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Regulamento específico dos prémios 

“Troféu do Espírito Desportivo” 
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Prémios Espirito Desportivo  

 

 

 

Os Prémios Espírito Desportivo, destinam-se a realçar os comportamentos de espírito desportivo, 

(designadamente, na forma de estar, agir e reagir dos alunos) tidos como exemplares, e, será 

atribuído aos/às alunos/as ou à turma (no caso da Escola Secundária de Silves), participantes no 

projecto “Jogos Desportivos Escolares - Troféu Espirito Desportivo”. 

 

 

Para atribuição dos prémios, as Escolas EB 2,3 deverão reger-se pelo seguinte regulamento: 

 

1. A atribuição dos prémios “Espirito Desportivo”, é realizada através da apreciação dos seguintes 

parâmetros; 

 

a) Observação pelo cumprimento das regras do jogo 

b) Respeito pelo/a adversário/a 

c) Respeito pelos critérios e decisões do/a árbitro/a ou juiz/a 

d) Respeito pelo/a companheiro/a 

e) Respeito pelo público presente na competição 

f) Ser igual a si próprio/a 

g) Proceder com dignidade 

 

 

1.1) Observação pelo cumprimento das regras do jogo 

A observação das regras do jogo significa, nomeadamente, a adopção por parte dos/as 

praticantes de uma conduta competitiva que, manifesta e objectivamente, se pautou pelo 

cumprimento das «leis do jogo»; não recorreu a atitudes, gestos ou palavras susceptíveis de 

desvirtuarem as referidas regras que, por si só, seriam suficientes para situar a prática 

desportiva à margem daquelas «leis».  
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1.2) – Respeito pelo/a adversário/a  

Respeitar o/a adversário/a significa:  

a) Ter consciência de que, sem respeito, deixaria de haver lugar à competição em causa;  

b) Ter um comportamento leal;  

c) Testemunhar o respeito que a/o cidadã/o comum reclama para consigo próprio/a;  

d) Procurar ser sempre mais competitivo, observando em qualquer circunstância todas as 

regras do jogo;  

e) Ter manifestações modestas na vitória e uma atitude serena na derrota;  

f) Reconhecer a superioridade do/a adversário/a, quando justificado;  

 

1.3) - Respeito pelos critérios e decisões do/a árbitro/árbitra ou juiz/juíza  

Respeitar a actuação e os critérios de decisão do/a árbitro/a ou juiz/a significa:  

a)Reconhecer o papel difícil senão mesmo ingrato, por parte de um/a agente que, enquanto 

ser humano, está sujeito a errar;  

b) Colaborar sempre que possível;  

c) Aceitar, sem discussão, as decisões tomadas.  

 

1.4) - Respeito pelo/a companheiro/a 

Respeitar o comportamento desportivo dos/as companheiros/as significa ter consciência de 

que eles/as são, acima de tudo, colegas de escola. O respeito pelos/as companheiros/as 

manifestam-se também pela amizade, pela solidariedade e pela tolerância, aceitando 

eventuais erros por eles/as cometidos, para que também possam compreender e aceitar 

os/as do seu semelhante.  

 

1.5) - Respeito pelo público presente na competição 

Respeitar o público significa a observância por parte do/a praticante do dever de se 

apresentar devidamente equipado/a, participar na competição com alegria e dedicação, de 

modo a que, os/as espectadores/as possam conviver em verdadeiro espírito desportivo e se 

sintam motivados/as a apoiar todos os competidores em razão da sua entrega e valia 

desportiva.  

 

1.6) - Ser igual a si próprio/a  

Ser igual próprio/a significa não querer retirar qualquer vantagem que seja conquistada à 

custa de uma redução de meios ou capacidades do/a adversário/a. 
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1.7) - Proceder com dignidade  

Proceder com dignidade significa, em qualquer circunstância, recusar o uso da violência física 

ou verbal, controlar os ímpetos emocionais e dominar as reacções.  

 

2. Constitui pressuposto necessário para a atribuição do Prémio, a adopção por parte dos/as 

alunos/as de um comportamento desportivo tal, que demonstre um respeito regular pelos critérios 

enunciados no número anterior, de modo a que, o comportamento em análise, pela sua relevância 

e carácter excepcional merece ser destacado e ser qualificado como comportamento exemplar do 

espírito desportivo.  

 

3. Análise detalhada dos critérios para atribuição dos Prémios Espirito Desportivo 

 

- Os/as professores/as de Educação Física proporão, até 15 dias antes da realização da Festa 

do Desporto, 10 estudantes (1 rapaz e 1 rapariga por ano de escolaridade) por escola que 

durante o ano lectivo, quer nas aulas curriculares quer nos torneios inter-turmas, 

manifestem comportamentos exemplares na defesa dos princípios do Espirito Desportivo. 

- Não é condição obrigatória que os/as professores/as listem 10 alunos, ou seja, é possível que 

os/as professores/as possam remeter um menor número de alunos caso não observem que 

mais alunos não se destacaram. 

