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Projeto de Intervenção Regional de Fomento da Associação de Ténis do Porto

“Ténis em Ação: da ética à expansão”

… assume no lema “Investir no presente para conseguir um melhor futuro”, tendo em
conta que se procura uma organização mais eficaz, com maior qualidade e rigor,
conseguida pelo diálogo com a comunidade envolvente, em paralelo com os dispositivos
de avaliação empreendidos pelo ATPorto, tendo sempre presente que a construção de um
“melhor ténis” implica exigências profissionais e políticas que os diversos agentes têm
de assumir na transformação das suas práticas.
Nesse sentido, A MISSÃO do Projeto tem subjacente uma visão clara e objetiva, deste
modo pretendo para o fomento:


Promover uma identidade própria ao Fomento;



Desenvolver uma cultura e divulgar junto das escolas a importância e os

benefícios do ténis;


Criar um clima de ténis baseado num ambiente de humanismo e responsabilidade,

pautada por padrões de exigência, promotores de qualidade, felicidade e bem-estar;


Dotar os atletas/alunos de competências e conhecimentos que lhes permitam

explorar e potenciar todas as suas capacidades;


Promover ações e formação que conduzam ao sucesso dos atletas/alunos,

treinadores/professores.

No cumprimento da missão de formar atletas/alunos e divulgar o ténis, A VISÃO prendese com a valorização dos clubes e da sua cultura respondendo às exigências da sociedade.

in Projeto de Intervenção Regional de Fomento da Associação de Ténis do Porto
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Introdução
Toda a ação impõe a elaboração de documentos estratégicos e orientadores que conduzam
à construção do sucesso de todos aqueles que frequentam as associações. Como tal, o
Plano Anual de Atividades (PAA) constitui-se um instrumento essencial na dinâmica do
Projeto de Intervenção Regional de Fomento da Associação de Ténis do Porto (PIF).
O planeamento das ações e atividades previstas neste Plano Anual de Atividades derivam
de uma articulação clara entre a ATPorto, os clubes e o Fomento explanada no Projeto de
Intervenção Regional de Fomento da Associação de Ténis do Porto.
Este documento integra todo um conjunto de ações e atividades direcionadas
especificamente para o Témis. Atende à articulação entre os diversos clubes e outros
parceiros; visa os custos, os instrumentos de planificação e avaliação a utilizar, os
responsáveis e os seus destinatários.
Torna-se fundamental a planificação e avaliação das atividades de modo a garantir a
promoção da responsabilidade e a qualidade das mesmas.
A elaboração do PAA sustenta-se nas propostas produzidas pelas diferentes organizações
e clubes. Considera o alargamento das experiências a contextos diferentes e procura
responder à diversidade das necessidades e motivações dos atletas/alunos refletindo o
esforço e empenho dos clubes em participarem.
No presente ano letivo, o Plano Anual de Atividade reflete os condicionalismos
provocados pela pandemia COVID-19. Algumas das atividades e ações estão dependentes
da evolução da situação.
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Objetivos e metas em articulação com o Projeto de Intervenção Regional
do Fomento da Associação de Ténis do Porto
a) Metas do Projeto Intervenção

Inovar e olhar sobre o Ténis numa
perspetiva mais abrangente
Metas do PIF

Formar
treinadores/
atletas/alunos e pais

Propor

ações

professores,

diversificadas

em

interação com o meio envolvente

Plano anual de atividades
As atividades a desenvolver no presente ano estão divididas por quadro organizativo em
que distinguimos as inscritas pelo Projeto de Intervenção do Fomento, Fomento da
ATPorto, atividades em articulação com o Fomento da FPT e Formação da FPT.
ATIVIDADES DO PROJETO DE INTERVENÇÃO DE FOMENTO DA ATPORTO
Atividade

Descrição da Atividade

Destinatários

Responsáveis

Calendarização

ACD para professores

Professores Pré-escolar, 1º
Ciclo, Educação inclusiva

Coordenador do Fomento

22 de dezembro

A Minha Escola tem
Ténis – LTA

ACD para professores

Professores Pré-escolar, 1º
Ciclo, Educação inclusiva

Coordenador do Fomento

1º trimestre

Momentos de partilha

Momento de partilha e reflexão
como potenciadores de ética e
expansão no Ténis

Lideranças
ATPorto

Coordenador do fomento
Subcoordenador do distrito
Subcoordenador do clube

Mensalmente /
Trimestralmente

“Ser cidade … ser
Ténis”

Dia Mundial da criança em
praças do Município

Comunidade

Coordenador do fomento
Subcoordenador do Clube

01 de junho

“Tertúlias desportivas”

Temática selecionada com
vista ao interesse do clube.

