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Caro (a) professor (a), 

 

O Projeto Andebol4Kids, terá em 2021-2022 o momento de arranque enquanto projeto 

complementar de Andebol no âmbito do Desporto Escolar. Uma parceria entre o Desporto Escolar e 

a Federação de Andebol de Portugal que pretende potenciar o Andebol como modalidade atrativa 

para os alunos, aproximar a escola à modalidade, dotar as escolas de material adequado e possibilitar 

também o aumento do número de praticantes de Andebol. 

 

Será dinamizado, nesta fase inicial, em todas as escolas do 2º ciclo públicas, privadas e 

cooperativas, que se inscrevam na iniciativa. 

 

Acreditamos que o Andebol, em termos gerais, é muito importante no desenvolvimento 

multilateral da criança, promovendo um crescimento muscular equilibrado e estimulando os 

processos neurais necessários ao jogo. A idade escolar surge como uma oportunidade única de 

intervir, promovendo a prática do Andebol, proporcionando experiências positivas, fundamentais no 

desenvolvimento da criança. O Andebol pode desempenhar um papel de destaque para que crianças 

e jovens, desenvolvam competências a nível psicológico, cognitivo, biológico e social. 

Considera-se que é fundamental simplificar o jogo, para que a sua assimilação pela criança possa ser 

mais efetiva, apelativa e motivadora, nesse sentido torna-se fundamental a implementação de um 

jogo que dê resposta às necessidades nestas idades, pelo que se propõe a vertente de jogo 4x4.  

 

Neste ano de arranque, pretende-se que o projeto seja desenvolvido no quadro da atividade 

interna de cada escola, com a organização de torneios de andebol de 4, no seio da escola. 

 

A Federação de Andebol de Portugal irá também apoiar as escolas que se inscreverem (até ao 

dia 3 de março de 2022) e participarem durante o ano neste projeto, com um Kit inicial de Material 

(constituído por 5 bolas de andebol e 6 coletes). 

 

Para os professores, iremos disponibilizar constante formação (mediante inscrição nas ações 

disponibilizadas pelas vias habituais) e documentação (no site do Desporto Escolar e da Federação de 

Andebol de Portugal) de forma a que, o acompanhamento do projeto seja cada vez mais efetivo. 
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O Andebol, estando numa fase de grande sucesso internacional, onde se inclui a sua 

participação nos Jogos Olímpicos, pretende alargar a sua presença nas escolas, proporcionando aos 

alunos a prática de uma atividade motivadora, divertida e de qualidade. 

 

As escolas que já  manifestaram o seu interesse em participar neste projeto, no Módulo do 

Desporto Escolar – Plataforma E-360, aquando da preparação do seu Projeto do Clube do Desporto 

Escolar, terão que efetuar a sua inscrição através do link (procedimento muito rápido):  

https://forms.gle/a9r468yiqqtxJ8MY9 

até ao dia 3 de março de 2022 – 5ª feira, para que seja possível serem contempladas com o Kit inicial 

de apoio de participação no projeto, referido anteriormente. 

 As escolas que só agora decidirem que estão interessadas em participar no projeto, poderão 

formalizar a sua participação, através do mesmo link de inscrição, com a mesma data-limite. 

 

No ano letivo 2021-2022 as atividades competitivas para os alunos acontecerão apenas ao 

nível da escola, perspetivando-se o alargamento do projeto a outros níveis de desenvolvimento. 

 

O crescimento do Andebol como modalidade de referência nacional e internacional começa 

nas escolas.  

 

Contamos convosco! Participem e divirtam-se a jogar Andebol. 
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