particular, terá obrigatoriamente de entrar num 

período de verdadeira reflexão, que, baseado no atual quadro político-sócio-

económico, procure reformular ou criar um novo modelo de desenvolvimento do 

desporto na escola. Têm de ser claras as novas metas ou objetivos, têm de ser claras as 

estratégias, os recursos e os meios necessários, têm de ser claras as “pontes” e as 

parcerias com o desporto federado, tem de ser claro o seu âmbito de intervenção, de 

forma a criar um modelo credível e sustentável que possa perdurar nos anos difíceis 

que se avizinham. 
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 6.5 - Coordenador da Atividade Interna da Escola Básica 123/PE  

 

Sou Coordenador de Atividade Interna desde o ano letivo 2011 / 2012 

A Coordenação da Atividade Interna serve para apoiar o Desporto Escolar, 

desenvolvendo diversas atividades desportivas, fazendo com que os alunos que, de 

alguma maneira, não possam participar nos núcleos, tenham oportunidade para 

demonstrar os seus valores e/ou colaborar nas atividades das suas turmas. 

A Atividade Interna centra-se principalmente, desde 2011, nos torneios Inter-

turmas em algumas das modalidades do DE desenvolvidas e adaptadas na escola, 

nomeadamente: Andebol 4x4, Voleibol 2x2 e 4x4, Futsal 4x4 e Ténis de Mesa 

singulares. Paralelamente são desenvolvidas outras atividades tais como a competição 

anual de Bilhar entre escolas, promovida pela Associação Madeirense de Bilhar, o 

Compal Air, em colaboração com a Associação de Basquetebol da Madeira, e, a 

colaboração com outros projetos tais como o da Prevenção rodoviária, na colaboração 

da corrida de orientação anual, e do Projeto Eco escolas, no planeamento e execução 

de uma atividade de Jogos Tradicionais para o 1º e 2º Ciclos. A atividade interna 

promove ainda, um torneio de Bilhar entre professores e uma atividade semanal de 

futsal entre a comunidade escolar.  

Os escalões da competição desenvolvidos nos torneios Inter-turmas estão 

agrupados de acordo com a competição do Desporto Escolar, nomeadamente os 

Infantis 1, para torneios destinados a alunos do 5º ano, Infantis 2, para alunos dos 6º e 

7ºs anos de escolaridade, e, por último, os torneios de Iniciados para alunos do 8º e 9º 

ano. Os torneios Inter-turmas desenvolvem-se em 2 tipos: ao longo do período ou num 

dia, e têm um caráter facultativo. Nas competições/atividades realizadas num dia, as 

turmas participam em turno contrário e serão apenas dispensados aqueles que tenham 

aulas nos dois turnos. Existe a obrigatoriedade de participar uma rapariga em todo o 

jogo numa equipa de 2 ou 4 elementos, podendo haver mais ou ainda participarem só 

raparigas. Envolvem, em média, por torneio cerca de 120 alunos dos diferentes anos de 
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escolaridade (2º e 3º Ciclos). Os jogos são supervisionados pelo professor responsável 

e com o apoio dos professores das referidas modalidades. As regras das modalidades 

são as adotadas pelo DE e caso haja necessidade de proceder a alterações, os alunos 

são informados antecipadamente. Todo e qualquer aluno está sujeito a cumprir as 

regras impostas, ou seja, regras técnicas (das modalidades) e de comportamento e 

conduta. Caso não cumpram, estarão sujeitos a sanções. Essas sanções podem ser 

exclusões, expulsões temporárias ou definitivas de participação nos referidos torneios. 

No que diz respeito à competição, e face ao que tenho constatado ao longo do 

período que tenho desempenhado o cargo desde 2011, não posso deixar de compará-la 

com a competição do DE, uma vez que engloba os alunos e está diretamente 

relacionada com a atividade interna da escola. Em suma, a minha reflexão é a 

seguinte: 

- A competição do DE tem vindo a ser prejudicada pela limitação financeira 

imposta pelo Governo Regional ao longo dos últimos quatro anos. 

- O transporte para as equipas das escolas dos concelhos fora do Funchal têm 

sido reduzidos e, consequentemente, afetam a competição.  

- O número de equipas participantes nas concentrações têm vindo a diminuir 

tornando-a menos apelativa e motivante para os alunos. 

- A motivação dos professores para participar na competição tem vindo a ser 

diminuída devido às constantes alterações e suspensões das atividades. 

- As alterações na atribuição das horas para o DE e suspensão da compensação 

financeira condicionaram a dedicação por parte dos Professores à competição e aos 

treinos. 

Assim sendo e face ao acima referido, devo dizer, na minha opinião, que: a 

competição interna deve ser potenciada, pois todos os recursos envolvidos estão na 

escola. Não carece de apoio financeiro, o professor com o cargo tem 4 horas não 

letivas para o planeamento, execução e controlo da atividade, semanalmente. As 

instalações para a competição são as existentes na escola e por sua vez muito boas 

para o que se pretende realizar. Não implica transporte dos alunos, uma vez que estes 
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já estão na escola, vêm em transporte público ou no veículo pertencente a um familiar. 

Os alunos têm manifestado motivação e vontade na participação dos diferentes 

torneios. A atividade Interna é variada e diferenciada e, uma vez que a competição 

existente no desporto escolar é reduzida, deveremos incrementar a competição interna 

e, quando possível, articulá-la com o clube desportivo da escola como forma de 

garantir a prática de atividade física para todos e assim reduzir o sedentarismo, a falta 

de coordenação e a obesidade existente nas escolas. É de referir ainda que a dinâmica 

criada em torno dos torneios inter-turmas e das atividades desportivas, bem como as 

tarefas que responsabilizam os alunos, podem ajudar a escola no controlo da 

agressividade e na resolução de conflitos através da regulação de participação dos 

alunos nas diferentes atividades. 

