1. Pressupostos:
Este programa baseia-se num sistema de certificação de parcerias entre Escolas Ténis e
Escolas Básicas, seguindo critérios base fundamentais para o desenvolvimento do Ténis
Nacional. As escolas, clubes e treinadores terão de cumprir pré-requisitos que lhes darão
acesso a esta certificação. Como critério obrigatório deste projecto destacamos a utilização
das metodologias “Play and Stay” (determinantes para a iniciação na modalidade). Todos os
treinadores terão de ter formação nesta área (formação ministrada pela FPT).
O programa tem como objectivo incentivar os clubes de ténis a trabalhar diretamente
com os Gabinetes de Desporto das Câmaras Municipais e Desporto Escolar criando o
ambiente e relações necessárias para fazer chegar a formação e o fomento de forma
massificada ao parque escolar.

2. A Escola Oficial Play and Stay – Ténis na Escola
Considera-se Escola Play and Stay uma entidade escolar que estabeleça a parceria com
um clube Play and Stay através da assinatura de um dos protocolos do programa.
São considerados os núcleos escolares de 1º e 2º ciclo escolas públicas ou privadas;
infantários e institutos. (até ao 6º ano)

•

•

Entendem-se validas apenas os protocolos tipo descritos no ponto 3 que
promovem o ensino regular de ténis ou a experimentação da modalidade em
ambiente escolar até ao 6º ano de escolaridade (11 /12 anos).
Qualquer proposta carece de assinatura do protocolo previsto no programa e
validação do departamento de fomento.

3. Tipos de Protocolo a estabelecer com a Escola Play and Stay
3.1 Ténis na Escola – Protocolo de Prática Regular

• O clube coordena um projeto de prática regular num estabelecimento de ensino
• O clube leciona de forma regular um grupo de crianças de estabelecimento de ensino
nas suas instalações ou nas instalações da escola.
• Como prática regular entende-se que cada criança participe no mínimo de 1 vez por
semana durante a maior parte do período letivo.

3.2 Ténis na Escola – Protocolo de Experimentação

• A Equipa técnica do clube substitui anualmente 3 aulas de educação física em cada
turma no espaço escolar com a colaboração do docente da disciplina;
• A equipa técnica do clube organiza na escola ou no clube uma competição interturmas coordenada com as atividades e equipa docente de educação física da
escola;
• A equipa docente de educação física compromete-se a participar na formação de
dupla creditação oferecida pela FPTénis.
Alguns pontos que podem valorizar e potenciar o desempenho deste tipo de parcerias:

• Desenvolvimento e dinamização de campos fixos adaptados no recinto da escola.
• Introdução do Conteúdo curricular nas aulas de Educação Física;
• O Clube promoveu uma formação creditada de “ténis escolar” para min. 15 Técnicos
do/s seu/s agrupamento/s de escolas;
• Protocolo com atividades de enriquecimento curricular;
• Protocolo de cooperação e cedência de instalações com o Desporto Escolar;
• Outros a serem avaliados pelo departamento.

4. Requisitos
• Os protocolos escolares podem funcionar nas instalações das escolas com

•

•
•
•

treinadores com ligação institucional e administrativa do Clube Play and Stay e
sob orientação técnica do seu Director Técnico ou directamente no clube;
Todos os treinadores devem ter formação actualizada na modalidade no prazo
máximo de 1 ano (a cumprir com a formação ministrada pela FPT). Não tendo
curso de treinadores de ténis de Grau I terão de ter obrigatoriamente licenciatura
em educação física);
A escola deverá utilizar material adaptado às características dos seus alunos;
As aulas de Ténis devem ser leccionadas utilizando a metodologia Play and Stay;
Todos os alunos da escola devem ter licença desportiva (a inscrição nas aulas de
prática regular deverá incluir licença desportiva (pode ser praticante)).

5. Contrapartidas FPT
• Os dados das escolas serão colocados no portal via link de acesso directo a sua página
•
•

•

•
•

web e facebook;
A FPT emite anualmente os certificados que deverão ser exibidos na escola;
Será realizada uma acção de formação anual gratuita para os Treinadores/
Professores das escolas da região, sobre como aplicar a metodologia Play and
Stay; Cada Escola Play and Stay poderá enviar até 2 treinadores;
Caso o Clube Play and Stay reúna pelo menos 10 professores de Educação Física
poderá solicitar uma acção de formação creditada gratuita para professores de
educação física a leccionar nos agrupamentos da região.
Será fornecido material digital de divulgação (Recursos Play and Stay);
Será fornecido um Kit Escola Play and Stay (composto por 1 Rede, 60 Bolas
vermelhas).

6. Inscrição:
Todas as inscrições no programa são anuais:
• Valor de inscrição no programa 25,00€ para cada escola inscrita;
• Ficarão isentos de inscrição os clubes Play and Stay com mais de 30 federados por
court.

7. Candidaturas/Assinatura do protocolo:
O processo deverá ser coordenado com o diretor do departamento de fomento
(fomento@fptenis.pt) e com o Diretor Técnico Regional (DTR) com conhecimento da
Associação Regional.

8. Incentivos
8.1 Ténis na Escola – Protocolo de Prática Regular

Quadro de incentivos:
Alunos

valor

Este é um quadro de valores referência. O valor a atribuir a
cada núcleo é de 30€ anuais por aluno. (1 Turma de 8 alunos = 30€

10
300,00 € x 8 alunos = 240€).
20
600,00 € Estas verbas permitem que o clube adquira material
30
900,00 €
necessário ao desenvolvimento do programa e permite
40
1.200,00 €
ainda tirar a licença desportiva como praticante ou
50
1.500,00 €
60
1.800,00 € jogador.
70
2.100,00 €
80
2.400,00 €
90 na2.700,00
8.2 Ténis
Escola –€Protocolo de Experimentação
100
3.000,00 €

Quadro de incentivos:
Turmas

Visitas

valor

10
20
30
40
50
60

3
3
3
3
3
3

10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €

Competição
200,00 €
250,00 €
300,00 €
350,00 €
400,00 €
450,00 €

nº aprox.
de alunos
250
500
750
1000
1250
1500

valor
500,00 €
850,00 €
1.200,00 €
1.550,00 €
1.900,00 €
2.250,00 €

Este é um quadro de valores referência. O valor das visitas é atribuído por turma.
(1 Turma = 3 visitas x 10€ = 30€) O valor da competição é atribuído por patamares (até
10 turmas = 200€; 11 a 20 turmas = 250€; etc.)

O Director do Departamento de Fomento da FPT
Pedro Lobão

