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❖ Introdução 

 

O mundo atual coloca desafios novos à educação. Sem dúvida, a situação 

pandémica que estamos a viver de forma global, levou a uma série de decisões, 

nada esperadas, mas de extrema pertinência para o sucesso da prevenção e 

controlo da COVID-19 no nosso país e em particular na nossa região. Situação 

ímpar e inesperada em todos os sentidos. A vida deve ser preservada. O 

emocional dos portugueses foi abalado. A cura depende de todos. 

   

O presente projeto visa atender estas necessidades e em simultâneo dar uma 

alternativa ao funcionamento dos núcleos de judo, de forma a serem cumpridas 

as regras emanadas superiormente para o desporto. 

 

Desafia-te - Movimentos que salvam – O que é a nível do Judo, no Desporto 

Escolar? 

As modalidades desportivas deverão recriar-se. Como? Este é o desafio.  

De forma a dar continuidade aos treinos de judo na escola e para incentivar os 

alunos, uma vez que as restrições impostas para esta modalidade, são muitas, 

na temática “Movimentos que Salvam”, o Desporto Escolar— DESAFIA-TE 

apresenta duas atividades a serem desenvolvidas ao longo do ano letivo, nesta 

modalidade.  

1. Judo Show – a apresentar no 2.º e 3.º período. 
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2. Troféu técnico — a apresentar em todos os períodos com distintas 

avaliações.  

❖ Calendário das atividades/ Inscrições/ Escalões etários 

 

Atividades Data/Período Data limite de realização Local de realização 

Formação Professores 21 de outubro de 2020  Departamento de judo do CNF 

1º Troféu Técnico 1º período 4 de dezembro de 2020 Na escola 

Estágios Técnicos 1º período 1º período* Na escola 

Judo Show 2º Período 12 de março de 2021 Na escola 

2º Troféu Técnico 2º período 12 de março de 2021 Na escola 

Estágios Técnicos 2º período 2º período* Na escola 

3º Troféu Técnico 3º período 14 de maio de 2021 Na escola 

Estágios Técnicos 3º período 3º período* Na escola 

Judo Show 3º Período 3º Período Nas redes sociais 

Festa do Desporto Escolar 
De 25 a 28 de maio de 

2021 

De 25 a 28 de maio de 

2021 
Espaço exterior a designar 

Formação Professores Junho de 2021 Junho do 2021 Departamento de judo do CNF 

 

 

 

❖ Desporto Escolar – Desafia-te!  

1. JUDO SHOW 

 

 

O desafio Judo “Show” consiste em apresentações  

coreográficas na base de uma temática, com movimentos técnicos do judo, 

de defesa pessoal, passos de dança de diferentes vertentes, com 

acompanhamento musical.  

 

1.1 Temática 

Cada grupo pode sugerir uma temática em torno da qual deverá 

desenrolar a apresentação. Poderão também usar as palavras do 

código moral do judo — coragem, controle, sinceridade, honra, respeito, 

amizade e cortesia — ou frases. Apelamos à criatividade dos alunos. 
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1.2 Tempo, música e coreografia 

O tempo das apresentações pode variar entre os 1,30 a 2,30. 

Os elementos técnicos, os passos de dança, deverão ser aqueles que 

permitem a execução sem o contacto corporal; a criatividade será algo 

a ser avaliada e valorizada. 

1.3 Constituição das equipas  

Cada equipa (grupo coreográfico) será constituída pelo número de 

alunos que acharem possível; 

As equipas podem ser mistas e juntar escalões diferentes.  

1.4 Inscrição 

Para o Judo “Show” as escolas podem inscrever o número de grupos que 

entenderem e atribuir letras a cada equipa (como por exemplo equipa 

A, equipa B…). Para o efeito devem preencher a ficha de inscrição para 

a atividade; 

As coreografias deverão ser gravadas e enviadas à DSDE para 

avaliação, no prazo estabelecido do quadro das atividades em anexo.   

1.5 Atividade e competição 

As coreografias poderão ser apresentadas na própria escola e nas 

apresentações de rua a serem organizadas pela DSDE, em formato 

competitivo ou de espetáculo. 