          6.6 - Orientadores de Equipa da Escola Básica 123/PE 

 6.6.1 - OE de Andebol 

Sou Orientador de Modalidade de Andebol desde o ano lectivo de 2006/2007. 

A participação de alunos na modalidade de Andebol tem sofrido diferentes 

cenários ao longo do tempo e, mais precisamente, desde 2006. A escola 123/PE 

Bartolomeu Perestrelo teve, desde 1998, o Clube Desportivo Bartolomeu Perestrelo, 

que alcançou, ao longo da sua existência, uma forte afirmação e projeção regional, 

bem como alguns títulos regionais e nacionais relacionados com o Andebol.  

De acordo com esta realidade, tornou-se uma enorme dificuldade para fazer a 

captação de alunos para o Andebol do DE. No início do meu desempenho, enquanto 

coordenador de modalidade, havia uma “frágil” articulação com o projeto inicial do 

clube, onde os alunos que optassem por praticar a modalidade passariam inicialmente 

pelo DE e consoante a sua evolução técnico tática poderiam transitar para o clube e, 

consequentemente, para o desporto federado. É de salientar que, nesta altura, podiam 

participar atletas federados na competição do DE. 

 À medida que os anos foram passando e a coordenação e direção do clube 

foram mudando, os objetivos do clube foram-se afastando dos seus objetivos iniciais e 
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da relação que obtinham com a escola e, assim, a dificuldade em captar alunos para o 

DE foram sendo aumentadas, uma vez que os mesmos eram desviados para o clube. A 

política de atuação do clube começou a centrar-se apenas nos atletas federados 

desprezando o trabalho do DE e da Atividade Interna da escola, promovendo 

distanciamento com a mesma. Outras situações, tais como a proibição de os atletas do 

clube e alunos da escola se verem impedidos de participar no DE por alguns dos 

treinadores do clube, condicionaram bastante o meu trabalho e levou-me a optar por 

reformular estratégias.  

Desde o ano letivo 2013/2014, que foi imposto pelo gabinete do DE a proibição 

da participação de atletas federados na competição. 

A competição promovida pelo Gabinete tem vindo a decrescer quer na 

qualidade quer na quantidade de equipas e atletas, nos últimos dois anos. A captação 

de atletas dos escalões mais baixos será fundamental em detrimento dos escalões de 

Juniores / Seniores. Apenas faz sentido a nossa escola ter um ou mais núcleos, se 

houver articulação com a Atividade Interna e o Clube desportivo da escola. 

Partilho da opinião do congresso “Educação em Debate”, realizado em junho 

de 2013, onde se refere que o modelo de DE funcionou por muitos anos, e acredito que 

perdurará por mais anos, se houver maior entrega e mais incentivos a todos os 

professores envolvidos no DE. 

Cada escola e cada caso pontual está sujeito a adaptações, os federados já têm 

a sua competição própria e, como tal, a proibição em participar no DE está correta, na 

minha opinião. Deverá haver uma correta aplicação dum sistema que controle, de 

forma eficaz, a competição escolar e a federada através duma plataforma como é 

exemplo o PLACE, e assim saber se o atleta é federado ou não. Deveria haver maior 

controlo e avaliação sobre o trabalho que é desenvolvido nas escolas, a formação 

técnica deveria ter um caráter obrigatório, e as horas a atribuir a cada professor 

deveriam ter por base o trabalho desenvolvido ao longo do ano, quer nos resultados 

obtidos, quer no número de atletas envolvidos. As concentrações deveriam ser mensais 

e por concelho, se assim fosse possível, envolvendo todas as escolas do mesmo, 
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principalmente nos escalões mais baixos, numa fase de implementação do projeto em 

articulação com as autarquias. 

 6.6.2 - OE de Badminton 

A orientação do núcleo de Badminton por parte da DSDE é excelente e é de 

ressalvar o bom ambiente que se vive, tanto entre atletas como professores. A 

competição está dividida em 2 momentos, o campeonato regular onde os alunos por 

escalão e sexo tem 3 concentrações anuais, onde são apurados os melhores 8 de cada 

Zona para uma fase final e a festa do desporto escolar. Em relação à competição 

regular acho que se devia aumentar o número de competições e os alunos deviam ser 

premiados pela regularidade e não só na festa, em virtude da festa ser um torneio que 

começa e acaba no mesmo dia. Como exemplo, no ano passado os alunos que 

ganharam na festa formam premiados e os alunos que ganharam a fase final do 

campeonato regular nada tiveram, nem um simples diploma. Outra coisa que devia ser 

repensada é a distribuição do escalão de infantis. Este deveria ser subdividido, pois 

numa modalidade individual faz muita diferença jogar um aluno do 5º ano com um 

aluno do 7º ano. 

Não é novidade para ninguém que a região atravessa tempos difíceis, atendendo 

à situação política e financeira da região mas estou convicta que com a nova lufada de 

ar fresco do novo governo tudo fará para que o Desporto Escolar continue a 

desenvolver competências e vivências no ponto de vista educativo, sócio afetivo e 

relacional. 

