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INTRODUÇÃO

O Centro de Deteção de Talento Desportivo regressou em pleno ao ativo no início do
ano letivo e desportivo de 2016/17, destacando-se o momento de renovação dos protocolos e
parcerias com clubes e agrupamentos de escola que aconteceu em Outubro. É de realçar não
só a continuidade dos protocolos com todos os agrupamentos e clubes que já faziam parte do
projeto, mas também a criação de novas parcerias com 3 novos clubes representativos da
prática de excelência no Concelho de Guimarães, nomeadamente:

GUIMAGYM

NÚCLEO ATLETISMO DAS TAIPAS

CLUBE DE ROPESKIPPING
DAS TAIPAS

Juntamente com os outros 12 são agora 15 os clubes com os quais temos parcerias e iremos
trabalhar ao longo de 2016/17
ACADEMIA PATINAGEM

AJKP

CART

CLUBE TÉNIS GUIMARÃES

FERMENTÕES

GD UNIDOS DO CANO

GRUFC

JUNI

MOREIRENSE

PIRATAS CREIXOMIL

VITÓRIA SC

XICO ANDEBOL

Desta forma, não só aumenta o leque de modalidades abrangidas pelo projeto
(ginástica, por ex., para a qual sempre houve muitas solicitações por parte dos professores de
Educação Física), como mesmo perante uma modalidade como o atletismo, ficamos com esta
nova parceria com o NAT com mais possibilidades de colocação de atletas num clube de
referência no concelho. Ao nível do rope skipping, já trabalhávamos com esta modalidade, mas
agora com a criação de um clube especializado (CRST) o trabalho em conjunto pode evoluir
positivamente.
Foi também importante voltar a reunir com os outros clubes, pois, como constatamos
as dinâmicas a nível organizativo, dirigentes e técnicos mudam regularmente e por isso é
crucial a permanente transmissão de informações por parte do CDTD e simultaneamente a
receção de feedbacks e sugestões & críticas.

Assim, durante o mês de Setembro procedemos ao contacto com todos os clubes,
agendando desde logo o maior número de reuniões possíveis durante esse período.
Dos 14 clubes com os quais temos parceria conseguimos reunir com 11 deles entre
Setembro e inícios de Outubro, o que é bastante positivo. Destaquemos algumas das principais
ideias transmitidas pelos clubes:


INTERESSE E MOTIVAÇÃO PARA RENOVAÇÃO E ESTABELECIMENTO DE
PROTOCOLOS COM O CDTD



INTERESSE NA DESCENTRALIZAÇÃO E CRIAÇÃO DE PARCERIAS COM ESCOLAS, EM
ARTICULAÇÃO COM O CDTD
O CART tem interesse em estender a sua atividade até às EB23 Briteiros;
O Fermentões pretende criar uma parceria com a EB23 Taipas;
O Vitória SC pretende descentralizar a sua atividade e ministrar treinos de basquetebol nas
diversas freguesias do Concelho de Guimarães;
O GRUFC pretende a introdução do râguebi no desporto escolar de algumas escolas.

Em todos os casos o CDTD procurou ser um facilitador, proporcionando o encontro entre
diversos agentes de clubes e escolas e/ou transmitindo as diversas informações, na certeza
que a criação de novas dinâmicas e o possível aumento de praticantes, poderá também
levar ao aumento da qualidade da prática desportiva em Guimarães.



INTERESSE NA IDA ÀS ESCOLAS DIVULGAR AS RESPETIVAS MODALIDADES
A Academia de Patinagem de Guimarães reforçou esta ideia, indo ao encontro do que já
tinha sido referido no final da temporada e ano escolar passado com o Clube de Ténis de
Guimarães e a AJKP, que chegaram a realizar atividades em parceria com o CDTD.



PROBLEMAS COM TRANSPORTE DE ATLETAS
É uma das questões mais frequentemente referidas pelos clubes. O CDTD tem tentando
motivar os clubes para que realizem um esforço adicional a este nível. Esta é também uma
das mensagens transmitidas aos pais e Encarregados de Educação dos atletas inseridos no
projeto CDTD, procurando sensibilizá-los para a importância de serem fundamentais para a
prática e sucesso dos seus filhos.