Comunidade

“ O meu Clube é melhor
que o teu”

Torneio entre treinadores dos
diferentes clubes

Treinadores

“+ Ténis … + Ética”

Concurso de sensibilização da
modalidade

Alunos do Pré-escolar e 1º
ciclo

Coordenador do fomento
Subcoordenador do distrito
Subcoordenador do clube
Coordenador do fomento
Subcoordenador do distrito
Subcoordenador do clube
Coordenador do fomento
Subcoordenador do Clube

“A minha universidade
tem Ténis”

Curso de Formação e prática do
Ténis

Alunos universitários

Coordenador do Fomento

Outubro

Congressos, formações,
comunicações

Melhorar os conhecimentos

Coordenador do Fomento

Coordenador do Fomento

Ao longo do ano

A Minha Escola tem
Ténis – VTA

do

Fomento

Ao longo do ano
09 de julho
Abril

Associação de Ténis do Porto
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ATIVIDADES DE FOMENTO ATPORTO
Atividade

Descrição da Atividade

Destinatários

Calendarizaçã
o

Responsáveis
Coordenadora da prova
Coordenador de provas
ATPorto
Coordenadora da prova
Coordenador de provas
ATPorto
Coordenadora da prova
Coordenador de provas
ATPorto

Mini Cir 2021

Provas por equipas regional de
sub10

Atletas de iniciação

CR 3 – Campeonato Regional
Sub12

Prova local e regional sub13

Atletas de todos os níveis

Tenizada 2021

Provas por equipas sub13

Atletas
juvenis
iniciação

Liga de Clubes 2021

Prova de equipas não apuradas
no
Regional
séniores
masculinos e femininos

Seniores

Coordenador de provas
ATPorto

A definir

Pink Tour 2021

Provas do género feminino

Atletas femininas

Coordenadora da prova
Coordenador de provas
ATPorto

A definir

de

A definir

A definir

A definir

ATIVIDADES EM ARTICULAÇÃO COM FOMENTO FPT
Atividade

Descrição da Atividade

Destinatários

Clubes Play and Stay

Formação teórica e prática de
25h para iniciação ao Ténis em
contexto escolar

Treinadores/Professores

Escolas Play and Stay

Formação teórica e prática de
25h para iniciação ao Ténis em
contexto escolar

Treinadores/Professores

Calendarizaçã
o

Responsáveis
Departamento Formação
FPT
Coordenador do fomento
Subcoordenador
do
Clube
Departamento Formação
FPT
Coordenador do fomento
Subcoordenador do Clube

Ao longo do
ano

Ao longo do
ano

ATIVIDADES EM ARTICULAÇÃO COM FORMAÇÃO FPT
Atividade

Descrição da Atividade

Destinatários

Workshop Play and Stay Caminhense

Formação teórica e prática de
25h para iniciação ao Ténis em
contexto escolar

Treinadores/Professores

Workshop Play and Stay – CT
Gaia Just Tennis

Formação teórica e prática de
25h para iniciação ao Ténis em
contexto escolar

Treinadores/Professores

Workshop Play and Stay –
CTG; Class TA

Formação teórica e prática de
25h para iniciação ao Ténis em
contexto escolar

Treinadores/Professores

Workshop Play and Stay –
GCV; TC Famalicão

Formação teórica e prática de
25h para iniciação ao Ténis em
contexto escolar

Treinadores/Professores

Calendarizaçã
o

Responsáveis
Departamento Formação
FPT
Coordenador do fomento
Sub-coordenador
do
Clube
Departamento Formação
FPT
Coordenador do fomento
Sub-coordenador
do
Clube
Departamento Formação
FPT
Coordenador do fomento
Sub-coordenador
do
Clube
Departamento Formação
FPT
Coordenador do fomento
Sub-coordenador
do

2º Trimestre

1º Trimestre

3º Trimestre

4º Trimestre

Clube

Associação de Ténis do Porto
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Atividades previstas no plano de atividades
Número de atividades 2021
9
8
8
7
6
5
4

4

4
3
2
2
1
0
Projeto de Intervenção

ATPorto

Articulação Fomento FPT Articulação Formação FPT

Número de atividades

Realização das atividades
Planificação
As planificações das atividades e das ações associadas ao fomento são elaboradas em modelo
próprio e entregues no início do ano após preenchimento de formulário.
A não apresentação atempada de qualquer planificação inviabiliza a realização da atividade em
questão.