  6.6.3 – Os OE de Basquetebol 

 São 2 OE nesta modalidade: 

 6.6.3.1 - OE 1 
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 Relativamente ao Desporto Escolar e como este se desenvolve neste momento 

tem um pouco a ver com a conjuntura atual, ou seja, nem sempre é possível realizar o 

número de jogos que gostaria  que houvesse (pelo menos uma vez por mês), pois seria o 

ideal para colocarmos em prática aquilo que os nossos alunos desenvolvem ao longo 

das semanas. Mas tendo em conta aquilo que temos, a minha preocupação e em 

primeiro lugar, é que os alunos que vão ao desporto escolar gostem da modalidade que 

escolheram para praticar e de certa forma ocupar o seu tempo livre, não descurando a 

importância da competição, pois, os valores que são transmitidos pelo desporto, sem 

dúvida, que são ensinamentos para a vida. 

 Tento sempre incutir a questão da responsabilidade e do compromisso, pois, a 

partir do momento em que os encarregados de educação autorizam a prática na escola, 

há que haver por parte de ambas as partes uma "obrigação", que é o de estar presente 

nos treinos e jogos. Por outro lado agrada-me ver os alunos federados, que apesar de 

não poderem jogar na modalidade que tanto gostam, continuam a querer participar nos 

treinos, assim como nos jogos desempenhando a função de árbitros, sendo sempre uma 

mais-valia 

               

        6.6.3.2 – OE 2 

 

 Considero que Desporto Escolar da RAM, tem sido um fornecedor de atletas 

para o Desporto Federado, apesar da pouco importância dada por estes últimos, ao 

trabalho que tem sido feito pelos professores de Educação Física por toda a ilha.  

 As recentes alterações feitas no Desporto Escolar, na RAM, motivadas pelas 

contingências económicas, provocaram uma diminuição drástica das atividades 

desportivas na RAM, e uma consequente diminuição de alunos/atletas a praticar essas 

mesmas atividades desportivas na escola. 

Estas alterações obrigaram-nos a olhar para o Desporto Escolar de uma forma 

mais integrante, proporcionando ao maior número possível de jovens uma absorção na 

atividade desportiva, agregando os mais e os menos dotados. Desta forma, foi possível, 

apesar de todas as contrariedades, aumentar o número de atletas a praticar 

basquetebol no nosso estabelecimento de ensino.  
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 6.6.4 – OS OE de Futsal 

 São 3 os OE desta modalidade, no entanto só transcrevemos duas reflexões pois 

a terceira seria desta candidatura a mestrado: 

 6.6.4.1 – O OE 1 

 Como orientador da modalidade de futsal e com oito horas semanais de 

desporto escolar de futsal, considero ter um papel bastante significativo na alteração 

de alguns hábitos menos saudáveis manifestados, atualmente, pelos nossos jovens, 

contribuindo favoravelmente, para a saúde e o bem-estar dos mesmos. 

Numa altura em que as crianças estão cada vez mais obesas, mais sedentárias e 

evidenciando outros interesses, que muitas vezes não passam pela prática desportiva, o 

desporto escolar representa um instrumento, por excelência, essencial no 

desenvolvimento motor e formação dos nossos jovens. Em consequência desta falta de 

hábitos desportivos, noto que, os alunos com quem trabalho na modalidade de futsal, 

apresentam cada vez menos apetência para a prática da atividade física em geral, 

sentindo eu, por isso, mais dificuldade para que os mesmos cheguem a um patamar de 

desenvolvimento motor considerado satisfatório.  

No que se refere ao nível competitivo, do atual modelo do desporto escolar e 

complementando a minha opinião acerca  do desporto escolar, nota-se uma diminuição 

no nível competitivo dos campeonatos escolares atuais, devido à não participação dos 

atletas federados, sendo que esta é também uma situação  transversal a todas as outras 

escolas da região.  

Em relação ao presente modelo do desporto escolar, implementado na RAM, e 

no que se refere à modalidade de futsal, a minha opinião é que presentemente e devido 

às restrições financeiras a que o nosso país está sujeito, os campeonatos escolares 
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apresentam um reduzido número de jogos, o que muitas vezes faz com que tenhamos de 

arranjar determinadas estratégias para manter os alunos motivados a treinar com 

regularidade, semanalmente e desta forma continuar a fazer parte de uma vida ativa e 

saudável.  

 

       6.6.4.2 - O OE 2 

 

 O meu grupo participa com entusiasmo nas atividades propostas nos treinos. 

Observo até mais consciência na preocupação em praticar atividades físicas, como 

forma de alcançar melhores capacidades, muitas vezes ouço até nalguns mais “fortes” 

a preocupação em estar no peso ideal. Embora se verifique esta mudança de hábitos de 

prática regular de exercício físico/atividade física nos nossos alunos, a falta de 

competição regular no âmbito do DE contribui em muito para algum alheamento ao 

treino. No entanto, compreendo em certa parte que o aspeto económico pelo qual se 

rege o Gabinete dificulte a organização de mais competição. 

    

  6.6.5 – OE de Ginástica Aeróbica 

 

O grupo de ginástica aeróbica da escola Bartolomeu Perestrelo conta com a 

participação de 15 alunas, que estão divididas em dois trios e três pares. Este ano 

houve necessidade de fazer apenas grupos pequenos (trios e duos) e não um grupo 

grande visto que no ano anterior as alunas faltavam muito aos treinos e no dia da 

prova não sabiam bem a coreografia. Este ano letivo as alunas estão muito motivadas, 

treinam em grupos muito pequenos e raramente faltam aos treinos. 

