DOCUMENTO DE APOIO
AO PREENCHIMENTO DA FICHA DE CANDIDATURA AO NÍVEL III – 2019/2020
DO PROGRAMA DO DESPORTO ESCOLAR
1. CARACTERIZAÇÃO GERAL DO CLUBE DE DESPORTO ESCOLAR
1.1. Escolha a Coordenação Local do Desporto Escolar a que o Agrupamento pertence.
1.2. Nome do Coordenador Técnico do Desporto Escolar (só pode existir 1 por
Agrupamento ou Escola Não Agrupada).
1.3. Nome do professor responsável pelo grupo-equipa de nível III.
2. MODALIDADE DE CANDIDATURA
Dados do grupo-equipa que se candidata ao nível III.
• Escolher a “modalidade” e o respetivo “escalão” e “género”.
• Nos Desportos Gímnicos selecionar obrigatoriamente o campo da(s) Disciplina(s).
• Número de Créditos – indicar o número de créditos pretendido (1 CL ou 2 CL).
• Nome da Escola a que pertence o Grupo-Equipa que se candidata a nível III.
3. CARACTERIZAÇÃO DO PERCURSO DESPORTIVO DO GRUPO-EQUIPA
• Indicar se o Grupo-Equipa participou em 2018/2019 nos quadros competitivos da
federação desportiva da modalidade escolhida.
• Indicar quantos Grupos-Equipa de Desporto Escolar estão inscritos, na modalidade em
que se candidata, do Agrupamento de Escolas ou Escola Não Agrupada a que pertence.
• Indicar se o Agrupamento de Escolas tem um Grupo-Equipa inscrito na Associação
/Federação Desportiva, da modalidade a que se candidata.
4. CURRÍCULO DO PROFESSOR RESPONSÁVEL PELO GRUPO-EQUIPA
• Indicar se possuí título profissional de treinador de desporto.
• Se escolheu sim, indique o grau.
• Preencher de forma sucinta o currículo desportivo do responsável pelo Grupo-Equipa:
anos ao serviço do desporto escolar, anos de serviço com a modalidade, formações
realizadas no último ano letivo (sistema educativo e sistema federado).
5. CLASSIFICAÇÕES NO DESPORTO ESCOLAR
• Indicar as participações na fase regional e nacional (e respetivos escalões) nos quatro
últimos anos na modalidade escolhida.
• Inserir o número de vezes necessários, em função da participação nas provas.

6. DINAMIZAÇÃO DESPORTIVA ESCOLAR (CONTRIBUTOS)
• Indicar se o Clube do Desporto Escolar do Agrupamento colaborou na organização de
fases finais locais, regionais e nacionais.
• Indicar, dentro das opções, os contributos do Agrupamento de Escolas para o projeto
do Desporto Escolar, no âmbito da modalidade em questão.
7. FUNDAMENTAÇÃO DO PROJETO
• Fundamentar e justificar a candidatura ao nível III:
a) Recursos físicos e materiais próprios, que suportam a implementação do projeto;

histórico dos resultados do CDE nas competições desportivas, no desenvolvimento e
dinamização da modalidade em que se candidata; parcerias formalizadas que
enriqueçam a implementação do projeto; cumprimento dos requisitos administrativos
e desportivos definidos e solicitados pelas diferentes Coordenações do Desporto
Escolar no ano letivo de 2018-2019

b) Recursos físicos e materiais próprios que suportam a implementação do projeto;
c) Percurso histórico dos resultados do CDE nas competições desportivas, no
desenvolvimento e dinamização da modalidade em que se candidata;
d) Parcerias formalizadas que enriqueçam a implementação do projeto;
e) Cumprimento dos requisitos administrativos e desportivos definidos e solicitados
pelas diferentes coordenações do Desporto Escolar, no ano letivo 2018-19;
f) Número de alunos envolvidos
g) Número de participações e competições no ano letivo (sistema escolar + sistema
federado).
8. OBSERVAÇÕES
Utilizar para complementar as informações.
SUBMISSÃO DA FICHA DE CANDIDATURA
Após submeter a candidatura os dados são automaticamente gravados, podendo ser
atualizados até ao termo do prazo de candidatura.
O processo só estará concluído com sucesso se após submeter aparecer a seguinte frase:
Registo submetido com sucesso. Obrigado pela sua colaboração.

ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS
• Para esclarecimentos adicionais, contactar a Coordenação Local do Desporto Escolar
da sua área.
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