Avaliação
A avaliação das atividades (modelo) é elaborada pelos seus dinamizadores/responsáveis e deve
ser apresentada ao representante do clube a qual será, por este, encaminhada para o
representante de distrito, nos 10 dias subsequentes à sua realização.
O representante de distrito encaminha mensalmente as avaliações das atividades ao
Coordenador do fomento.

Associação de Ténis do Porto
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Avaliação do Plano Anual de Atividades
A implementação do Plano Anual de Atividades realiza-se de forma permanente, dinâmica e
com o envolvimento de todos os responsáveis pela sua boa execução. Como tal, as atividades
que constituem este plano serão alvo de uma avaliação sistemática, ouvindo os diferentes atores
educativos e em sede de grupo/departamento.
O Coordenador do fomento será responsável pela monitorização, acompanhará a execução
deste plano e elaborará um relatório de avaliação do Projeto de intervenção, no final do ano,
numa visão de gestão e organização eficiente e de impacto na melhoria da qualidade das ações
e das atividades.

Cálculo previsional
Tabela 1 – Cálculo previsional para 2021 e revisão dos anos anteriores

2018

2019

2020

Previsão 2021

Coordenador do Fomento

0

-600 €

0

-5088€

Subcoordenadores do distrito

-

-

-

-720€

3080 €

7000 €

20383,87 €

5185 €

Beginners

-

-250 €

-

-

Tenizada

-

- 445,70 €

- 445,70 €*

- 445,70 €*

Mini Cir

-710,42 €

-492,12 €

-492,12 €*

-492,12 €*

-100 €

-100 €

-

-100 €

-615,51 €

-962,41 €

-962,41 €*

-962,41 €*

-

-395 €

-237 €

-

1654,07

3754,77

18246,64

-2533,23

Programa Fomento FPT

Liga de Clubes
Pink Tour
Raquetes - Decathlon
Total

*Não disponível à data de apresentação do PIF. Utilizamos como referência o valor do ano anterior.
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Modelos
Planificação de atividades do plano anual
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Avaliação de atividades do plano anual
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Planificações
A Minha Escola tem Ténis – VTA
A Minha Escola tem Ténis – LTA
Momentos de partilha
“Ser cidade … ser Ténis”
“O meu Clube é melhor que o teu”
“+Ténis … +Ética”
“A minha universidade tem Ténis”
Congressos, formações, comunicações

Associação de Ténis do Porto
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Planificação de Atividades do Plano Anual - 2021

Identificação da atividade: Ação de curta duração – A minha escola tem Ténis
Atividade prevista no PAA: Sim ☒ Não ☐
Domínio de Intervenção: Projeto de Intervenção do Fomento ATPorto ☒

Fomento ATPorto ☐

Articulação do Fomento FPT ☐
Articulação da Formação FPT ☐
Objetivos específicos da atividade:
1- Potenciar e ampliar os conhecimentos dos professores;
2- Permitir e construir um ensino de Ténis atual de qualidade e excelência;
3- Implementar a modalidade como unidade curricular da matriz;
4- Desenvolver um programa colaborativo entre clube e professores.
Data prevista de realização:
Local: Escola S. Miguel - Vizela
22 de dezembro de 2020
Participantes: Professores do Pré-escolar, 1º Ciclo e Dinamizadores: Coordenador do Fomento, Albino
Ensino especial
Mendes

Descrição da atividade:
A Ação de curta duração incide numa dimensão teórica- prática, numa transferência partilhada de conhecimento,
sobre o desenvolvimento da motricidade na modalidade do ténis.
1º Momento - regras da modalidade.
2º Momento - ensino e progressões pedagógicas de direita e esquerda.
3º Momento - jogos que permitam aos alunos jogar Ténis.
Recursos logísticos/previsão de custos:
Recursos: 20 raquetes de mini ténis; 20 bolas vermelhas; 2 redes de mini ténis; Fita sinalizadora; Sinalizadores.
Previsão de custos:
101,60€ - Coordenador do Fomento (11h para contatos com centro de formação, contatos escola, planificação da
atividade, custos de deslocamento, atividade, notícia e avaliação da atividade).
38€ - Diretor Técnico da ATPorto (4h para execução da atividade e deslocamento)
Instrumentos de Avaliação:
Relatório: ☐
Questionários: ☐
Observação direta: ☐
Outro: ☒
Qual? Notícias/Modelo de avaliação
Fotos: ☒