 No que diz respeito ao calendário dos torneios, penso que as datas foram 

adequadas à exceção das duas últimas, pois as alunas tiveram torneio na semana 

anterior às férias da Páscoa e têm novamente torneio no início das aulas (Abril). 

Devido à interrupção da Páscoa fica pouco tempo para corrigir os erros cometidos e 

fazer as alterações necessárias. 

 Este ano letivo as alunas tiveram oportunidade de participar em vários estágios 

organizados pelo Gabinete do Desporto Escolar. Foi um ponto muito positivo, pois 

houve a preocupação de orientar os vários núcleos de ginástica aeróbica espalhados 
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pela região. Penso que seria muito enriquecedor se houvesse formação para os 

professores que orientam estes grupos, pois trata-se de uma área muito específica e são 

os professores que fazem parte do júri e avaliam as provas. 

              6.6.6 - OE de Ginástica Massiva 

O meu Núcleo Ginástica de Grandes Superfícies/Ginástica Massiva/Dança, 

tem funcionado mais ou menos da mesma forma, embora hajam cada vez menos ensaios 

(parciais - fora da escola), e isso acaba por ser menos motivante para as alunas. Este 

ano o nosso primeiro ensaio fora da Escola é agora em 17 abril ??? e eu estou a 

trabalhar com elas desde setembro...!!! 

A reunião de apresentação do projeto e o primeiro ensaio com os professores 

dos núcleos tem vindo a realizar-se mais cedo, o que acho ser bom, pois assim consigo 

trabalhar com as alunas as coreografias mais cedo. 

O nome do Núcleo tem sofrido algumas "alterações", e eu pessoalmente já nem 

sei como o chamar, mas isso não é significativo. 

À semelhança do ano passado, como temos menos ensaios fora da escola, e são 

cada vez mais tarde, tivemos que enviar para o Gabinete um vídeo das nossas alunas 

para sermos avaliados (Fevereiro), acho importante pois algumas escolas não 

trabalhavam como deve ser, e muitas escolas chegavam aos ensaios sem saber fazer as 

coreografias e ainda com algumas dúvidas. Agora (penso eu), essas escolas são 

"obrigadas" a trabalhar melhor, e nos ensaios não perdemos tanto tempo. 

  6.6.7 - OE de MDO 

 Este registo já está incluído na reflexão do CDE, este professor acumula estes 

dois cargos. 

 6.6.8 - OE de Ténis de Mesa 

São 2 os OE nesta modalidade: 
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 6.6.8.1 – O OE 1 

 O desporto escolar é para mim uma atividade cujo principal objetivo é 

promover a formação motora e desportiva inicial dos alunos, através da qual se 

pretende incutir o ganho e consolidação de valores, que ajudem o aluno a adquirir 

competências sociais e hábitos desportivos.  

As atividades devem ser de participação voluntária (englobadas em atividades 

extracurriculares) e deve ser composta por treinos regulares e competições 

desenvolvidas na própria escola, sob a orientação de um professor (orientador), bem 

como da elaboração/ execução de quadros competitivos interescolar (zona, concelho ou 

região) promovidas pelo Gabinete Coordenador do Desporto Escolar, atual Direção de 

Serviços do Desporto Escolar. 

Julgo que no meu caso, tenho condições (recursos materiais e espaciais) para 

desenvolver um trabalho adequado ao principal objetivo referenciado acima. Quanto 

ao segundo ponto (competições externas), penso que a atividade proporcionada deixa 

muito a desejar em termos de regularidade e motivação para os próprios alunos, pois 

não é com 2/3 concentrações por ano que se consegue um quadro competitivo regular 

atrativo e motivante para os alunos/atletas (embora tenha conhecimento das grandes 

restrições económicas, que inviabilizam as intenções da atual Direção de Serviços). 

Já na articulação do Desporto Escolar com o Desporto Federado, penso que o 

desporto escolar pode muito bem “alimentar” as bases de recrutamento do federado e 

criar pontes de entendimento, sem nunca esquecer no entanto, que não é esse o seu 

principal objetivo, mas sim o plano educativo, formativo e social dos alunos. 

Se no meu núcleo (já aconteceu por variadas vezes), o aluno após algum tempo, 

adquire a alfabetização motora básica do Ténis de mesa e pretende uma maior 

especialização e competição mais frequente, o mesmo é encaminhado para o desporto 

federado por forma a poder desenvolver essas capacidades técnicas e ter competição 

mais amiúde. Se um dia mais tarde este vier a ser um federado de nível para a 

modalidade, o 1º passo foi dado inicialmente na escola…. E pelo desporto escolar…. E 

aos professores orientadores ficará a melhor sensação que a “Educação” proporciona: 

“Victoria discentium, gloria docentium“. 
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 6.6.8.2 – O OE 2 

Desde o ano letivo 2006/07 que sou orientador de núcleo de DE. Nos primeiros 

anos com a modalidade de ténis de mesa (primeiro um núcleo, depois 2 núcleos, devido 

a um acréscimo acentuado no nº de atletas). Nestes primeiros anos, onde a competição 

se desenvolvia quase todos os sábados e onde havia competição, quer individual quer 

por equipas, a motivação e o entusiasmo dos alunos era enorme. Os treinos eram muito 

frequentados com a sala sempre cheia, com o interesse em melhorar as suas aptidões 

para poder fazer parte dos convocados para a próxima competição. Tinha escalões de 

infantis, iniciados e juvenis de ambos os sexos. 

