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ENQUADRAMENTO DOS CURSOS PROFISSIONAIS NO DESPORTO ESCOLAR

A Direção de Serviços do Desporto Escolar (DSDE) tem como missão promover o

sucesso educativo, na medida em que as atividades físicas e desportivas contribuem de

forma inequívoca para a formação integral das crianças e jovens, bem como combater o

insucesso e o abandono escolar.

A DSDE assume-se como a entidade que coordena e apoia as áreas de expressão e

educação físico-motora e do desporto escolar, em todos os níveis de ensino, através do

planeamento, orientação e avaliação dos programas, projetos e atividades do desporto

escolar desenvolvidas no âmbito da Secretaria Regional de Educação, nas quais está incluída

a dinamização de atividades desportivas para pessoas com deficiência.

Neste sentido, a equipa da DSDE empenha-se com o propósito de melhorar a

qualidade da prática desportiva escolar, desenvolvendo atividades ajustadas aos alunos,

proporcionando oportunidades para que estes desempenhem diferentes funções/papéis

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

intervenção, bem como dos docentes envolvidos no projeto do desporto escolar.

Cada vez mais valorizamos o trabalho multidisciplinar, criando sinergias com

organizações públicas e privadas, de maneira a rentabilizar meios disponíveis e obter fontes

de financiamento fora do âmbito da educação. Porém, salientamos que a articulação com a

escola, enquanto estrutura central de todo o processo educativo, é fulcral para o sucesso da

intervenção. Em conformidade, a DSDE apoia as escolas no desenvolvimento dos seus

projetos educativos, que são o primeiro grande instrumento de planeamento da ação

educativa da escola, que visa promover a formação de pessoas e cidadãos cada vez mais

cultos, autónomos, responsáveis, solidár'ios e democraticamente comprometidos na

construção de um futuro melhor e de uma sociedade mais ativa e saudável.

Os Cursos Profissionais são uma oferta educativa e formativa do ensino secundário

de educação que conferem equivalência ao ensino secundário, caracterizados por exigirem
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uma forte ligação com o mundo profissional, pois favorecem uma aprendizagem de cariz

mais prática e específica, valorizando o desenvolvimento de competências para o exercício

de uma profissão. Esta oferta formativa privilegia a inserção no mundo do trabalho,

promovendo uma melhor adequação das respostas às necessidades atuais e emergentes das

empresas, no entanto, também permite o prosseguimento de estudos no ensino superior.

Neste âmbito, surge a oportunidade da DSDE articular junto das escolas,

programas/projetos com os alunos dos cursos profissionais ligados à área desportiva. Esta

simbiose que se pretende estabelecer é pertinente, uma vez que permite que os formandos

possam aplicar os conteúdos abordados em contexto de sala de aula, possibilita a

convivência com uma faixa etária variada e experiências em contextos muito distintos, nos

quais são exercidas competências essenciais que promovem o enriquecimento pessoal e

profissional. Por outro lado, a participação destes alunos nas atividades dinamizadas pela

DSDE aumenta o número de recursos humanos, condição fundamental para o sucesso das

várias atividades planeadas ao longo do ano letivo.

Esta parceria é viável de duas formas, designadamente:

a) Em regime de estágio, com um número de horas obrigatório e previamente

estabelecido, através da criação de protocolos com as escolas no âmbito da

disciplina de "Formação em Contexto de Trabalho" (FCT);

b) Através da colaboração pontual dos alunos nas atividades organizadas pela DSDE,

em consonância com os conteúdos programáticos incluídos nos módulos das

diversas disciplinas que compõem a estrutura curricular do curso.

Neste sentido, informamos que para o ano letivo 2Ot9-202O, a DSDE reserva 8 vagas

para os alunos das várias escolas em regime de FCT.

De acordo com o descrito na alínea b), enviamos seguidamente a calendarização das

atividades do Desporto Escolar para o presente ano letivo. Solicitamos que caso pretendam

participar nas atividades contactem-nos através do e-mail: dsde.basquetebol(ôgmail.com.

Acrescentamos ainda que as datas definidas estão sujeitas a alterações por motivos

diversos. Assim, no início de cada período, enviaremos um mapa com a confirmação das

atividades, apresentando as datas e os locais onde se realizam.
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CALENDARTZAçAO DAS ATTVTDADES DO DESPORTO ESCOTAR

- Atividades do l.e Ciclo:

Dotd

7 a 77 de outubro 2079

4 a 7 de novembro 2079

2 a 6 de dezembro 2079

27 a 37 de joneiro 2020

70 a 74 de fevereiro 2020

9 a 73 de março 2020

20 o 24 de abríl 2020

24 o 26 de junho 2A20

Atividade

M ultiatividades Desportivas

Atletismo Jogado

Futebol e Patinagem

Circuito Gímnico

Andebol e Ultimate

Basquetebol e Voleibol

Circuito Lúdico

Atividade do Porto Santo 2020

Público-alvo

Alunos dos 1.e e 2.e anos

Alunos dos 3.s e 4.e anos

Alunos dos 3.s e 4.s anos

Alunos dos 1-.s e 2.e anos

Átunor dos 3.e e 4.e anos

Alunos àos 3.e e 4.e anos

Alunos do Pré-Escolar (4 e 5 anos)

Alunos finalistas do 4.e ano

- Atividades dos 2.e.3.e Ciclos e Secundário - Atividades nontuais:

Doto

30 de novembro 2079

8 de joneíro 2020

5 de fevereiro 2020

79 de fevereiro 2020

25 de mdrço 2020

27 de março 2020

9 de maio 2020

Atividade

Estágio de Kayak Pólo e SUP

Corta-Mato Escolar

I Corrida de Aventura

Mega Sprinter

Frisbee

Vll Torneio Escolar de Basquetebol 3X3

ll Corrida de Aventura - Dia da Europa

Nota: Salientamos que, para estes anos de escolaridade, existe o Campeonato Regular

do Desporto Escolar dinamizado por todas as modalidades representadas neste

projeto, que decorre ao sábado de manhã a partir do mês de novembro de 2019 até

abril de 2O2O.
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- Atividade Motora Adaptada:

Data Atividade

25 de setembro 2079 Circuito Aquático

76 de outubro 2079 Bitoque Râguebi e Atletismo

73 de novembro 2079 Desportos de Raqueta e Orientação

4 de dezembro 2079

29 de janeiro 2020 ' Goalball

79 de fevereiro 2020

77 de março 2020 , Slalom de Cadeiras de Rodas

29 de abril2020 Boccia (equipos)

- Festa do Desporto Escolar:

Ddta Público-alvo

26 a 29 de maio 2020

(Provisório)

Alunos dos 1.e, 2,e e 3.e ciclos,

secundárío, ensino especial e

educaÇão sénior.

2.s Apuramento de Boccia

1.e Apuramento de Boccia
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