Porto, 11 de dezembro de 2020

O(s) Responsável(eis),

______________________________________________
(O Coordenador do Fomento – Albino Mendes)

_____________________________________________________________________
Rua António Pinto Machado, 60, 3º, Sala 6 | Telefone: 916 134 641
email: geral@atporto.pt | website: http://atporto.pt
facebook: facebook.com/associacaotenisporto

Planificação de Atividades do Plano Anual - 2021

Identificação da atividade: Ação de curta duração – A minha escola tem Ténis
Atividade prevista no PAA: Sim ☒ Não ☐
Domínio de Intervenção: Projeto de Intervenção do Fomento ATPorto ☒
Articulação do Fomento FPT ☐

Fomento ATPorto ☐
Articulação da Formação FPT ☐

Objetivos específicos da atividade:
1. Potenciar e ampliar os conhecimentos dos professores;
2. Permitir e construir um ensino de Ténis atual de qualidade e excelência;
3. Implementar a modalidade como unidade curricular da matriz;
4. Desenvolver um programa colaborativo entre clube e professores.
Data prevista de realização: 1º
Local: Lousada
Trimestre de 2021
Participantes: Professores do Pré-escolar, 1º Ciclo e Dinamizadores: Fomento da ATPorto
Ensino especial

Descrição da atividade:
A Ação de curta duração incide numa dimensão teórica- prática, numa transferência partilhada de conhecimento,
sobre o desenvolvimento da motricidade na modalidade do ténis.
1º Momento:- regras da modalidade.
2º Momento:- ensino e progressões pedagógicas de direita e esquerda.
3º Momento:- jogos que permitam aos alunos jogar Ténis.

Recursos logísticos/previsão de custos:
Recursos materiais: 20 raquetes de mini ténis; 20 bolas vermelhas; 2 redes de mini ténis; Fita sinalizadora;
Sinalizadores.
Previsão de custos:
99€ - Coordenador do Fomento (11h para contatos com centro de formação, contatos escola, planificação da
atividade, custos de deslocamento, atividade, notícia e avaliação da atividade).
27,75€ - Diretor Técnico da ATPorto (3h para execução da atividade e deslocamento)
Instrumentos de Avaliação:
Relatório: ☐
Questionários: ☐
Outro: ☒
Observação direta: ☐
Qual? Notícias / Modelo de avaliação
Fotos: ☒

Porto, 01 de janeiro de 2021

O(s) Responsável(eis),

______________________________________________
(Coordenador do Fomento – Albino Mendes)

_____________________________________________________________________
Rua António Pinto Machado, 60, 3º, Sala 6 | Telefone: 916 134 641
email: geral@atporto.pt | website: http://atporto.pt
facebook: facebook.com/associacaotenisporto

Planificação de Atividades do Plano Anual - 2021

Identificação da atividade: Momentos de partilha
Atividade prevista no PAA: Sim ☒ Não ☐
Domínio de Intervenção: Projeto de Intervenção do Fomento ATPorto ☒

Fomento ATPorto ☐

Articulação do Fomento FPT ☐
Objetivos específicos da atividade:
1. Apresentar os documentos do PIF.
2. Definir estratégias de implementação do PIF.

Articulação da Formação FPT ☐

Data prevista de realização:
janeiro
Participantes:
Coordenador
subcoordenadores de distrito

Local: ATPorto
de

Fomento

e

Dinamizadores: Coordenador de Fomento, Albino
Mendes

Descrição da atividade


Apresentar o Projeto de Intervenção Regional de Fomento da Associação de Ténis do Porto através
da apresentação de um Power Point.



Definir estratégias de implementação do PIF nos diferentes clubes através da partilha de opiniões
entre o coordenador e os subcoordenadores de fomento do distrito.
Esta atividade será apresentada presencialmente na ATPorto.