Paralelamente iniciaram-se também reuniões e iniciativas junto das escolas e dos
professores de Educação Física, quer ao nível do 2.º e 3.º Ciclo, quer também ao nível das
escolas básicas do 1.º Ciclo. Todas as direções dos 14 Agrupamentos de Escola de Guimarães

foram contactadas, tendo sido enviadas para estas os documentos atualizados do CDTD, assim
como o documento da apresentação pública feita na Câmara Municipal por ocasião da
assinatura dos protocolos com escolas e clubes. Foi pedido a todas direções de agrupamento
que reencaminhassem os documentos para os seus departamentos de Educação Física,
solicitando também reuniões com o respetivo grupo. Pelo que mais tarde verificamos e sem
surpresa, a comunicação entre a maioria das direções e os grupos de Educação Física não
aconteceu, havendo por isso necessidade de efetuarmos agendamento direto de reuniões
entre o CDTD e os professores.
Estas reuniões foram acontecendo ao longo do 1.º Período, tendo como principais
objetivos:


REFORÇO DA INFORMAÇÃO SOBRE O PROJETO CDTD



ABORDAGEM DE CASOS PENDENTES (2015/16)



IDENTIFICAÇÃO DE NOVOS TALENTOS

Os professores de Educação Física com quem já contactamos mostraram-se
disponíveis para cooperar como tem acontecido em anos anteriores, tendo havido já
referência a algumas identificações que motivaram diversas observações e até algumas
colocações em clubes.
De destacar as primeiras colocações ao nível da ginástica e futsal, que aconteceram no
1.º período, embora ainda não sejam garantidas as permanências dos atletas nos clubes.

Ao nível de divulgação do projeto, voltamos a realizar uma apresentação no âmbito
das reuniões de Coordenação dos Professores de Atividade Física e Desportiva sob a
orientação de Sérgio Abreu Tempo Livre. Sendo o projeto já do conhecimento da maioria dos
professores de Atividade Física e Desportiva, tentamos essencialmente sensibilizá-los para a
importância do mesmo e da respetiva colaboração. Esta apresentação foi acompanhada da
criação de um vídeo-resumo com todo o trabalho, que também foi divulgado junto de todos os
professores.

1. Ações/tarefas realizadas no âmbito do CDTD

No quadro seguinte observamos os números relativos às diferentes ações e tarefas
realizadas durante o 1º período letivo/desportivo de 2016/17.

2016/17
Objetivo
1.º Período

Deslocação a
Escolas

Deslocação a
Clubes

Reunir com
Direção/Professores

7

Observação de alunos

5 (9)

Reunir com
treinadores/dirigentes

11

12

Observação de treinos
(incluindo contacto com
atletas e treinadores)

Jogos/Competições

5

16

-

Reuniões com pais
(excluindo contactos feitos nos treinos)
treinos/jogos/telefone)

5

Outros

Contactos
(emails, telefone, etc.)

Comunicação Social

1

Apresentações

2

Clubes

+ 30

Escolas & professores

+ 40

Pais e EE

+ 20

2. Identificação de alunos

Resumo tendo em conta as identificações verificadas durante o 1.º Período Escolar,
tendo em consideração o Sexo, Modalidades e Nível de Ensino.

11 ALUNOS IDENTIFICADOS


SEXO

FEMININO

9 alunas

MASCULINO

2 alunos

ATLETISMO

4

GINÁSTICA

3

ANDEBOL

2

VOLEIBOL

2





MODALIDADES

NÍVEL DE ENSINO

ANO

ALUNOS

4º Ano

6

6º Ano

2

8º ano

3

Nível de ensino

1.º Ciclo
6 alunos

EB23
5 alunos

3. Observações de alunos

9 ALUNOS ALVO DE OBSERVAÇÃO INICIAL
Dos 11 alunos identificados neste período, 9 deles foram já alvo de observação inicial.
Temos ainda o caso de duas alunas cujas observações foram agendadas para o 2.º período
letivo.

4 ALUNOS ALVO DE OBSERVAÇÃO ESPECIALIZADA
Habitualmente e após as observações iniciais, procede-se à observação especializada
nos casos que assim se julga necessário. Tivemos 2 alunos alvos de observação especializada
(andebol) e ainda outros 2 a quem foram fornecidos dados que nos permitiram avaliar a
capacidade dos alunos (resultados de provas de Atletismo na escola). Tivemos também o caso
de dois alunos cuja avaliação especializada aconteceu no próprio clube.

7 CONTACTOS COM ENC. DE EDUCAÇÃO
Procedeu-se ao contactos com alunos e com Encarregados de Educação, procurando
proceder-se ao encaminhamento dos atletas para clubes.