Depois de instalado este novo modelo – devido às condições económicas – onde 

a competição surge pontualmente (no TM 2 competições por núcleo) refletiram essa 

mudança com a menor participação e interesse dos alunos em inscreverem-se nos 

núcleos (dificuldade em ter certos escalões e atletas do sexo feminino). Esta 

desmotivação deve-se essencialmente à falta de interesse de grande parte da nossa 

juventude em praticar exercício/atividade física. Todavia, a falta de competição regular 

neste modelo do DE leva a que a partir de uma determinada altura do ano – com as 

constantes alterações de datas e calendários e ao grande espaçamento entre cada 

competição – os nossos alunos comecem a demonstrar alguma falta de assiduidade aos 

núcleos, perguntando frequentemente quando será o próximo jogo ou concentração. 

Este é outro dos aspetos que contribui em muito para o decréscimo de atletas a 

frequentar os núcleos. 

 6.6.9 – Os OE de Voleibol 

São 2 os OE nesta modalidade: 

 6.6.9.1 - O OE 1 

O Desporto Escolar na RAM foi, durante os últimos vinte e cinco anos, um 

exemplo de competição escolar de excelência. Como todos os modelos, terá os seus 

defeitos, mas teve certamente a virtude de catapultar os índices de prática física para 
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níveis nunca antes vistos na Madeira. Nos dias de hoje o paradigma mudou: a oferta 

desportiva federada é imensa, com quadros competitivos muito completos e aliciantes. 

O desporto escolar, como todo o país, enferma de falta de verbas para poder ombrear 

de igual para igual com o desporto federado... E mais: deveria ser assim? Defendo, 

atualmente, um modelo desportivo integrado, com o desporto escolar a assumir a sua 

faceta vincadamente desportiva, com quadros competitivos até ao escalão de juniores 

(ensino secundário, inclusive), passando depois o sistema para federado os escalões de 

seniores (eventualmente com o desporto universitário a fazer a ponte entre um e outro). 

Se os alunos estão na escola, os recursos materiais e humanos também, pelo que faz 

todo o sentido, em época de crise, que se rentabilizem todos os meios à disposição no 

sentido de não se duplicarem esforços e custos, oferecendo para o desporto federado e 

desporto escolar o mesmo tipo de competição. Faria sentido depois de tudo isto, as 

sessões de lazer, com eventos pontuais dinamizados pelas escolas e/ou instituições 

locais, no sentido de fazer a ligação entre o mundo escolar e a restante comunidade 

educativa. Na RAM, com os recursos naturais existentes, existe um vasto leque de 

atividades que podem ser exploradas sem cariz de competição e que se traduziriam em 

prática física de forma igualmente benéfica para toda a população. 

 6.6.9.2 – O OE 2 

Quanto à  minha opinião,  muito simples, pois todos nós  gostaríamos  que as 

competições  acontecessem  de forma mais regular. Mas  todos nós sabemos que devido 

à  parte financeira isso não  tem sido possível. No entanto e a nível do voleibol as 

competições têm  sido geridas por forma a proporcionar o máximo de competições, 

apesar de considerar que são poucas, pois há que dar resposta a vários escalões o que 

torna por  vezes algum período de espera. Tenho reparado que a nível do primeiro 

ciclo tem havido um acréscimo  de atividade e muita adesão  dos alunos, o que leva a 

dizer que poderemos estar a entrar num novo ciclo do desporto escolar e que 

poderá  trazer mais alguns frutos futuramente. Uma opinião  muito especial do 

voleibol, é  que quanto mais cedo começar mais raízes vão  criar,  mais entusiasmo, 

mais evolução,  mais atletas.  Penso que  cada vez mais há  necessidade de criar 

prioridades, porque é  na escola que podemos criar condições  para o 
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despertar  desportivo e respetivo encaminhamento, seja ele para a vida ou de uma 

forma mais competitiva. Mas a realidade é que a falta de competição  regular prejudica 

o desenvolvimento do DE.
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Vamos sintetizar os testemunhos dos profissionais do DE explanando as ideias 

principais transmitidas de forma rigorosa e isenta: 

O Diretor da DSDE apresenta uma perspetiva muito profissional e pragmática, 

baseada nas atuais diretrizes orientadoras, politicamente corretas, especificando os 

objetivos daquela direção de serviços. 

O Ex-Diretor da DSDE apresenta um discurso na primeira pessoa, fazendo uma 

retrospetiva histórica com alguns pormenores da génese daquilo que foi o modelo do 

DE atual, principais episódios, avanços e recuos. 

O Presidente do CE da escola refere os condicionalismos que são colocados a 

montante pelas diretrizes políticas da tutela. Refere também que se verifica um divórcio 

escola/clube que não beneficia nenhum. Afirma ainda que devia haver mais rigor e até 

mesmo ser alterada a política de subsídios, nas suas palavras uma “ revolução 

tranquila” para que haja um maior equilíbrio nos valores atribuídos aos clubes e ao DE, 

sugerindo o aumento dos valores para o DE em detrimento do DF.  

O CDE refere desde logo que o maior entrave atual é a menor quantidade de 

dinheiro disponível para as atividades do DE. Defende que a formação dos professores 

devia ser dividida em duas áreas: a da escola juntamente com os clubes e a da 

recriação/lazer e saúde. Avança com uma sugestão de modelo em rotura com o passado, 

em que os professores da escola deviam atuar em duas grandes áreas: a das aulas 

juntamente com a AI e a do DE juntamente com o clube/escola.  

