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As capacidades que a Orientação desportiva permite desenvolver – autonomia, decisão, auto controlo,
observação, reflexão, auto responsabilização – sem falar do desenvolvimento das capacidades
funcionais e coordenativas (resistência, força, flexibilidade, velocidade, agilidade,...)
e do grande contributo para a educação ambiental – justificam o seu ensino
ao longo de toda a escolaridade.
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Os autores são professores de Educação Física, com experiência nas áreas da formação de professores,
aprendizagem e competição em Orientação. (*)

São objectivos dos Cadernos Didácticos :
 Fornecer informação específica sobre a Orientação como conteúdo curricular de Educação Física,
numa perspectiva de complemento e enriquecimento dos programas nacionais, que apenas
abordam esta modalidade desportiva no 7º e 10º anos de forma pouco concreta e descontínua;
 Dar a conhecer metodologias de iniciação à Orientação desportiva no Ensino Básico e Secundário
em espaços interiores da escola e espaços circundantes, utilizando Mapas Simples e croquis – salas
de aula, ginásio, perímetro escolar, jardins/parques públicos, estádios, …;
 Fornecer pistas para a produção de ferramentas didácticas indispensáveis à elaboração de unidades
de aprendizagem;
 Alertar os professores para o excelente potencial interdisciplinar da Orientação;
 Fazer salientar os desafios e os problemas fundamentais da modalidade.
O tratamento didáctico tem a preocupação de conservar a lógica e a especificidade que caracterizam a
Orientação enquanto modalidade desportiva praticada na floresta.
No entanto, na abordagem à Orientação em Mapas Simples, nem todo o valor educativo e desafios
colocados pela Orientação praticada na floresta são possíveis de aprender e vivenciar pelos alunos (VER
Quadro nº1).
Torna-se fundamental que o professor de Educação Física participe em acções de formação e consulte
bibliografia técnica especializada, com o objectivo de obter experiência prática e conhecimentos mais
alargados e aprofundados da modalidade praticada na floresta.

NOTA MUITO IMPORTANTE :

 Para conhecer melhor os conteúdos teóricos da Orientação abordados nos Cadernos Didácticos, o
leitor deverá consultar o Manual da FPO: “ORIENTAÇÃO. Desporto com pés e cabeça –
Setembro/2010” (distribuído pela FPO às escolas).
---------------------------------------------

(*)

– Contactos:
Emanuel – emaro@sapo.pt
Hélder – hsfleiria@gmail.com
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1. CARACTERIZAÇÃO SUMÁRIA DA ORIENTAÇÃO
"Os orientistas são homens da solidão. No momento da partida, ultrapassaram já a barreira da civilização.
Seguem pelo instinto e pela inteligência um caminho imaginário e têm por únicos companheiros
os violentos batimentos do coração, a sua feroz vontade de correr e o tic-tac de relógios
invisíveis. Respiram o ar balsâmico das florestas ao longo das estações.
À chegada, regressam ao seio dos seus semelhantes e precisam
de algum tempo para sair do seu isolamento. É então nesse
momento que os podemos abordar de novo".

A Orientação é um desporto individual da família das actividades físicas de ar livre, praticado
preferencialmente na natureza – é um desporto de competição ou lazer para todos, praticado no mais
belo estádio do mundo, a floresta.
Originária dos países Escandinavos (meados do sec. XIX), este desporto centenário, tem demonstrado
uma vitalidade e uma popularidade crescentes, respondendo às exigências e expectativas do homem
moderno, sendo actualmente praticada por milhões de adeptos espalhados pelos cinco continentes. É um
desporto onde o praticante escolhe o caminho a ser seguido, gerando deste modo, uma componente
mental e lúdica capaz de atrair um grande número de praticantes de todas as idades.
Não só permite o contacto com a natureza, o equilíbrio entre o esforço físico e mental, como também
estende o seu campo de acção ao lazer social, ao desporto de alta competição, ao desporto amador e ao
desporto de formação no meio escolar.
É uma modalidade desportiva autónoma, com regulamentos específicos, tutelada a nível internacional
pela IOF (International Orienteering Federation) e a nível nacional pela FPO (Federação Portuguesa de
Orientação), conciliando as vertentes de competição, recreação e formação.
A Orientação existe sob a forma de múltiplas variantes (VER Quadro nº2).