5 ATLETAS COLOCADOS EM CLUBES
De entre o conjunto de alunos identificados entre neste 1º período escolar, 2 deles
foram encaminhados para clubes. A Daniela na Ginástica (Guimagym) e a Beatriz no Atletismo
(JUNI). Quer uma aluna quer outra iniciaram durante este início de ano letivo o período
experimental nos respetivos clubes. Tivemos ainda mais 3 alunos colocados em clubes,
resultantes de identificações no ano letivo de 2015/16. O Fábio e o Dinis que iniciaram treinos
experimentais nos Piratas de Creixomil e a Ana Isabel que iniciou treinos no Guimagym.
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CENTRO DE DETEÇÃO DE TALENTO DESPORTIVO
ATIVIDADES REALIZADAS
Mês de Setembro
(2016)
CART
Reunião realizada com o presidente Lima Pereira (Pavilhão do CART)
- Interessado em renovar o protocolo
- Tem interesse em realizar uma parceria com a EB23 Briteiros, possivelmente criando secções
de voleibol e patinagem na escola em horário pós-escolar
PIRATAS CREIXOMIL
Reunião realizada com o presidente Pedro Pontes (EB23 Afonso Henriques) – 10/9
- Interessado em renovar o protocolo e em discutir novas formas de articulação.
CLUBE DE ROPESKIPING DAS TAIPAS
Reunião realizada com a presidente Sandra Freitas
- Envio de documentos
FERMENTÕES
Reunião realizada com diretora Amélia e Coordenador da Formação – 14/9
- Interessados em fazer uma pareceria com a EB23 das Taipas
Contactos
com clubes

- Referiram a dificuldade com os transportes
- Deslocação à EB23 das Taipas para observação de atletas (ATL da EB23)
GUIMAGYM
- Reunião agendada para o dia 22 de Setembro (14h)
MOREIRENSE FC
- Vários emails enviados à direção do clube (a aguardar marcação de reunião)
NAT
Reunião realizada 2ª feira às 19h30, dia 26, com o treinador Manuel Pacheco.
- Têm bastante interesse em estabelecer esta parceria com o CDTD
-Têm interesse em recrutar atletas mais novos, embora o público-alvo privilegiado seja os 14/16
anos.
ACADEMIA DE PATINAGEM
- Reunião agendada para o Pavilhão de Fermentões: 3ª feira (20h45), dia 4 de Outubro
AJKP
- Contacto no dia 23/9 ficando adiada o agendamento de reunião (por questões disponibilidade).

GRUFC
- Contacto no dia 23/9 – agendamento de reunião
- Contacto no dia 25/9 com o Nuno Cardoso.
- Aguarda organização do clube, para elaborarmos estratégias.
Clube de Ténis de Guimarães
- Email enviado (dia 23/9) – agendamento de reunião
VITÓRIA SC
- Email enviado a Francisco Carvalho (Voleibol) no dia 23/9)
- Mensagem enviada a Tiago Moura (Futebol) no dia 29/9)
Mês de Outubro
(2016)
Assunto: articulação entre os clubes e o CDTD
Sandra Freitas (ropeskipping)
Maria Carlos Marques (voleibol) – solicitar reunião
1/10

Contactos
diversos

Prof. Vitor Ferreira – email (CART)
Prof. Mário Cunha - mensagem
Assunto: situação dos atletas para 2016/17
A mãe do Dinis e Fábio referiu haver pouco interesse na continuidade no Vitória SC e interesse
no ingresso nos Piratas de Creixomil, devido a questões de localização.

Reunião

Reunião com direção e treinadores da Academia de Patinagem.
Assunto: nova temporada & estratégias de articulação

4/10

Revelaram bastante interesse na realização de uma parceria com o CDTD. Na opinião dos
técnicos e dirigentes da Academia de Patinagem, o maior interesse é em poderem deslocaremse às escolas e darem a conhecer a modalidade aos alunos.
Contacto

6/10

Prof. Paulo Silva (EB23 Gil vicente)
Assunto: Alunos identificados - ginástica
- Agendamento de observação inicial (5ª feira, dia 13) – Por confirmar.

