
IV Encontro Nacional dos CFD 

Náuticos - 2017 



• Generalização da atividade física e desportiva na população escolar 
 

• Valorização do bem-estar dos alunos 
 

• Promoção do sucesso escolar 
 

• Segmentação da oferta desportiva em 3 níveis (Nível I, II e III) 

PRESSUPOSTOS PARA O PROGRAMA DO DESPORTO 
ESCOLAR 17/21 



PRESSUPOSTOS DOS PROJETOS ESPECIFICOS DO 
PROGRAMA DO DESPORTO ESCOLAR 17/21 

Melhoria da 
qualidade 

Adequação dos modelos de 
organização das  competições 

Projetos do CDE 
assumidos pelas 

escolas 

 Gestão eficiente dos recursos 

 Decisão em função da qualidade 
das candidaturas 



Projetos “DE Parcerias Estratégicas” 

CFD 

Visam 

Generalização 
das atividades 

náuticas ? 

Melhoria do desempenho 
desportivo atráves da 

concentração de recursos 
humanos e materiais 

Implicam 
candidatura 

anual 

Dinamizados 
pelos AE e 

Escolas não 
Agrupadas 



Formação de Professores 

Parceiros 
Estratégicos Formação CFAE 

Apoio logístico e operacional na implementação da formação dos docentes 

no âmbito dos planos de formação de escola 



Formação de Professores 

Responsabilidade da 

CNDE no processo de 

formação 

Definir o plano de 
necessidades de formação 

Definir os conteúdos de 
formação técnica 

Assegurar as condições de 
financiamento 



Formação de Professores 

Formação 
 Definição do âmbito de funcionamento 

 Definição dos requisitos obrigatórios que 

od CFD devem cumprir 

 Definição dos processos e procedimentos 

obrigatórios 

 Eixos prioritários que fundamentam o 

funcionamento dos CFD 

 Ações a implementar nas áreas de 

intervenção prioritárias 

Contributo para 
melhoria do 

desempenho dos 
CFD 



Áreas de intervenção prioritárias na 

formação que contribuam para o 

desenvolvimento do DE 

  Segurança 

  Gestão 

  Desenvolvimento e articulação curricular 

  Sustentabilidade 

  Desenvolvimento Desportivo 



SEGURANÇA 

a.  Postos Náuticos 

b.  Especificidade dos aspetos da segurança em cada uma 

das modalidades (Formação) 

c.  Manuais (Formação) 

d.  Coordenador de segurança / Diretores Técnicos Náuticos 



GESTÃO 

1 . 4 Funções: 
                                                                     Diagnóstico 

 Planeamento 
                                               Decisões 

 

 Organização 

 Avaliação 

 Liderança 



GESTÃO 

2. Fatores de desenvolvimento 
 

 Atividades / Promoção 

 Recursos humanos /organização 

 Formação / Gestão 

 Instalações / Apetrechamento 

 Formação / Documentação 

 Financiamento / Regulamentação 

 



DESENVOLVIMENTO / ARTICULAÇÃO 
CURRICULAR 

a. Programas das modalidades (vela, canoagem, remo, surf) 

por níveis de aprendizagem – níveis 1, 2, 3 

b. Articulação e transversalidade curricular 

 



SUSTENTABILIDADE 

 Estratégia geral 

 Procedimentos individuais / alunos 



DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 

  Aspetos quantitativos 
• + alunos 
• + Grupos/Equipas 
• + Competições 

 
  Aspetos qualitativos 

 
  Pares pedagógicos 
  Formação de professores/treinadores 

• Grupos/Equipas – CFD partindo dos referenciais de PNFT 
 
 
 



Obrigado pela atenção! 