Na sua vertente recreativa, esta modalidade desportiva, de rápida aprendizagem, permite que cada
indivíduo tenha o seu próprio ritmo de actividade. O praticante, sem preocupações competitivas, sem
stress, pode tranquilamente executar o percurso, individualmente ou em grupo, saboreando a paisagem e
o contacto directo com a natureza.
Na sua vertente formativa, faz parte dos programas curriculares de Educação Física e da Lista de
modalidades com quadro competitivo nacional do Desporto Escolar do ensino Básico e Secundário.
É uma modalidade de grande valor pedagógico, permitindo, que através do desporto se descubra a
natureza e se promova o respeito e a protecção do meio ambiente e a interligação com um infindável
número de disciplinas e áreas do conhecimento - Matemática, Geografia, estudo do Meio Físico, Educação
Física, etc.
Como actividade formativa permite ainda ao jovem o desenvolvimento (treino) de: iniciativa/tomadas de
decisão e de risco, auto-confiança, auto-controlo, autonomia, espírito de observação e autoresponsabilização.
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Nas últimas décadas temos assistido, um pouco por toda a Europa, onde esta modalidade desportiva tem
alguma expressão, ao nascer das “escolas de Orientação” nos clubes da modalidade, com o objectivo de
tentar trazer para a floresta os escalões mais jovens. (VER “Caderno Didáctico nº1”).
Como actividade de competição, com diferentes percursos adaptados às diferentes idades e sexos, exige
do praticante: capacidade de raciocínio em esforço; rápidas tomadas de decisão e estabilidade psicoemocional; níveis de resistência comparáveis aos dos atletas de meio-fundo – resistência aeróbica e
resistência anaeróbica láctica, necessitando constantemente do substrato anaeróbico devido ao terreno
acidentado e necessidade de corridas em velocidade em certas situações.
Estudos realizados nos anos 80 do Sec. XX com atletas de elite sugerem o equilíbrio dos factores cognitivos
e físicos como condição de sucesso para a competição nesta modalidade.
As provas de competição de Orientação caracterizam-se por:
 Exigirem a todo o momento tomadas de decisões, que assentam em qualidades de percepção visual,
análise, concentração e auto-controlo;
 O terreno onde se desenvolvem, é bastante variado e acidentado – escarpas, areia, linhas de água,
rochas, vegetação mais ou menos densa, relevo variado, etc. – o que faz dos praticantes de
Orientação a este nível, “corredores-todo-o-terreno”;
 A dificuldade técnica da corrida, requer frequentes paragens (micro pausas), para consulta do mapa,
utilização da bússola, tomadas de decisão, ...;
 Situações de stress (contrariedade), tais como a correcção de erros, a distracção causada por outros
competidores, etc.

Em todos os casos, é um “desporto com pés e cabeça”.
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Quadro nº 1
Processo Ensino/Aprendizagem – Orientação em Mapas Simples vs. Mapas de Floresta:

Orientação em Mapa Simples

Orientação em Mapa da Floresta

 Utilização
do
“plano
topográfico”
–  Utilização do “mapa” – representação
representação do espaço em duas dimensões
tridimensional do espaço (com curvas de nível)
(sem curvas de nível)
 Simbologia geralmente a preto e branco

 Simbologia a cores

 Ambiente simples e conhecido

 Ambiente complexo e desconhecido

 Terreno geralmente alcatroado, plano, sem
relevo e sem vegetação

 “Todo-o-terreno” – com relevo – qualidade e
penetrabilidade do solo muito variada

 Pontos de referência do terreno bem evidentes
e fáceis de identificar – edifícios, bancos,
escadas, vedações, …

 Pontos de referência do terreno naturais,
alguns difíceis de identificar – vegetação,
relevo, carreiros, limites de vegetação, …

 Não se coloca seriamente o problema da
segurança física e psicológica – meio seguro,
com espaços restritos, claramente delimitados,
por muros, passeios ou vias de circulação

 O problema da segurança física e psicológica é
real – necessidade de reconhecimento e
balizamento prévio do terreno, geralmente
desconhecido – medo/apreensão de estar
sozinho na floresta

 Facilmente pode chegar a todos os alunos da
escola

 Dificilmente chega a todos os alunos da escola

 Aprendizagem: aspecto técnico, regulamentar,  Aprendizagem dos aspectos técnicos (muito
ético, fair-play …
mais complexos e variados, ligados ao relevo),
regulamentares,
éticos,
do
fair-play,
comportamentais, de segurança, funcionais
(energéticos), …
 Aprendizagem da “Orientação Básica” em
mapas simples – de rápida aquisição



Aprendizagem da “Orientação Precisa” em
mapas da floresta, utilizando a bússola e outros
materiais de orientação – requer mais tempo
de aprendizagem (maior número de sessões)

professor não necessita de
ter  O professor necessita de ter conhecimentos
mais ou menos amplos e específicos sobre a
conhecimentos muito amplos e específicos
matéria
sobre a matéria

