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DOCUMENTOS DE APOIO AO ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO E 

ESCOLAS DE ORIENTAÇÃO DOS CLUBES DA MODALIDADE 

 

 

 

CADERNO DIDÁCTICO Nº  1 

ESCOLAS DE ORIENTAÇÃO 

UM EXEMPLO – a Escola de Orientação do COC 

Hélder da Silva Ferreira 

                                                                  Emanuel Alte Rodrigues 

 

 

 

 

 

É preciso urgentemente criar e desenvolver estruturas e metodologias dedicadas e adaptadas à 

aprendizagem da Orientação nos escalões mais novos – tanto nos clubes como nas escolas. 

O seu desenvolvimento desportivo parece ter como eixo fundamental, 

a cooperação entre a escola e o clube. 
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A Orientação – O DESPORTO DA FLORESTA – é um desporto acessível a todos, qualquer que seja a 

idade ou nível técnico do praticante. 

A FPO e clubes de Orientação proporcionam ao longo do ano actividades de competição, 

iniciação/formação e lazer para todos os escalões etários, sejam principiantes, atletas de elite ou 

amantes da natureza. 

Como desporto familiar e de lazer, os praticantes – netos, pais, filhos, irmãos, primos e avós … - 

podem conviver e desfrutar dos prazeres das paisagens que a natureza oferece. 

Nas últimas décadas temos assistido um pouco por toda a Europa, onde esta modalidade desportiva 

tem alguma expressão, ao nascer das “escolas de Orientação”, com o objectivo de tentar trazer para 

a floresta os escalões mais jovens. 

Em Portugal, esta iniciativa já foi protagonizado por vários clubes – de onde se destaca a escola de 

Orientação do Clube de Orientação do Centro/COC. 

Os mais novos encontram nestas “escolinhas”, actividades adaptadas às suas capacidades, 

necessidades e motivações. 

A Orientação parece ser uma modalidade desportiva onde o “triângulo dos escalões etários” se 

encontra invertido – é imensa e cada vez maior a adesão dos mais velhos (juniores em diante) e 

diminuta e desproporcionada a participação até aos 15/16 anos, sobretudo no sexo feminino. 

A Orientação é uma modalidade desportiva complexa e especializada nos escalões mais velhos. 

Para os mais novos, deverá procurar formas específicas, mais atraentes e lúdicas, adaptadas às reais 

capacidades e necessidades das diferentes idades. 

Como em muitas outras modalidades desportivas, é preciso urgentemente criar e desenvolver 

estruturas e metodologias dedicadas e adaptadas à aprendizagem da Orientação nos escalões mais 

novos – tanto nos clubes como nas escolas. 

O seu desenvolvimento desportivo parece assim ter como eixo fundamental, a cooperação entre a 

escola e o clube.  
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“ E as nossas crianças? ” 

Texto de apresentação, escrito por Hélder Ferreira no primeiro ano de 

funcionamento da escola em Janeiro de 2006 

 

É uma questão que se coloca frequentemente. Sabemos 

que nas provas de Orientação a tendência é de encontrar 

cada vez menos jovens a correr pelas nossas florestas. 

São vários os factores que contribuem para que os 

participantes sejam maioritariamente seniores. 

Neste sentido, será importante tomar medidas, arranjar 

estratégias, e perceber onde estão as nossas crianças… 

Num passado recente, o Desporto Escolar desempenhou um papel importante no desenvolvimento da 

modalidade, pela divulgação, pela prática nas escolas e captação de jovens talentos. Actualmente, 

confrontamo-nos com o seu desaparecimento e é assustador pensar qual o futuro da nossa 

modalidade ...  

Assim, face a estas mudanças tornou-se necessário agir, surgindo a Escola de Orientação do COC. 

Com quatro meses de vida, e já com várias iniciativas realizadas, destacando-se as organizações de 

treinos/encontros adaptados aos jovens, a elaboração de mapas nas escolas da região de Leiria, os 

percursos fixos, as acções de formação e os estágios para jovens em três momentos – no Natal, na 

Páscoa e no Verão. 