Recursos logísticos/previsão de custos:
Recursos materiais - não aplicável
Previsão de custos:
90€ - Coordenador do Fomento (10 h para preparação da atividade, recolha de informação, pesquisas, atividade);
10€ - Subcoordenadores de distrito (1h para participação na atividade).
Instrumentos de Avaliação:
Relatório: ☐
Questionários: ☐
Outro: X
Observação direta: ☐
Qual? Modelo de avaliação
Fotos: ☐

Porto, 1 de janeiro de 2021

O(s) Responsável(eis),

______________________________________________
(O Coordenador do Fomento – Albino Mendes)

_____________________________________________________________________
Rua António Pinto Machado, 60, 3º, Sala 6 | Telefone: 916 134 641
email: geral@atporto.pt | website: http://atporto.pt
facebook: facebook.com/associacaotenisporto

Planificação de Atividades do Plano Anual - 2021

Identificação da atividade: Momentos de partilha
Atividade prevista no PAA: Sim ☒ Não ☐
Domínio de Intervenção: Projeto de Intervenção do Fomento ATPorto ☒
Articulação do Fomento FPT ☐

Fomento ATPorto ☐
Articulação da Formação FPT ☐

Objetivos específicos da atividade:
1. Apresentar os documentos do PIF.
2. Definir estratégias de implementação do PIF.
Data prevista de realização:
janeiro
Participantes:
Coordenador
de
Fomento,
subcoordenadores de distrito e subcoordenadores de
clubes.

Local: Plataforma digital (Zoom)
Dinamizadores: Coordenador de Fomento, Albino
Mendes

Descrição da atividade





Apresentar o Projeto de Intervenção Regional de Fomento da Associação de Ténis do Porto através
da apresentação de um Power Point.
Apresentar as lideranças intermédias.
Apresentar os clubes que aderiram ao PAA do PIF.
Definir estratégias de implementação do PIF nos diferentes clubes através da partilha de opiniões
entre o coordenador e os subcoordenadores de fomento do distrito.
Esta atividade será apresentada em plataforma digital Zoom

Recursos logísticos/previsão de custos:
Recursos materiais – computador e internet.
Recursos humanos/Previsão de custos:
99€ - Coordenador do Fomento (10 h para preparação da atividade, recolha de informação, pesquisas,)
10€ - Subcoordenadores de distrito (1h para participação na atividade)
10€ - Subcoordenadores de clubes (1h para participação na atividade)
Instrumentos de Avaliação:
Relatório: ☐
Questionários: ☐
Outro: X
Observação direta: ☐
Qual? Modelo de avaliação
Fotos: ☐

Porto, 4 de janeiro de 2021

O(s) Responsável(eis),

______________________________________________
(O Coordenador do Fomento – Albino Mendes)

_____________________________________________________________________
Rua António Pinto Machado, 60, 3º, Sala 6 | Telefone: 916 134 641
email: geral@atporto.pt | website: http://atporto.pt
facebook: facebook.com/associacaotenisporto

Planificação de Atividades do Plano Anual - 2021

Identificação da atividade: Ser cidade … ser Ténis
Atividade prevista no PAA: Sim ☒ Não ☐
Domínio de Intervenção: Projeto de Intervenção do Fomento ATPorto ☒
Articulação do Fomento FPT ☐

Fomento ATPorto ☐
Articulação da Formação FPT ☐

Objetivos específicos da atividade:
1. Articular com as Câmaras Municipais numa profícua sinergia de mobilização coletiva na disseminação
do Ténis pela comunidade.
2. Fomentar o Ténis, numa perspetiva de mobilizar a participação ativa da comunidade.
Data prevista de realização:
01 de junho
Participantes:
Alunos Pré-escolar e 1º ciclo e comunidade

Local: Praça do munícipio
Dinamizadores:
Coordenador do Fomento
Subcoordenador de distrito
Subcoordenador do clube

Descrição da atividade:
Dinamização de uma estação de Ténis no dia mundial da criança.
Nesta estação serão desenvolvidos jogos diversificados inseridos na boa pratica do Ténis. E no reconhecimento da
importancia da cultura na cidade.
Esta atividade será realizada na praça do municipio de modo a que todos reconheçam a importância de viverem a
cidade. Neste sentido será contextualizada numa perspetiva prática, lúdico e cultural.