Reunião

Profª Maria Carlos (coordenadora da formação - Voleibol do Vitória SC)
Assunto: nova temporada & perfil dos alunos a sinalizar
Interessa ao Vitória SC, alunos dos seguintes anos de nascimento:

7/10

- Rapazes (2004 e 2005 / 6º e 7º ano)
Treinos no pavilhão do Vitória SC (3ª e 5ª feira às 19h/21 e Sábado às 10h/12h)
- Raparigas (2003 / 8º ano)
Inatel (3ª), pavilhão do Vitória (5ª) e Creixomil (6ª), sempre das 19h às 21h.

Contacto

Pedro Pontes (Piratas de Creixomil)
Assunto: treinos das camadas jovens do clube
Treinos (infantis)
Sábado, 10h - Creixomil, 3ª, 20h Pevidém, 4ª – 20h Creixomil
Treinos (traquinas e benjamins)
Sábado as 9h.

Contactos
diversos

Francisco (Unidos do Cano)

Contacto

Encarregado de Educação do Luís (Ropeskipping/EB23 Briteiros)

- Reunião agendada para 2ª feira nas Taipas

Assunto: encaminhamento para o CRST

8/10

Apesar do interesse pela modalidade para já não quer praticar, por causa dos estudos. Ficou de
dizer alguma coisa mais tarde.
Reunião

Francisco (treinador GD Unidos do Cano)
Assunto: casos de 2015/16

9/10

Do grupo de atletas da EB23 Briteiros, apenas a Francisca Ribeiro continua a treinar com
regularidade. Os restantes desistiram devido aos transportes e desmotivação.
Contacto
12/10

Mãe do Fábio e do Dinis
Assunto: encaminhamento dos atletas para os Piratas de Creixomil
Ligar na 6ª feira, para combinar a ida ao treino no sábado de manhã.

Contacto

Mãe da Isabel (ginástica/Santos Simões)
Assunto: encaminhamento de atleta (Guimagym)
Vai falar com a atleta e analisar a situação e depois diz alguma coisa. Tem preferência por
treinar ao sábado, sendo que há essa opção.

Contacto

Profª Cidália (coordenadora da Guimagym)
Assunto: encaminhamento de atletas

13/10

Referência aos 3 alunos observados na EB23 Gil Vicente e às 2 alunas referenciadas na EB23
Santos Simões. A professora Cidália indicou os horários mais convenientes:
Alunos da EB23 Gil Vicente
5ª feira:
- preferência para as 16h (podem ser avaliados individualmente)
- 17h/18h, 18h/19h ou 19h/20h.
Alunas da EB23 Santos Simões
Sábado:
- preferência 9h às 10h ou 11h/12h

Reunião

Prof. Mário Cunha (EB23 Santos Simões)
Assunto: casos pendentes de 2015/16
-Isabel (ginástica): está recetiva a praticar, por isso devo contactá-la;
- Maurício: é preferível encaminhar para andebol ou basquetebol, o Prof. MC vai ver a situação;
- Sofia Teixeira (ginástica): está recetiva a praticar, por isso devo contactá-la;
- Catarina Félix (ginástica): está a entrar no desporto escolar e a conhecer a modalidade, é
preferível aguardar mais uns tempos;
- Gabriela Guimarães: devo contactá-la;
- Francisca (atletismo): aguardar mais uns tempos, os pais não são muito recetivos à prática;
- Francisco (atletismo): estou a aguardar pelo contacto dos pais.

Deslocação

Prof. Isaías e Treinador Gaspar (JUNI)
Assunto: situação dos atletas anteriormente colocados
- Diana Vasconcelos (Briteiros): tem treinador normalmente

14/10

- Raquel Mendes: tem treinador normalmente e evoluído muito bem
- Irís: foi campeã distrital, mas não tem treinado em Setembro
- Matilde Silva: não tem aparecido
Observação

EB23

João

Ginástica

EB23 Gil vicente

Prof. Paulo Silva

Forte e com boa estrutura física, revelando boas capacidades, para a prática de diversas
modalidades, nomeadamente a ginástica.
Já pratica futebol, mas está recetivo a treinar numa 5ª feira.

Observação
14/10
EB23

Leonel

Ginástica

EB23 Gil vicente

Prof. Paulo Silva

Alto e com boa estrutura física, revelando boas capacidades, para a prática de diversas
modalidades, nomeadamente a ginástica.
Já pratica futebol, mas está recetivo a treinar numa 5ª feira.