1.6 Critérios de avaliação 

Serão avaliados a criatividade, a originalidade, a ligação da música com 

os movimentos, a quantidade e qualidade dos elementos técnicos, e as 

notas serão de 0 a 100 valores. Os elementos para a avaliação a nível de 

execução da técnica de judo são as quedas, os deslocamentos e as 

entradas/projeções (com ou sem parceiro). Ficha em anexo 

1.7 Apoio  

As escolas poderão solicitar ajuda sempre que acharem necessário. 
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❖ Desporto Escolar – Desafia-te!  

   2. TROFÉU TÉCNICO  

 

 

O Troféu técnico é uma competição por equipas que avalia a postura e a 

técnica e será realizado através das filmagens dos atletas a executarem na sua 

escola. Numa primeira fase (devido à situação pandémica) o trabalho será 

meramente individual, sem contacto, mas os resultados serão por equipa 

(somatório dos individuais).  

2.1 Inscrição 

As escolas podem inscrever o número de equipas que entenderem por 

escalão etário e atribuir letras a cada equipa (como por exemplo equipa 

A, equipa B…). Para o efeito devem preencher a ficha de inscrição para 

Torneio de Equipas. Deverão enviar a filmagem dentro do prazo 

estabelecido do quadro das atividades. 

2.2. Constituição das equipas 

Cada equipa será constituída no mínimo por 3 e no máximo por 5 alunos 

(podendo ser de ambos os sexos). Para formação das equipas podem 

juntar os escalões etários de infantis com os iniciados e os juvenis com os 

juniores/seniores. 

2.3. Fórmula de competição 

a) Serão constituídas Estações de acordo com as fichas para cada escalão 

etário; 

b) Cada participante terá uma ficha; 

c) Em cada estação os alunos serão pontuados por exercício; 

d) Existirá um júri que irá avaliar a filmagem da equipa nas diversas estações. 

 

2.4. Modelo e Sistema de Classificação 

A pontuação final da equipa, será o somatório dos totais dos 3 melhores 

elementos. 
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2.5. Critérios de Desempate 

Se no final de todas as estações, duas ou mais equipas terminarem com o 

mesmo número de pontos, aplica-se os seguintes critérios de desempate, 

conforme a ordem até encontrar um vencedor: 

1.º - Maior resultado individual de um aluno da equipa; 

2.º - Quem tiver mais alunos na equipa (máximo 5 alunos). 

 

❖ Condições de graduação 

Para as graduações (passagem de cinto) é necessário solicitar o exame de 

graduação ao Desporto Escolar, preenchendo a respetiva ficha. Poderá o 

professor utilizar o Troféu Técnico para esse fim, o aluno terá de ter no mínimo 

um ano letivo de prática da modalidade e no mínimo 75% no troféu, para 

cinto amarelo e 85% para laranja e verde (se já for amarelo ou laranja 

respetivamente). 

 

❖ Festa do DE 

A definir 

 

❖ Ranking JUDOCA DO ANO 

 

A atribuição de pontos para efeitos de elaboração do ranking por escalão 

etário, com vista a premiar os alunos, processa-se de acordo com o 

seguinte quadro:   

 

Atividades 
1º 

lugar 

2º 

lugar 

3º 

lugar 
Participação 

Troféus Técnicos 

e FDE 
7 5 3 1 

Estágio e 

atividade judo 

show 

1 
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NOTA: Em caso de empate dos alunos, será aplicado o seguinte critério, 

conforme a ordem até encontrar um vencedor: 

1º - Maior número de participações nas atividades; 

2º - Maior número de melhores resultados; 

3º - No Troféu Técnico o melhor resultado individual. 

 

 

❖ Disposições Gerais 

 

ALTERAÇÕES AO PROJETO – AS NECESSÁRIAS DEVIDO AOS CONSTRANGIMENTOS DA 

SITUAÇÃO PANDÉMICA QUE VIVEMOS. 

 

 

 

 

 

 

 