Recursos logísticos/previsão de custos:
Recursos materiais: 30 raquetes; 2 redes de mini ténis; 20 bolas vermelhas; sinalizadores; fita sinalizadora.
Recursos humanos:
2 treinadores/professores por 25 alunos.
Instrumentos de Avaliação:
Relatório: ☐
Observação direta: ☐
Fotos: ☒

Questionários: ☐
Outro: ☒
Qual? Notícia; Modelo de avaliação

Porto, 01 de janeiro de 2021

O(s) Responsável(eis),

______________________________________________
(Coordenador do Fomento, Albino Mendes)

_____________________________________________________________________
Rua António Pinto Machado, 60, 3º, Sala 6 | Telefone: 916 134 641
email: geral@atporto.pt | website: http://atporto.pt
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Planificação de Atividades do Plano Anual - 2021

Identificação da atividade: O meu clube é melhor que o teu
Atividade prevista no PAA: Sim ☒ Não ☐
Domínio de Intervenção: Projeto de Intervenção do Fomento ATPorto ☒
Articulação do Fomento FPT ☐

Fomento ATPorto ☐
Articulação da Formação FPT ☐

Objetivos específicos da atividade:
1. Proporcionar convivência entre pares do PIF.
2. Criar possibilidades de partilhas de experiências e ideias dos intervenientes do PIF.
Data prevista de realização:
09 de julho de 2021
Participantes:
Subcoordenadores de distrito
Subcoordenadores do clube

Local: Em um clube aderente ao PIF
Dinamizadores:
Coordenador do Fomento, Albino Mendes
Subcoordenador do distrito do torneio
Subcoordenador do clube do torneio

Descrição da atividade:
Convidar todos os subcoordenadores de distrito e clube para a realização de um torneio de ténis. Após receção de
todos os participantes será realizado o sorteio e ordem de jogos. Os encontros do torneio serão disputados em quadros
de formato round robin e/ou a eliminar.
Após conclusão do torneio será realizado um jantar de confraternização que possibilitará a partilha dos trabalhos
desenvolvidos até ao momento.

Recursos logísticos/previsão de custos:
Recursos materiais: 6 tubos de bolas.
Previsão de custos:
108€ - Coordenador do Fomento (12h para preparação da atividade, deslocamento)
60€ - Subcoordenador do distrito (10h de atividade)
60€ - Subcoordenador do clube (10h de atividade)
24€ - Bolas
10€/px - Jantar de confraternização.
Instrumentos de Avaliação:
Relatório: ☐
Questionários: ☐
Outro: ☒
Observação direta: ☐
Qual? Modelo de avaliação
Fotos: ☐

Porto, 09 de junho de 2021

O(s) Responsável(eis),

______________________________________________
_____________________________________________________________________
Rua António Pinto Machado, 60, 3º, Sala 6 | Telefone: 916 134 641
email: geral@atporto.pt | website: http://atporto.pt
facebook: facebook.com/associacaotenisporto

(Coordenador do Fomento, Albino Mendes)

Planificação de Atividades do Plano Anual - 2021
Identificação da atividade: Concurso “+ Ténis… + ética”
Atividade prevista no PAA: Sim ☒ Não ☐
Domínio de Intervenção: Projeto de Intervenção do Fomento ATPorto ☒
Articulação do Fomento FPT ☐

Fomento ATPorto ☐
Articulação da Formação FPT ☐

Objetivos específicos da atividade:
1. Promover e desenvolver o Ténis como um direito de todos;
2. Fomentar iniciativas e ações sobre ética numa dimensão pedagógica e educativa;
3. Estimular, reconhecer, apoiar e distinguir as boas práticas no domínio da ética na modalidade do
Ténis.
Data prevista de realização:
Abril
Participantes: Alunos do Pré-escolar e 1º ciclo.

Local: Escolas do Pré-escolar e 1º ciclo
Dinamizadores: Coordenador de Fomento, Albino
Mendes

Descrição da atividade:
Convidar as escolas do Pré-escolar e 1º ciclo a participarem num concurso que consistirá em trabalhos pedagógicos
e lúdicos, de divulgação efetuados pelos alunos sob orientação dos professores, subordinado à temática da
importância da ética na prática do Ténis. Os trabalhos escolares podem assumir a forma de vídeo e/ou PPT nas mais
diversas formas: a única condição de participação neste concurso consiste na ligação ao Ténis.
Será efetuada uma seleção de uma atividade por turma ou por escola que deverá ser enviada por endereço eletrónico
acompanhada de uma ‘Autorização de divulgação’, sendo essa seleção depois divulgada a nível do ATPorto.
Em anexo, a esta planificação, é apresentado o regulamento e inscrição.
Recursos logísticos/previsão de custos:
Recursos materiais:
- Utilização de meios digitais próprios
Previsão de custos:
X€ - Prémio;
90€ - Coordenador do Fomento (10 h para planificação da atividade, recolha de informação, pesquisas, realização
da atividade);
30€ - Subcoordenadores de distrito (3h recolha de informação da atividade).
Instrumentos de Avaliação:
Relatório: X
Questionários: ☐
Observação direta: ☐
Outro: X
Qual? Notícias e modelo de avaliação
Fotos: ☐