O CAI define a sua área de intervenção como sendo de apoio e complemento a 

todo o DE na escola. Inúmera as principais atividades desenvolvidas e refere que os 
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condicionalismos financeiros em voga, diminuíram a atividades externas e respetivas 

competições, entrando em cena, para compensar, uma crescente atividade interna.  

O OE do Andebol fala sobre a diminuição da procura por esta modalidade e da 

dificuldade que tem tido em captar alunos, pois a escola possui um clube/escola com 

Andebol. Por esta razão, não concorda com a proibição da participação nas competições 

dos alunos federados. Sugere mais competição externa, no mínimo com frequência 

mensal, envolvendo as autarquias numa articulação que compensasse as carências da 

escola. 

O OE de Badminton confirma um bom ambiente proporcionado pela DSDE 

durante as concentrações, mas defende um aumento do número de competições. 

Também refere que devia haver prémios para todas as competições durante o ano e não 

apenas para as da semana da FDE. 

O OE 1 de Basquetebol começa por referir que tem acontecido pouca 

competição, e que esta devia acontecer pelo menos uma vez por mês. Realça ainda a 

importância que o DE tem na transmissão de valores aos alunos, defende ainda a 

integração do alunos federados, não obstante saberem que não podem competir 

comparecem aos treinos e são uma mais-valia quer na arbitragem quer na correção dos 

colegas em questões técnico-táticas. 

O OE 2 de Basquetebol resume a sua opinião dizendo que o seu objetivo é 

receber e integrar o máximo de alunos para que seja elevado o número de praticantes, 

acompanhado de uma grande divulgação daquela modalidade.   

O OE 1 do Futsal começa por afirmar que tem constatado que os alunos estão 

mais obesos e com hábitos sedentários por isso ser cada vez maior a importância que o 

desporto tem para evitar comportamentos desviantes elevando os índices de saúde e 

bem-estar. Refere também que observa um decréscimo do gosto pela prática desportiva 

em geral. Fala numa grande dificuldade em manter o interesse e regularidade na 

assiduidade aos treinos devido à diminuição das competições externas. Constata 

também uma diminuição do nível competitivo a partir do momento da proibição da 

participação dos atletas federados. 
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O OE 2 de Futsal referiu a consciência e gosto pela prática regular de atividade 

física por parte dos alunos, querendo até manter os níveis de saúde e aptidão física, no 

entanto e no que diz respeito ao treino na sua modalidade refere que a diminuição da 

competição tem provocado algum afastamento dos alunos. 

O OE da Ginástica Aeróbica começa por defender o aumento de situações de 

formação para professores, pois sentem dificuldade quando colaboram nas tarefas de 

júri e avaliação durante as provas. Também sugere mais estágios espalhados pela 

Região para que possa melhorar a evolução dos alunos. 

O OE da Ginástica Massiva começa por dizer que a atividade este ano começou 

mais cedo e foi muito positivo, no entanto critica o fato de este serem menos ensaios no 

total, e reclama do facto do ensaio com o grupo todo fora da escola ser tardio. 

O OE 1 de Ténis de Mesa começa por enaltecer o âmbito do DE como sendo de 

grande importância no elevar das competências sociais e na transmissão de hábitos de 

prática desportiva, por outro lado confirma que as restrições económicas diminuíram os 

momentos da competição, provocando uma desmotivação nos atletas/alunos. Diz ainda 

que o DE melhora e desenvolve as capacidades dos discentes e “alimenta as bases de 

recrutamento do desporto federado”. Remata defendendo que o principal objetivo do 

DE deve estar situado no plano educativo, formativo e social dos alunos. Termina com 

uma frase em latim: vitoria discentium, gloria docentium, querendo sublinhar que as 

conquistas dos alunos serão a principal razão de existir do professor.  

O OE 2 de Ténis de Mesa começa justificando algum abandono, desmotivação e 

falta de assiduidade aos treinos pela diminuição do número de competições. Tem 

observado ainda uma diminuição e falta de interesse pela prática desportiva e do 

exercício físico de uma forma geral. 

O OE 1 de Voleibol confirma que o DE é o grande responsável pelos elevados 

índices de prática desportiva, que depois são absorvidos por uma grande oferta do 

desporto federado com quadros competitivos completos e aliciantes. Avança com um 

modelo onde o DE devia organizar as competições até ao escalão de juniores, ou mesmo 

até à universidade, a partir daqui então seria da responsabilidade do DF. Justificando 

com: ”num quadro atual de crise, tudo está na escola”, querendo referir-se não só à 
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logística e respetiva rentabilização dos seus recursos, como também à massa humana, os 

alunos. Continua a propor sessões de lazer organizadas pela escola e/ou instituições de 

poder local, com vista à interligação da comunidade escolar com a restante comunidade 

educativa. Sugere que estas atividades devem ser viradas para o meio ambiente e seus 

recursos naturais, onde o principal objetivo é o da prática desportiva sem competição e 

com forte componente social. 

O OE 2 de Voleibol repete a questão da falta de competição regular como sendo 

um grande entrave ao desenvolvimento do DE. Aponta o 1º ciclo como zona de aposta 

para que no futuro aconteça mais adesão. Conclui que o DE prepara os alunos quer para 

níveis mais elevados de competição quer para questões do dia-dia e da vida futura dos 

alunos. 