Observação
EB23

Daniela

Ginástica

EB23 Gil vicente

Prof.ª Paulo Silva

Uma aluna fisicamente possante com capacidades interessantes para a prática da ginástica. Tem
disponibilidade e está motivada para praticar a modalidade.
Assunto: situação das alunas Diana Pinto e Bruna Lemos

16/10

Contactos
diversos

Prof. Paulo Poeiras (EB23 S. Torcato)
Procuramos saber se neste ano letivo já é possível observar e encaminhar estas alunas
Assunto: solicitar reuniões de trabalho

17/10

Contactos
diversos

Ângela Cardoso (Clube de Ténis)
Presidente de junta de Briteiros

Alunos Santos Simões:
18/10

Contactos
diversos

Sofia Teixeira (ginástica): o número de telefone está errado.
O prof. Mário entretanto disse que ela não tinha interesse em praticar ginástica.
Gabriela Guimarães (desportos coletivos: falei com a mãe, ficou de dizer alguma coisa.)
Nuno Perdigão (VSC)
Foi pedida disponibilidade para observação do aluno de S. Lourenço de Sande.

24/10

Contactos
diversos

Presidente do GRUFC
Ficou de me contactar para agendarmos ida às escolas
Diretor do GDUC
Relacionado com as questões de seguros. Foi esclarecido sobre o seguro provisório que fazemos
para os atletas em período experimental.

Contacto

Pai da Daniela (EB23 Gil Vicente)
Assunto: encaminhamento da atleta para treino experimental
Vai começar no dia 27 de Outubro pelas 19h!

Contacto

Mãe da Gabriela (EB23 Santos Simões)
Assunto: escolha da modalidade
A mãe diz que a filha está indecisa e que quer ir com uma colega, mas não sabe para que
modalidade. Fiquei de falar com o Prof. Mário a perguntar se há mais alguma colega com
potencial.

25/10

Contacto

Prof. Vítor (EB23 Briteiros)
Assunto: articulação com CART e outras modalidades
Possibilidade do CART poder realizar treinos na EB23 Briteiros
Possibilidade do Vitória SC realizar treinos na EB23 Briteiros
Melhor dia para passar na escola é à 4ª feira de manhã a qualquer hora.

Colocação
27/10

Daniela

Ginástica

Guimagym

Aluna motivada para a prática da ginástica fez com sucesso a sua estreia na modalidade no
treino de 5ª feira (19h).
Colocação

Fábio Monteiro

Futsal

Traquinas/Benjamins

Piratas Creixomil

Fez o primeiro treino no sábado de manhã e mostrou desde logo potencial para a prática do
futsal. Os dirigentes e treinador dos Piratas de Creixomil pretendem desde já inscrevê-lo.
29/10

Colocação

Dinis Monteiro

Futsal

Infantis

Piratas Creixomil

Fez o primeiro treino no sábado de manhã e mostrou desde logo potencial para a prática do
futsal. Os dirigentes e treinador dos Piratas de Creixomil pretendem desde já inscrevê-lo na
equipa.

Assunto: identificação de alunos
31/10

Contactos
diversos

Prof. Pedro Ferreira
Prof. João Machado
Prof. Filipe Lopes

Contacto
2/11

Mãe do Fábio e do Dinis
Assunto: inscrição nos Piratas de Creixomil
Segundo a mãe não tem possibilidade para pagar equipamento e mensalidade.

Contacto

Profª Cidália (Guimagym)
Assunto: treino experimental da Daniela (EB23 Gil Vicente)
A profª de ginástica considera que a Daniela tem potencial mas tem de trabalhar muito visto
que está numa idade já avançada, considerando a especificidade da modalidade.

Observação

EB1

Francisca

Voleibol

EB1 Cruz de Argola

Prof. Pedro Ferreira

Aluna com boa estrutura para a prática de atividades físicas. Apresenta algumas qualidades
técnicas interessantes para o voleibol, que desenvolvidas podem permitir ter sucesso na
modalidade.
Tel. EE: 917385757

Observação
3/11
EB1

Sofia

Voleibol

EB1 Cruz de Argola

Prof. Pedro Ferreira

A Sofia é uma aluna ativa com clara aptidão para a prática desportiva. A nível de voleibol já
revela qualidades bem interessantes, nomeadamente a nível de posicionamento e
enquadramento com a bola, e consequentemente ao nível do toque de dedos (passe).
Tel. EE: 914572691