Porto, 1 de janeiro de 2021
O(s) Responsável(eis),
______________________________________________
(O Coordenador do Fomento – Albino Mendes)

_____________________________________________________________________
Rua António Pinto Machado, 60, 3º, Sala 6 | Telefone: 916 134 641
email: geral@atporto.pt | website: http://atporto.pt
facebook: facebook.com/associacaotenisporto

“+ TÉNIS… + ÉTICA”
FICHA DE INSCRIÇÃO

Data limite para preenchimento deste formulário: __ de abril de 2021

1-

Identificação da Turma, Escola e Agrupamento de Escolas:
a.
b.
c.
d.
e.

2-

Designação da Turma, Escola e Agrupamento:
Morada:
Conselho:
Distrito:
Contacto da escola:

Identificação da pessoa de contacto no âmbito deste concurso:
a. Nome:
b. Cargo:
c. Endereço correio eletrónico (email):

3-

Dados sobre o número de participantes:
a. Número de alunos:
b. Número de professores:

Porto, 1 de janeiro de 2021

O(s) Responsável(eis),

______________________________________________
(O Coordenador do Fomento – Albino Mendes)

_____________________________________________________________________
Rua António Pinto Machado, 60, 3º, Sala 6 | Telefone: 916 134 641
email: geral@atporto.pt | website: http://atporto.pt
facebook: facebook.com/associacaotenisporto

Concurso “+ TÉNIS… + ÉTICA”
O Ténis justifica a sua existência na sociedade, pelo acreditar, que deve ser uma ferramenta educativa,
formativa e de desenvolvimento pessoal. O concurso “+ Ténis… + Ética” assenta numa perspetiva de
que, juntos, somos capazes de construir um mundo melhor!
Neste olhar atento, o Coordenador de Fomento da Associação de Ténis do Porto, instituiu este concurso,
atendendo à capacidade que as crianças têm em abrir horizontes bem como potenciadoras de
transformações efetivas na sociedade.

Regulamento
Artigo 1º
Objetivo
O concurso tem por objetivo promover a criatividade e premiar a produção de trabalhos originais,
sobre a relação do tema “+Ténis… + ética”, por alunos do Pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico.

Artigo 2º
Destinatários
O concurso destina-se aos alunos do Pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico.

Artigo 3º
Candidaturas
1.

Cada candidatura é obrigatoriamente composta pelos seguintes documentos (devendo ser
remetidos por e-mail, em ficheiro individualizado);

2.

Formulário de Candidatura (disponibilizado pelo promotor do Concurso);

3.

O formulário e o ficheiro devem ser escritos em português (nos termos do Acordo Ortográfico) e
em formato digital;

4.

Os concorrentes podem apresentar, por escola, apenas 1 (um) trabalho por turma a concurso;

5.

Os trabalhos podem apresentar uma das seguintes opções e devem obedecer às respetivas regras:

_____________________________________________________________________
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a.

Apresentação PowerPoint:
i.

b.

Limite máximo de 20 slides;

Vídeo
i.

Limite máximo de 5 min;

6.

Os trabalhos devem ser originais e da autoria dos próprios concorrentes;

7.

Para efeitos do número anterior, consideram-se originais os trabalhos nunca antes publicados.

Artigo 4º
Apresentação
1.

As candidaturas decorrem até ao dia _____ de Abril de 2021;

2.

As entregas de trabalhos decorrem de _____ a _____ 2021;

3.

A entrega de trabalhos é realizada pelo respetivo responsável através do endereço eletrónico:
_________________.

Artigo 5º
Composição do Júri
1. Os trabalhos são avaliados por um Júri composto por três elementos, nomeados pelo Coordenador
de Fomento da Associação de Ténis do Porto;
2. Cumpre ao Coordenador nomear o Presidente do Júri.
3. A vigência do Júri cessa aquando o apuramento dos resultados do concurso.

Artigo 6º
Avaliação e deliberação
Ao Júri do concurso compete avaliar a qualidade dos trabalhos, de acordo com os seguintes critérios:
1. Respeito pelo tema;
2.

Adequação e correção linguística;

3.

Criatividade e inovação.

As deliberações são tomadas por maioria de votos e delas não poderá haver recurso.