A Escola de Orientação do COC tem cumprido bem o seu papel relativamente aos objectivos 

delineados, quer pelo apoiar directamente os jovens, quer por a recepção de novos praticantes. 
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Outro aspecto importante que a Escola se tem debruçado, relaciona-se directamente com a faixa 

etária de crianças entre os 7 e os 11 anos que frequentemente aparecem nas provas com os pais e 

que não tem as condições ideais para viver a modalidade. Esta referência merece ainda maior 

destaque pelos espaços que dispomos e que habitualmente são utilizados, tais como os Baby Sitting, 

que são essenciais para estimular inicialmente a criança, mas que necessitam de outras e diferentes 

actividades para que os desafios sejam constantes e progressivos. 

Alem disso, estes jovens ainda não estão preparados para progredir para o interior da floresta onde 

se desenvolvem as actividades de Orientação. Existem “receios” que precisam de ser ultrapassados 

gradualmente e com “índices de confiança”. Mas ao mesmo tempo elas estão ansiosas para seguir os 

passos dos pais. 

Foi assim que, ao reflectir sobre estas necessidades, a 

Escola de Orientação do COC preparou para este fim-

de-semana um “atelier de Orientação” – um conjunto 

de actividades onde qualquer criança/jovem/adulto 

pôde aprender/tomar conhecimento das noções 

básicas da Orientação, composto por um conjunto de 

quatro percursos de nível de progressão crescente - 

duas provas no Sábado e outras duas no Domingo – e 

de um “percurso guiado” à floresta para observar de 

perto as provas  de competição, para aplicar as 

técnicas de orientação e sentir  o fascínio da floresta. 

Estiveram presentes nas actividades, 62 participantes no Sábado e 50 no Domingo, sendo 

respectivamente, de 32 e 31 o número de crianças com idades inferiores a 11 anos.  

 

 

É de salientar que nos dois dias de actividades, a faixa etária dos 7 aos 11 apresentou um total de 44 

crianças, as quais acompanham regularmente os pais nas provas, e que na maior parte das vezes não 

têm actividades adequadas à sua idade … Contudo, foi notória a grande satisfação das mesmas na 

vivência das situações propostas, procurando mais…  
 

A implementação da Escola de Orientação do COC foi 

agradavelmente elogiada através dos feedbacks que 

recebemos, tanto pelos atletas de elite, como daqueles 

que elegeram a Orientação como modalidade de lazer 

para os seus fins-de-semana. 

Esta iniciativa arrojada obrigou a uma análise 

profunda, tomar notas, colocar questões e lançar 

desafios. 
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Segue um conjunto de apontamentos/objectivos em que será importante reflectirmos com 

sensibilidade sobre as necessidades das nossas crianças que, prova a prova nos acompanham, 

procurando proporcionar estratégias adequadas, que lhes permitam no futuro, manter a motivação e 

se orientarem com prazer e com um sorriso, nas nossas florestas: 

 
 

 Importância de uma Escola de Orientação num Clube; 

 Importância no local da prova da Escola para dar apoio e recepção de novos 
praticantes à modalidade; 

 Cooperar com o grupo organizativo do evento; 

 Importância dos jovens de 8 anos no desenvolvimento da modalidade; 

 Criar eventos (tipo 4 provas) regulares com crianças de 8/10 anos na Taça de 
Portugal;  

 Incrementar/aumentar a presença de crianças acompanhadas pelos pais ou outros 
participantes; 

 Fortalecer a relação pais – filhos; 

 Dar importância ao mundo da criança; 

 Desenvolver as relações pessoais e interpessoais das crianças; 

 Alcançar o sucesso pela superação de etapas/ prova; 

 Aumentar/elevar a motivação, auto-estima, auto-controlo, auto-confiança, auto-
responsabilidade; 

 Tomar decisões; 

 Ultrapassar os receios iniciais da floresta; 

 Proporcionar o desenvolvimento integral da criança; 

 Ultrapassar as lacunas que não são visíveis na floresta com atletas jovens de 
formação; 

 Promover nas crianças atitudes de preservação do meio ambiente e seu 
conhecimento; 

 Forma de aquecimento e proporcionar activação cerebral/psicológica através do 
raciocínio e concentração dos atletas para a prova; 

 Espaço saudável e de camaradagem por todos os atletas de orientação. 
 