Observação

EB1

Beatriz

Atletismo

EB1 Cruz de Argola

Prof. Pedro Ferreira

A Beatriz é uma aluna com excelente estrutura física. Bastante alta e desenvolvida, revelando
muita facilidade na execução dos exercícios propostos. Revela bastante potência muscular o que
é propício para provas de velocidade e saltos.
Tel. EE: 911563189

Observação

EB1

Rita

Atletismo

EB1 Cruz de Argola

É uma aluna de pequena estatura, mas com muito dinâmica e ativa. Revelou ter muita facilidade
para velocidade e saltos.
Tel. EE: 966933520

Contacto
4/11

Prof. Pedro Ferreira

Junta de freguesia Briteiros
Assunto: agendamento de reunião
Enviei mensagem pelo facebook a solicitar reunião e email.

Contacto

Mãe da Isabel (Ginástica – Santos Simões)
Assunto: início da prática experimental
Neste momento não tem disponibilidade para levar a filha aos treinos. Depois liga.

Contacto

Pai da Daniela (Ginástica – Gil Vicente)
Assunto: situação no clube
A Daniela gostou e continua a treinar.
Assunto: identificação de alunos

5/11

Contactos
diversos

- Prof. Mário Cunha
- Prof. Filipe Lopes
Assunto: articulação entre escola e clubes

7/11

Contactos
diversos

Manuel Magalhães (Academia de Patinagem)
Pedro Pontes (Piratas de Creixomil)
Pedro Ferreira (Eb1 Cruz de Argola)

Contactos

Profs do 1.º Ciclo
Assunto: divulgação do projeto e funcionamento do CDTD
Foram enviados dados sobre o funcionamento do CDTD, assim como a apresentação efetuada, a
todos os professores do 1.º Ciclo, por meio da página dos professores de Atividade Física do 1.º
Ciclo.

Contactos

Agrupamentos de escola
Assunto: envio de apresentação e solicitar reunião com grupo de EF
Emails dirigidos às Direções de cada Agrupamento de Escolas
- Agrup. Abação

9/11

- Agrup. Abel Salazar
- Agrup. Afonso Henriques
- Agrup. Francisco de Holanda
- Agrup. Fernando Távora
- Agrup. Gil Vicente
- Agrup. João de Meira
- Agrup. Mário Cardoso
- Agrup. Pevidém
- Agrup. Caldas das Taipas
- Agrup. S. Torcato
- Agrup. Virgínia Moura

Contactos

Encarregados de Educação (EB1 Cruz de Argola)
Assunto: encaminhamento de atletas para os clubes.
Francisca (917385757) – Não atendeu o telefone.

10/11

Sofia (914572691) – Já pratica várias modalidades. Neste momento não tem disponibilidade.
Beatriz (911563189) – Não atendeu o telefone.
Rita (966933520) – A mãe da Rita vai falar com o marido e depois comunica alguma coisa. Ela
gostaria que fosse para o voleibol.
Contactos

Agrupamentos de escola
Assunto: envio de apresentação
- Agrup. Briteiros
- Agrup. Santos Simões

11/11
Contactos

Grupo de Educação Física da EB23 Gil vicente
Assunto: agendamento de reunião
- Ficou marcada para dia 17 de Novembro
EB23 Abação
Telefonema e envio de email para o coordenador do grupo de EF (Luís Novo)

14/11

Contactos
diversos

EB23 Fernando Távora
Telefonema e envio de email para o coordenador do grupo de EF (Edmundo Ramos)
- Ainda não respondeu (16/11)

Contactos

Prof. Nuno Carvalho (EB1 Motelo – Fermentões)
Assunto: identificação de alunas
- O Prof. Nuno Carvalho tem 2 alunas gémeas do 4.º ano com potencial para o andebol. Já foram
observadas pelo prof. Pedro Sampaio, treinador de andebol, que confirma o potencial. Fiquei de
agendar ida à escola para observação das alunas.