- Será atribuído um troféu de Espírito Desportivo para uma das equipas participante em cada 

torneio, na Festa do Desporto, mediante votação. 

- Na Escola Secundária, os/as alunos/as ou a turma serão avaliados ao longo do ano lectivo, no 

seu percurso em contexto de aula e de torneios. 

 

4. As atribuições destes prémios terão lugar na Festa do Desporto. 

Os prémios serão entregues no final dos Jogos Desportivos Escolares, festa do Desporto, na 

respectiva Cerimónia de entrega de prémios. 

 

5. Formalização  

 

    5.1.) Na elaboração das propostas deverão ser observadas, pelo menos as seguintes regras:  

a) Formalização por escrito;  

b) Identificação do/a praticante ou equipa proposta;  

c) Exposição resumida sobre o permanente respeito pelas regras do espírito desportivo 

demonstrado pelo/a candidato/a nas provas em que participou;  
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d) Data e assinatura legíveis de, pelo menos, dois proponentes, com a indicação das suas 

funções na escola. 

Para atribuição dos prémios, a Escola Secundária de Silves deverá reger-se pelo seguinte 

regulamento: 

 

1) O Prémio Espírito Desportivo será concedido anualmente à turma que, durante esse período e na 

sequência da sua participação num conjunto de actividades desportivas, obtiver o maior número 

de pontos. 

 

2) O Prémio Espírito Desportivo será atribuído pelo Grupo de Educação Física, em função da 

participação colectiva e individual e do fair-play revelados nas actividades físicas desportivas no 

âmbito da Educação Física e do Desporto Escolar. 

 

3) A atribuição do Prémio Espírito Desportivo assenta nos seguintes critérios:  

• Utilização de linguagem e equipamento adequados;  

• Respeito pelo/a árbitro/a; 

• Respeito pelos/as adversários/as e colegas de equipa;  

• Atitude positiva face à actividade. 

 

4) Será atribuído o Prémio Espírito Desportivo em cada uma das actividades realizadas, caso existam 

razões para tal. Se não se justificar a atribuição do Prémio Espírito Desportivo não haverá lugar a 

pontuação nesta categoria. 

 

5) A pontuação a atribuir em cada uma das categorias (participação colectiva e individual; fair-play e 

organização – arbitragem e secretariado) é a seguinte: 

 

a) Na participação colectiva (Desportos Colectivos) serão atribuídos 3 pontos à turma por cada 

equipa participante na(s) actividade(s). 

b) Na participação individual (Desportos Individuais) será atribuída a cada turma a seguinte 

pontuação: 

 

a) 1 Ponto, quando participarem na actividade um número de alunos/as inferior a 25% do total 

da turma. 

b) 3 Pontos, quando participarem na actividade um número de alunos/as compreendido entre 

os 25% e os 50% do total da turma. 
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c) 6 Pontos, quando participarem na actividade um número de alunos superior a 50% do total 

da turma. 

c) Nos Desportos Colectivos e Individuais e no Desporto Escolar correspondem 5 pontos para o/a 

aluno/a ou turma que tiver sido atribuído o prémio fair-play. 

d) Serão atribuídos 2 ponto por aluno/a participante (atleta ou árbitro/a) no(s) núcleo(s) do 

Desporto Escolar. 

e) Na organização das Actividades, nas funções de arbitragem ou de secretariado, será atribuído 

1 ponto por cada aluno/a participante na(s) actividade(s). 

 

6) Em caso de empate entre duas ou mais turmas, os critérios de desempate são os seguintes: 

 1º - Maior número de prémios fair-play. 

 2º - Maior número de pontos por participação. 

 

7) Os/as alunos/as distinguidos/as em cada actividade com o prémio fair-play, ganharão uma 

camisola técnica alusiva ao prémio. 

 

8) A Câmara Municipal de Silves atribuirá o Prémio Espírito Desportivo à turma que obtiver o maior 

número de pontos no conjunto das actividades realizadas. Este prémio consiste: “ Um dia no 

exterior” (com transporte incluídos) em data a acordar. 

 

9) No caso de ocorrerem comportamentos que contrariem o espírito desportivo por parte de 

um aluno/a ou turma que implique penalização, a turma será sancionada com cinco pontos 

negativos. 

 

10) Qualquer caso omisso será tratado pelo Grupo de Educação Física. 

 

 

 

6. Bandeira da Ética 

As Escolas participantes no projecto deverão fomentar as boas práticas desenvolvidas no âmbito da 

ética desportiva. Assim sendo, cada uma das escolas organizará, no decorrer do ano lectivo, uma 

acção que vise a promoção dos valores éticos através do desporto. Estas acções poderão ser 

palestras com individualidades associadas ao desporto (ou anteriormente ligadas) ou acções de visita 

às escolas dessas mesmas personalidades. 

 


