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O Atletismo na Escola

Educação Física Desporto Escolar

• Matéria nuclear do Programa

• Abrange toda a população escolar

• Projecto extracurricular, de 

participação voluntária dos alunos;, 

na qual participam mais de 100 mil 

jovens por ano;

• O Atletismo apresenta no Desporto 

Escolar, 2 tipos de actividades:



Atletismo

Desporto Escolar

Projectos Especiais Actividade dos Grupos / Equipa



Projectos Especiais 

• Elevado número de participantes (mais de 100 mil 

alunos participam anualmente, nas várias fases 

destes programas);

• Elevado número de atletas federados oriundos 

destas actividades;

• A modalidade tem dificuldade em absorver todos os 

jovens talentos, em parte devido à não existência de 

uma rede de clubes, que cubra o território nacional.



Actividade dos Grupos / Equipa

• O número de grupos /equipa de atletismo é de cerca de 140 a nível 

nacional;

• A sua distribuição não cobre o território nacional;

• A realidade competitiva é díspar, e reflete Modelos de Organização 

diferenciados:

Escolas - Clube Escolas 

Associadas a 

um Clube

Boas Práticas:





Ligação Atletismo Escolar e Atletismo 

Federado
• A parceria entre o Desporto Escolar e a FPA, tem hoje um conjunto 

alargado de actividades:

– Projecto Mega Sprinter

– Organização do Corta-Mato Nacional conjunta

Os reflexos destas actividades na actividade federada têm sido muito relevantes, 

sendo vários os atletas de ½ fundo e fundo que referem ter começado nos corta-

matos escolares e também actualmente se verifica um elevado número de 

jovens praticantes, principalmente na velocidade, muitos com qualidade 

competitiva, que já tem a sua origem no Mega Sprinter;



O Desafio

O maior desafio não é a identificação de jovens talentos para a modalidade, os 

programas já referidos são referenciados internacionalmente como exemplos de “boas 

práticas”.

A grande dificuldade é encontrar espaços adequados, treinadores / formadores 

qualificados, para o desenvolvimento do Atletismo.

A Iniciação ao Treino Desportivo

“30% dos jovens que se classificaram nos 5 primeiros  da Final Nacional do Mega, 

não tinham nenhuma associação à modalidade”.



Como Fixar os Jovens à Modalidade?

� Quadro competitivo regular e de proximidade.

Torneios Escolares Concelhios

� Associações Desportivas Escolares e Municípios (dinamizar as infra-estruturas

existentes).

Clubes Escolas de Referência 

Desportiva

Espaços Qualificados 

para a Formação 

Desportiva

� Infra-estruturas específicas

� Programas de Treino qualificados 

e apelativos 



Paradigma:

“Será a Escola um espaço de dinamização de actividades, das quais despontam os 

mais talentosos, que são orientados para os clubes?”

“Poderá a Escola ser mais do que um espaço de detecção de talentos?”

“O fortalecimento e crescimento do Desporto Escolar vai ter reflexos positivos no 

Desporto Federado.”