 

 Em jeito de conclusão, e pelos objectivos alcançados pela actividade, será importante unir forças e 

procurar as situações mais adequadas para que no futuro, quando alguém perguntar pelas nossas 

crianças, possamos responder: ESTÃO A DIVERTIR-SE CONNOSCO A PRATICAR ORIENTAÇÃO. 

 

Hélder Ferreira 

Responsável pela “Escola de Orientação” do COC. 
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A ORIENTAÇÃO NOS ESCALÕES MAIS JOVENS 

Fala-se de “sentido/capacidade de orientação”. 

Mas será no homem constituído da mesma maneira que nos pombos-correios ou nas 

aves migratórias? 

A experiência parece evidenciar que no que diz respeito ao ser humano, a “faculdade de se orientar 

não é devida a um sentido ou capacidade especial de orientação, mas função da acuidade dos 

sentidos ligados ao espírito de observação”. 

A capacidade de leitura e interpretação do mapa surge por volta dos 10/11 anos, idade em que as 

crianças estão suficientemente maduras para lidar com os conteúdos mais abstractos, 

relacionando a simbologia do mapa com os pormenores do terreno. No entanto, há crianças de 7/8 

anos que estão intelectualmente ao nível das de 10 anos, sendo capazes de realizar percursos 

simples de iniciação. 

 

 

 

A INICIAÇÃO DOS MAIS NOVOS 

Texto adaptado de um artigo da autoria de Nathalie e Christophe Rauturier (2006), do Athletic Club 

de Beauchamp” (França). 

Dos 2/3 aos 5/6 anos – O “Circuito-Cordel” 

O “Circuito Cordel”, destina-se às crianças a partir dos 2/4 anos de idade. 

Nada mais simples. 

Numa distância de 500 a 800 metros, desenrola-se um cordel no 

solo – de material sintético e de cor visível (p. exº branca ou 

vermelha). 

Repartem-se os postos de controlo (8 a 10) regularmente ao 

longo do percurso – baliza, picotador e desenho sugestivo. 

A criança, no início acompanhada por um familiar, efectua o 

percurso seguindo o cordel, picotando o seu mapa nas balizas. 

A partir dos 4/5 anos, a criança poderá realizar o seu percurso 

sozinha e repeti-lo-á, concerteza, mais do que uma vez. 

Esta actividade 

serve para a 

ocupação das crianças durante as provas de 

orientação e oferece um primeiro contacto com a 

modalidade (balizas, mapas, picotadores, 

cronometragem …). Além do mais, o percurso pode, 

sem perigos objectivos, sair do campo visual e dar a 

oportunidade à criança de estar, de se sentir sozinha 

na floresta com toda a segurança. 
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Dos 6 aos 8/9 anos – Percursos Balizados (ver Caderno Didáctico Nº2) 

O “percurso balizado” parece ser o mais indicado para estas 

idades. 

Trata-se de descobrir as balizas, só ou acompanhado, numa 

distância de 1,5 a 2,5 Km e num terreno de floresta com vários 

carreiros e caminhos bem identificados. 

O percurso a seguir está marcado no mapa (de preferência a 

tracejado) e balizado no terreno com fitas de cor, presas nos 

ramos ao longo do percurso. A criança poderá, assim, executar 

o percurso sem ler o mapa seguindo simplesmente as fitas. 

Por outro lado, o traçado destes percursos balizados podem permitir também às crianças encurtar o 

caminho, deixando de seguir as fitas, para tomar um itinerário mais directo a fim de aceder aos 

postos de controlo. Isto estimula-a a ler o mapa e, assim, descobrir as soluções de “atalho”. Estes 

“atalhos” serão traçados para o interior do “anel” formado pelo percurso, para que a criança 

permaneça na “zona de segurança” materializada pelas fitas. 

O mapa utilizado é um mapa de orientação normal, em que a legenda não é necessária, apenas o 

traçado do percurso é importante. 

Nesta etapa, a bússola é desaconselhada. O essencial para a criança é aprender a orientar o mapa no 

sentido da progressão. Para fazer compreender bem esta noção a uma criança principiante, coloca-se 

o mapa no chão mesmo antes de um carreiro. Poderá então tentar orientar o mapa, porque sabe em 

que carreiro está. Poderá facilmente visualizar a relação entre o desenho dos caminhos e a realidade 

do terreno. A “dificuldade” deste exercício será a de manter esta relação mapa/terreno ao longo de 

todo o percurso. Para ajudar a manter o contacto, deve-se dobrar o mapa de maneira a que a criança 

possa manipulá-lo facilmente aquando das mudanças de direcção e encorajá-la a manter 

permanentemente o polegar junto do local onde ela se encontra. 