É unânime referir que a falta de competição, originada por falta de meios 

financeiros está a interferir diretamente em todos os núcleos, quer na 

participação/empenho dos AA quer até dos próprios PROF e na respetiva construção 

das atividades, segundo Mesquita, (1994): “…a seleção e a sistematização dos 

exercícios no ensino dos JD (Jogos Desportivos) devem assentar prioritariamente nas 

exigências colocadas pela competição, porquanto apenas esta confere uma 

autenticidade total à aplicação das aprendizagens”.    

                   “QUO VADIS”  Desporto Escolar? 

Com este trabalho consideramos que o DE deve, essencialmente, salvaguardar 

os interesses dos alunos, com vista a assegurar a prática desportiva no espaço 

extracurricular, de forma que a transmissão de princípios e regras de cidadania por via 

do desporto seja uma realidade nas nossas escolas e na vida de cada cidadão.  

Deve ainda dotar o aluno de bagagem desportiva para prática voluntária e 

autónoma futura, no sentido de ser inserido numa sociedade ativa orientando-o para 

uma prática desportiva que melhore a sua integração e ação na sociedade. 

 Deverá também contribuir para uma consciencialização sobre as suas 

capacidades e limitações físicas, orientando-o, bem como incutir uma consciente 

necessidade de prática desportiva para toda a vida.  
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As atividades propostas devem ser dirigidas para desportos emergentes, ligados 

à montanha e ao mar, perto das sensações da Natureza, em sintonia com o meio 

ambiente, com espírito de aventura e adrenalina sempre presentes. No caso particular da 

RAM onde a amplitude térmica é curta e as temperaturas são sempre amenas, em 

especial da água do mar, ao longo de todo o ano. O DE deve preparar os AA para 

atividades ajustadas ao meio onde vive pela vida fora.  

Em suma as contingências económico-financeiras parecem não suportar os 

índices de competição necessários para uma prática continua e assídua dos “desportos 

tradicionais”, onde só os mais dotados se destacam, conseguindo sucesso. 

Objetivamente, a constatação é que não são esses desportos que são praticados pela vida 

fora, e, quando o são, inconscientemente pensamos que somos “sempre jovens”, não 

conseguindo desempenhos técnicos de outrora, levando à frustração e favorecendo ao 

aparecimento de lesões.  

Com base neste entendimento observamos então um rumo progressivo em 

direção ás MDO, pela resposta fácil e multifacetada que proporcionam, diferentes níveis 

de desempenho em simultâneo, a mesma atividade para diferentes níveis de exigência, 

uma sadia convivência em grupo. O contato com a Natureza é sempre privilegiado, 

fugindo ao stress da atividade profissional, na maioria das vezes sedentária e citadina, 

em ambientes poluídos de diversas formas. A contemplação da paisagem, os cheiros e 

as sensações, num ambiente puro, conseguem uma limpeza física e espiritual, onde 

absorvemos a energia da terra e/ou do mar: “Que o desporto continue a possuir esta 

dimensão utópica de pureza que tantas vezes foi cantada romanticamente pelo Barão 

Pierre de Coubertin”. (Garcia, 2011). 

Em jeito de síntese e tendo por referência os pressupostos dos entrevistados 

apresentamos de seguida os aspetos a serem considerados no DE na RAM: 

- Para salvaguardar os interesses dos Alunos deve-se atrair o aluno para uma 

prática desportiva prazerosa, o bem-estar do ser humano no centro, ir para escola com 

alegria, vontade de aprender e estar com os colegas, numa conjugação do dever com o 

prazer, querendo regressar no dia seguinte. 
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- Assegurar a prática desportiva no espaço extracurricular preenchendo os 

tempos livres na escola com atividades orientadas, de livre acesso, que rentabilizem os 

meios, os espaços e os materiais. 

- Transmitir princípios e regras de cidadania por via do desporto passando a 

mensagem de que o desporto é uma aprendizagem para a vida e que a prática em 

grupo/conjunto deverá espelhar os princípios de cidadania, numa micro sociedade onde 

as regras se assemelham às do dia-a-dia.  

- Dotar o aluno de bagagem desportiva para uma prática voluntária e autónoma 

futura fazendo com que este, num futuro próximo, consiga ser o orientador de si 

próprio, numa elevada e consciente autoestima.  

- Orientar para uma prática desportiva que melhore a integração social 

promovendo o autoconhecimento de forma que as atividades escolhidas favoreçam as 

suas virtudes, atenuem e corrijam os seus defeitos para uma melhor integração social 

sem frustrações. 

- Consciencializar o aluno sobre as suas capacidades e limitações físicas com 

consciência dos seus limites, ao longo da vida, onde o seu autocontrolo conseguirá 

distinguir o bom do exagero, o ideal do doentio.    

- Sensibilizar para desportos ligados à Natureza e ao meio ambiente. A RAM 

favorece a ligação Homem-Natureza, quer em desportos terrestres (montanha), quer em 

desportos ligados ao mar, onde as temperaturas de ambos os ambientes, no caso da Ilha 

da Madeira, são amenas ao longo de todo o ano. As distâncias são curtas com acessos 

financeiramente económicos ou mesmo gratuitos. A sensibilização para estas áreas 

também deve, por isso começar na escola, uma vez que é o espaço por onde passam 

todas as crianças e os Prof possuem exercícios para influenciar a sua  integração  na 

prática desportiva. 

- Incutir nos alunos a necessidade consciente de prática desportiva durante toda a 

vida. O culminar de todo o processo será a consciência de que qualquer atividade física, 

desportiva, é uma necessidade vital do ser humano, como respirar, suportando a base de 

todo o equilíbrio humano devendo ser uma preocupação e um prazer permanente. 
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- A estrutura organizativa do DE na RAM foi aprimorada ao longo de muitos anos e 

alcançou um nível de desempenho considerável, refletida não só na estrutura como na 

componente logística e técnica oferecida pela Escola. 