Artigo 7º
Divulgação dos resultados
Os resultados serão divulgados, nas páginas eletrónicas da Associação de Ténis do Porto.
_____________________________________________________________________
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Artigo 8º
Prémios
Serão atribuídos os seguintes prémios:

1. Escola
a.

1º Prémio – x raquetes e x bolas

b.

2º Prémio – x raquetes e x bolas

2. Turma
a.

1º Prémio – x raquetes e x bolas

b.

2º Prémio – x raquetes e x bolas

3. Os prémios serão simbolicamente entregues aos vencedores por uma individualidade.

Artigo 9º
Cumprimento, Compromissos e omissões
1. O Agrupamento de Escolas ou a Escola, autoriza os promotores do Concurso: "+ Ténis… + Ética”

a publicar os trabalhos, nos canais de comunicação, considerando-se que os respetivos
Encarregados de Educação têm conhecimento do presente Regulamento e que existe um acordo
tácito de autorização para a publicação dos mesmos;

2. Qualquer situação não prevista no Regulamento ou qualquer dúvida na sua interpretação, será

resolvida pelo Júri durante a sua vigência ou pelo coordenador de Fomento da Associação de Ténis
do Porto promotor do concurso.

Artigo 10º
Disposição final
Qualquer dúvida será esclarecida através do endereço eletrónico:_________________

_____________________________________________________________________
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Planificação de Atividades do Plano Anual - 2021

Identificação da atividade: A minha universidade tem Ténis
Atividade prevista no PAA: Sim ☒ Não ☐
Domínio de Intervenção: Projeto de Intervenção do Fomento ATPorto ☒
Articulação do Fomento FPT ☐

Fomento ATPorto ☐
Articulação da Formação FPT ☐

Objetivos específicos da atividade:
1. Permitir à modalidade mostrar instrumentos e mais-valias para as universidades.
2. Ampliar a capacitação dos futuros profissionais de desporto.
3. Permitir a abertura do mercado de trabalho do Ténis a novos profissionais.
Data prevista de realização: 4º trimestre do ano

Local: FADEUP

Participantes: Licenciandos de Educação Física e
Desporto

Dinamizadores: Coordenador do Fomento, Albino
Mendes

Descrição da atividade:
Em desenvolvimento

Recursos logísticos/previsão de custos:
Em desenvolvimento

Instrumentos de Avaliação:
Relatório: ☐
Observação direta: ☐
Fotos: ☒

Questionários: ☐
Outro: ☒
Qual? Notícias

Porto, 01 de janeiro de 2021

O(s) Responsável(eis),

______________________________________________
(Coordenador do Fomento, Albino Mendes)

_____________________________________________________________________
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Planificação de Atividades do Plano Anual - 2021

Identificação da atividade: Congressos, formações, comunicações
Atividade prevista no PAA: Sim ☒ Não ☐
Domínio de Intervenção: Projeto de Intervenção do Fomento ATPorto ☒
Articulação do Fomento FPT ☐

Fomento ATPorto ☐
Articulação da Formação FPT ☐

Objetivos específicos da atividade:
1. Aprofundar e inovar o conhecimento, de modo a assegurar a excelência, na aplicação do Projeto
de Intervenção Regional de Fomento da Associação de Ténis do Porto;
2. Transferir conhecimento científico e atualizado sobre a temática;
3. Fomentar a realização de estudos aprofundados sobre ética no ténis e trabalhos de investigação.
Data prevista de realização:
Ao longo do ano
Participantes: Coordenador do Fomento

Local: Não definido
Dinamizadores:
investigação

Universidades

e

Centros

de

Descrição da atividade:
Participar em congressos, formações e comunicações de modo a potenciar conhecimento e estabelecer relações
institucionais duradouras com organizações desportivas que fomentem boas práticas de ética desportiva.
Tendo em consideração que o desporto é já nalguns países, incluindo Portugal, uma das maiores potências que
contribui para o desenvolvimento, é essencial, que enquanto coordenador do fomento construa um caminho de
formação que permita um crescimento do ténis e consequentemente da ATPorto.
Recursos logísticos/previsão de custos:
Recursos materiais:
- Não aplicável
Previsão de custos:
0€ - Coordenador do Fomento (despesas de participação).
Instrumentos de Avaliação:
Relatório: X
Observação direta: ☐

Questionários: ☐
Outro: X
Qual? Notícias e modelo de avaliação

Fotos: ☐

Porto, 1 de janeiro de 2021

O(s) Responsável(eis),

______________________________________________
(O Coordenador do Fomento – Albino Mendes)
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