O domínio destas operações coincide geralmente com o início da aprendizagem da leitura do mapa. 

Esta operação exige um certo rigor à criança. Mas, uma vez dominadas estas técnicas de base da 

orientação, torna-se extremamente valorizante e estimulante para uma criança de 6 ou de 7 anos 

orientar-se sozinha na floresta. 

Aconselha-se o acompanhamento da criança durante vários trechos do percurso balizado, sem 

contudo a ajudar – no sentido de fazer as coisas por ela. E o mesmo se fará enquanto a criança não 

se voluntariar para realizar o percurso sozinha. 

Por questões de segurança estes percursos balizados devem situar-se perto da zona de partida das 

provas dos adultos e cruzar frequentemente zonas em que os adultos as possam ajudar em caso de 

necessidade. 

 

Dos 9/10 aos 12 anos (ver Caderno Didáctico Nº2) 

A partir do momento que a criança é capaz de seguir completamente autónoma um percurso 

balizado, lendo e orientando o mapa, poderá realizar percursos de cerca de 3 Km, em que as balizas 

se encontrem na proximidade dos caminhos ou “linhas de segurança/corrimões naturais”, que são 
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elementos que oferecem toda a segurança de progressão, comparáveis aos caminhos, tais como: 

fossos secos, limites de vegetação bem definidos, linhas de água, vedações, muros, etc. 

A criança deve aprender progressivamente a orientar-se por outros elementos além dos caminhos: 

os elementos pontuais (rochas, buracos…), os limites de vegetação. Isto vai-lhe permitir de seguida 

seleccionar um bom ponto de ataque, isto é, “em que local vou deixar o caminho, e se a forma deste 

não for suficiente como referência, qual o elemento exacto do terreno que me vou apoiar para 

facilmente encontrar a baliza?”. Uma rocha, um limite de vegetação, um buraco ou uma depressão 

no bordo do caminho, uma clareira, ou outros tantos elementos fáceis de descobrir a partir do 

momento em que a criança consegue fazer a ligação entre os elementos do terreno e a sua 

representação no mapa. A criança poderá também começar a utilizar a bússola para orientar o mapa, 

se os elementos visíveis não lhe permitirem orientá-lo pelo terreno, e também para se 

ressituar/recolocar, se não souber com exactidão onde se encontra. 

A partir dos 9/10 anos a criança deverá de maneira autónoma escolher o seu itinerário em função 

das suas competências, referenciar no mapa os elementos pertinentes que a vão ajudar a encontrar 

as balizas, gerir o seu esforço físico, permanecendo lúcida até à chegada. 

Deverá igualmente saber lidar com os imprevistos e saber controlar as suas emoções se as coisas não 

acontecerem como o previsto. Assim, a orientação permite às crianças desenvolver uma certa 

autonomia, reforçar a confiança nela própria (autoconfiança), sentir-se responsável pelas suas 

opções e a controlar as suas emoções em ambiente desconhecido. 

 

A partir dos 13/14 anos: 

É o momento de começar a colocar-se a questão da escolha dos itinerários. É preciso deixar 

resolutamente os caminhos e as linhas de segurança para chegar o mais rapidamente à baliza. 

Chegou o momento de começar a “navegar”, isto é, de aprender a ler, interpretar e utilizar as curvas 

de nível – orientação pelo relevo. 

Os percursos são mais longos e mais técnicos, com distâncias de cerca de 4 Km que deverão ser 

percorridos em 30 minutos. 

Tecnicamente, as balizas estão mais afastadas dos caminhos e dos “corrimões” (fossos, regatos, 

caminhos, vedações …) e nem sempre se vêem a partir destes elementos. 

Será mesmo necessário, por vezes, recorrer ao azimute (sumário ou de precisão) para encontrar uma 

baliza ou para se deslocar entre os postos de controlo. Com efeito, há muitas vezes uma opção a 

fazer, e atacar o posto a partir do caminho raramente é a solução mais rápida … 

 

 