- Grande parte das crianças e jovens da RAM participam ativa e empenhadamente nas 

atividades propostas. O leque de atividades é efetivamente muito alargado (16 

modalidades em toda a Região e 10 na Escola objeto deste estudo). 

- Na opinião dos entrevistados, a redução dramática das verbas normalmente 

disponibilizadas para as atividades desportivas veio prejudicar imenso, porque provocou 

uma grande redução dos calendários competitivos extraescola. 

- De acordo com os resultados, os novos desafios ao DE na RAM são essencialmente o 

de motivar os alunos para uma prática competitiva mais interna e o de incrementar a 

prática de atividades de ar livre (ex: Canoagem, Escalada, BTT, Caiaque polo, Pudle 

Surf, Patinagem em linha, Orientação e eventualmente Snorkeling). 
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Este documento está concluído mas está longe de estar terminado. Estas respostas / 

conclusões valem apenas para “aqui e agora”: “…quando penso que sei as respostas, 

vem a vida, isto é, a realidade e coloca-me novas questões.” (Garcia 2011). 
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Bom dia ! 

O meu nome é Henrique Teixeira e leciono a disciplina de Educação Física na 

Escola 123/PE Bartolomeu Perestrelo. 

Gostaria de pedir a sua colaboração na realização das minhas provas de 

Mestrado na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 

A área que escolhi foi:  Desporto para crianças e jovens, com o tema:" O 

Desporto Escolar na Região Autónoma da Madeira - Contributo para o futuro". 

Agradecia então, um comentário escrito sobre o seu: "contributo 

profissional/pessoal, para o desenvolvimento do Desporto Escolar na RAM". 

ps: em anexo envio a introdução do trabalho como referências. 

DESEJO UM MUITO BOM ANO de 2015 

Abraço e Muito Obrigado! 

Henrique Manuel Gonçalves Teixeira 

INTRODUÇÃO 

Esta candidatura a Mestrado em Desporto com Crianças e Jovens nasce a partir da 

preocupação constante na atualização, colaboração e intervenção no panorama desportivo 

escolar regional. Propomos então, uma reflexão conjunta onde pretendemos auscultar os 

diferentes intervenientes desportivos, nos diferentes cargos de decisão e direção. O fulcro da 

questão será o antever e sugerir directrizes para que através do campo desportivo escolar os 

educandos se enquadrem em toda a esfera social presente e futura. Aqui, deve haver espaço para 

uma prática desportiva ajustada e consciente das suas capacidades e qualidades físicas e 

psíquicas, perfeitamente integrados no seu meio, obtendo satisfação e prazer pessoal de forma 

ecológica, assim, e só desta forma é que a prática desportiva os acompanhará durante toda a 

vida.  



XXII 

Ao longo deste trabalho fazemos uma reflexão sobre o que tem vindo a ser 

realizado ao nível da Desporto Escolar (DE) na Região Autónoma da Madeira (RAM) 

nos últimos anos, redirecionando, ou se quisermos, refundando, as suas preocupações 

futuras, de forma a continuar a ir ao encontro das necessidades e preocupações das 

crianças e jovens. A responsabilidade é grande, pois a fasquia está um pouco elevada 

seja em termos de quantidade de praticantes, variedade desportiva da oferta, ou, até 

mesmo, no que diz respeito ao nível dos resultados desportivos alcançados. Equipas e 

atletas desta região têm-se destacado ao nível nacional e até mesmo internacional. Se é 

na Escola que todos se iniciam, então, é lá que reside o início da nossa preocupação. É 

do conhecimento público que as contingências atuais, principalmente em termos 

económico/financeiros, estão mais difíceis, condicionando fortemente toda a estrutura. 

Pretendemos aferir onde devem ser aplicadas as principais sinergias, no sentido de 

melhorarmos a eficácia desde sistema integrado, político-educativo-desportivo. 

Também não podemos perder de vista, de uma forma mais global, o facto de o desporto 

ser um veículo privilegiado para comunicação de alguns princípios de aquisição e 

manutenção da saúde, desonerando, assim, em grande medida, as despesas do sistema 

de saúde público. Podemos mesmo referir como sendo a obesidade uma das grandes 

doenças do século XXI, com todos os seus respetivos efeitos colaterais na génese de 

muitas outras. Numa sociedade cada vez mais virada para muitas e novas tecnologias, 

mas, na sua maioria individual, provocando sedentarismo e ausência das relações 

humanas e interpessoais, voltamos a observar a área desportiva como um forte 

mecanismo compensador dessas lacunas de prática desportiva e convivência social. 

Importa, em suma, racionalizar todos os recursos, quer humanos quer materiais, 

presentemente ao dispor do desporto na RAM com grande profissionalismo. Assim 

serão salvaguardados todos os objetivos educacionais, de forma atrativa e cativante, 

tendo como pano de fundo a prática desportiva de crianças e jovens, num universo 

variado de atividades, atendendo à máxima muito em voga: “fazer mais, com menos”. 

Em suma, pretendemos, com este estudo, fazer uma reflexão sobre o percurso do DE, 

interpretando a sua contextualização atual, de forma a perceber, antecipar e aferir 

possíveis correções de rumo, ajustando-o às dificuldades vigentes e necessidades 

futuras.     
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