15/11

Contactos

Encarregados de Educação (EB1 Cruz de Argola)
Assunto: encaminhamento de atletas para os clubes
Francisca (917385757) – Não atendeu o telefone. Enviei mensagem. Respondeu a dizer que
ligava hoje.
Beatriz (911563189) – A mãe vai deixá-la ir. Quer saber horário e preço de mensalidades. Tenho
de pedir essa informação à JUNI e depois dizer-lhe.
Assunto: encaminhamento de atletas para os clubes

16/11

Contactos
diversos

Francisca (EB1 Cruz de Argola) – Falei com a mãe e esta vai falar com o marido para decidirem.
Depois liga. Em princípio tem mais disponibilidade ao sábado.
Isaías (JUNI) – horários de treinos

Assunto: encaminhamento de atletas para clubes (andebol e atletismo)
Contactos
diversos

Amélia Ferreira (Fermentões) – a respeito das miúdas identificadas na EB1 de Motelo.
Beatriz (EB1 Cruz de Argola) – A mãe ligou a dizer que ela vai amanhã treinar pela primeira vez.
Gaspar Gonçalves (JUNI) – informação sobre a colocação de atletas, nomeadamente a Beatriz
(EB1 Cruz de Argola)

Reunião

Grupo de EF da EB23 Gil Vicente

17/11
Assunto: projeto CDTD para o ano letivo e desportivo (2016/17)
Foram transmitidas ao grupo de Educação Física informações relativamente ao trabalho que
será realizado pelo CDTD em 2016/17. Novas modalidades e novas dinâmicas ao nível do
trabalho com as escolas e clubes.
Os professores da escola manifestaram interesse e destacaram a questão dos transportes como
entrave para a prática desportiva dos alunos.
Neste momento não têm nenhum potencial talento a identificar.
Reunião

Grupo de EF da EB23 Taipas
Assunto: projeto CDTD para o ano letivo e desportivo (2016/17)
Foram transmitidas ao grupo de Educação Física informações relativamente ao trabalho que
será realizado pelo CDTD em 2016/17. Novas modalidades e novas dinâmicas ao nível do
trabalho com as escolas e clubes.

18/11

Os professores da escola manifestaram interesse e frisaram o trabalho realizado no desporto
escolar. Neste agrupamento há um encaminhamento para o voleibol e para o ropeskipping.
Referiram também ter muitos alunos com potencial que neste momento praticam futebol.
Convidaram o CDTD e os clubes de atletismo a estarem presentes no corta-mato, no dia 15/DEZ.

Reunião

Amélia Ferreira, Coord. do andebol do Fermentões e Profª Celeste (EB23 Taipas)
Assunto: Pareceria entre o Fermentões e a EB23 das Taipas
O Fermentões tem intenção de realizar alguns treinos na EB23 das Taipas onde possa captar
talentos para a equipa, no entanto, há dificuldades a nível de horários espaços.
Também referiram a dificuldade em levar atletas das Taipas para Fermentões, por causa do
tempo e dinheiro gasto no transporte e da pouca colaboração dos pais.

18/11
Colocação

Beatriz

Atletismo

-

JUNI

A Beatriz tem um perfil muito bom para a prática do atletismo, nomeadamente velocidade e
saltos. No treino experimental demonstrou estar bastante motivada e integrou-se com
facilidade nas atividades propostas pelos treinadores.
Reunião
22/11

Nuno Vaz (coordenador formação) e Nuno Carvalho (diretor) GRUFC
Assunto: articulação entre o CDTD, GRUFC e as escolas
O clube de râguebi tem intenção de introduzir o desporto escolar em alguns colégios e escolas
próximas, nomeadamente a EB23 Afonso Henriques. Possibilidade de reunirem com o grupo da
EF da EB23 Afonso Henriques juntamente com o CDTD.

23/11 Apresentação Professores do 1.º ciclo (AEC) - Sérgio Abreu
Assunto: articulação entre o CDTD, GRUFC e as escolas
Transmissão aos professores de Atividade Física e Desportiva de toda a informação relativa ao
CDTD e ao trabalho a realizar em 2016/17.
Reforço da mensagem e incentivo à colaboração desses professores do 1.º ciclo.
Assunto: agendamento de reuniões de trabalho
Prof. Duarte Coordenador Grupo EF (EB23 Abação)
Profª. Laura Viana (EB23 Afonso Henriques)
24/11

Contactos
diversos

Assunto: identificação de alunas
Nuno Carvalho (prof AEC) - agendamento de observação
Assunto: acompanhamento de atleta inserida no projeto
Arlete Carvalho (Diana Guimarães) – situação da atleta por causa da lesão

Contactos
25/11

Coordenador do Desporto Escolar (EB23 Afonso Henriques)
Assunto: agendamento de reunião
Ficou marcada para o dia 28/11 às 16h30 na EB23 Afonso Henriques.

Reunião

Grupo de Educação Física (EB23 Afonso Henriques)
Assunto: projeto CDTD para o ano letivo e desportivo (2016/17)
Foram transmitidas ao grupo de Educação Física informações relativamente ao trabalho que
será realizado pelo CDTD em 2016/17. Novas modalidades e novas dinâmicas ao nível do
trabalho com as escolas e clubes.

28/11

Têm uma aluna para sinalizar.
Reunião

Grupo de Educação Física (EB23 Egas Moniz)
Assunto: projeto CDTD para o ano letivo e desportivo (2016/17)
Foram transmitidas ao grupo de Educação Física informações relativamente ao trabalho que
será realizado pelo CDTD em 2016/17. Novas modalidades e novas dinâmicas ao nível do
trabalho com as escolas e clubes.
Os professores da escola manifestaram não ter muito conhecimento sobre o projeto, pois, a
informação enviada para a direção do Agrupamento de Escolas Francisco Holanda, não lhes
tinha sido reencaminhada.

30/11

Ficamos de enviar todos os documentos e informação por email
Observação

Beatriz Batista

Andebol

EB1 Motelo (Fermentões)

Prof. Nuno Carvalho

Observação

Francisca Batista

Andebol

EB1 Motelo (Fermentões)

Prof. Nuno Carvalho

São duas alunas gémeas muito ativas e dinâmicas, com excelentes aptidões para a prática de
andebol, assim como de outras modalidades. Revelaram também um espírito de grupo e
cooperação muito positivo. Sem dúvida têm enorme potencial!

Contacto

Profª Sandra Freitas (EB23 Taipas)
Assunto: identificação de alunas (Atletismo)

2/12

Francisca Marques e Mafalda Abreu
Contacto

Prof. Pedro Sampaio
Assunto: contactos das alunas da EB1 Motelo

6/12

Beatriz Batista e Francisca Batista, os pais e respetivos contatos são:
Alcídio Batista: 916884734, Lurdes Silva: 910771141
Nota: colega de trabalho do prof. Nuno Carvalho que identificou as alunas
Reunião

Grupo de Educação Física (EB23 Briteiros)
Assunto: projeto CDTD para o ano letivo e desportivo (2016/17)
Foram transmitidas ao grupo de Educação Física informações relativamente ao trabalho que
será realizado pelo CDTD em 2016/17. Novas modalidades e novas dinâmicas ao nível do
trabalho com as escolas e clubes.

7/12

Por falta de tempo, esta reunião terá continuidade na próxima 4ª feira às 9h30 (dia 14).
Contacto

Profª Sandra Freitas (EB23 Taipas)
Assunto: identificação de alunas (tempos)
40 metros:
Francisca Marques: 7''23
Mafalda Abreu: 6''93

8/12

1 km:
Francisca Marques: 4'47''
Mafalda Abreu: 4'44''

Contacto

Grupo de Educação Física (EB23 Egas Moniz)
Assunto: envio de documentação por email.
Tal como combinado foi enviado a todos os professores, a documentação referente ao CDTD a
todos os professores de EF da escola.

9/12
Contacto

Prof. Duarte (Coordenador EB23 Abação)
Assunto: agendamento de reunião
Agendada para o dia 15 às 9h na EB23 Abação

Colocação
10/12

Ana Isabel

Ginástica

Guimagym

Não ficou muito entusiasmada com a primeira aula com o Prof. Vítor. A Coordenadora Cidália
sugeriu que experimentasse outra aula na próxima 3ª feira.

Grupo de Educação Física EB23 Briteiros
13/12

Contactos
diversos

Prof. Pedro Sampaio
Profª Cidália (Guimagym)
Assunto: Corta-mato da EB23 Caldas das Taipas

14/12

Contactos
diversos

Manuel Pacheco (NAT)
Francisco (Unidos do Cano)
Assunto: Adiamento do Corta-mato da EB23 Caldas das Taipas

15/12

Contactos
diversos

Grupo de Educação Física da EB23
Manuel Pacheco (NAT)
Francisco (Unidos do Cano)

18/12

Contactos
diversos

Nuno Cardoso (diretor GRUFC)

20/12

Contacto

Gaspar (treinador JUNI)

Prof. Pedro Ferreira

Assunto: situação das atletas colocadas
A Matilde Silva tem treinado menos que o habitual mas já participou com sucesso em provas de
pavilhão.
A Íris não tem treinado.
A Beatriz demonstrou grande potencial.