 O

Quadro nº2
Disciplinas Oficiais da Orientação






Orientação Pedestre
Orientação em BTT
Orientação em Ski
Orientação de Precisão
As Corridas Aventura

Outras variantes






Parques; dentro da cidade
Percurso “score” – “Score 100”
Em “raquetes” de neve, a cavalo, de canoa, …
Orientação Nocturna
Estafetas

“As provas de Orientação têm diferentes distâncias
(Sprint, Média e Longa), tendo cada uma delas as
suas características próprias”.
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2. A ORIENTAÇÃO NA ESCOLA em Mapas Simples
INTRODUÇÃO
De onde venho? Onde estou?
Para onde vou?
Por onde vou?

Saber orientar-se utilizando um mapa, isto é, poder deslocar-se com à vontade e segurança de um ponto
para outro, em qualquer ambiente novo e desconhecido, utilizando a representação gráfica desse meio –
croqui, planta, mapa, carta topográfica, carta militar, mapa convencional de Orientação … – fazendo a
relação espacial do desenho com a realidade, é um objectivo educativo de base da escola de hoje.
Mais tarde ou mais cedo, toda a gente será confrontada com um mapa da cidade, da estrada, com
situações de turismo pedestre, viagens ferroviárias, etc.
A leitura de um mapa e a orientação são, pois, actualmente, competências necessárias em numerosas
situações: na cidade, aquando de um deslocamento académico ou profissional, em viagem ou na prática
de um desporto de ar livre, etc. – o que, na realidade, implica várias competências difíceis de adquirir
teoricamente.
Nada melhor do que iniciar com exercícios práticos que utilizem croquis e mapas de áreas conhecidas e
seguras.
A iniciação em mapas simples vai permitir que os alunos abordem em progressão, cada passo, cada
técnica, cada competência, evoluindo do conhecido para o desconhecido:
 Sala de aula e Ginásio – noção de símbolo, croqui e mapa;
 Perímetro escolar e espaços circundantes, meios mais ou menos conhecidos – aplicação dos
conhecimentos adquiridos em meios seguros;
 E, sempre que possível, a Floresta – aplicação dos conhecimentos adquiridos em meio natural e
desconhecido.
A aprendizagem da Orientação na escola em mapas simples, além de permitir resolver esta competência
educativa e utilitária básica, faz ainda a ponte com a Orientação desportiva, modalidade conhecida no
mundo do desporto como “o Desporto da Floresta”.
As capacidades que a Orientação desportiva permite desenvolver – autonomia, decisão, auto controlo,
observação, reflexão, auto responsabilização, sem falar no desenvolvimento das capacidades funcionais e
coordenativas – resistência, força, flexibilidade, velocidade, agilidade,... e o grande contributo para a
educação ambiental – justificam o seu ensino ao longo de toda a escolaridade.
CONTEXTO
A Orientação como desporto de ar livre, praticado na natureza, embora faça parte dos programas
nacionais de Educação Física, raramente entra nos conteúdos de ensino da Educação Física e Desporto
Escolar nas nossas escolas.
Para a esmagadora maioria dos estabelecimentos de ensino – por razões relacionadas com a falta de
tempo/horários, distâncias a percorrer até às áreas cartografadas, custo elevado dos recursos materiais
necessários (transportes, mapas específicos e outros materiais didácticos), formação específica dos
professores, … – esta actividade só é viável de realizar no interior das escolas ou espaços circundantes,
utilizando mapas simples (plantas, croquis, …).
Nesta perspectiva, podemos praticar Orientação em qualquer espaço, desde que cartografado – a
Orientação é a actividade de ar livre mais simples e barata de pôr em prática. Uma pequena zona
arborizada, um simples terreno desocupado, a área de um complexo desportivo, de um estádio, de um
jardim ou parque público ou de uma escola, … podem facilmente permitir a aprendizagem das técnicas de
base da Orientação.
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Em função das condições de prática oferecidas pela escola, o professor poderá desenvolver a actividade
em espaços como: ginásios, campos de jogos, perímetro escolar, estádios, parques/jardins municipais,
etc. – e, sempre que possível, em áreas de floresta.
As escalas utilizadas na iniciação deverão ser da ordem de 1:2.000, 1:5.000, 1:7.500 – e só depois as
escalas oficiais: 1:10.000 e 1:15.000.
Comecemos então por ensinar a Orientação nas aulas de Educação Física e actividades internas do
Desporto Escolar, dentro da escola e/ou áreas circundantes.
Com facilidade o professor de Educação Física pode produzir croquis de salas de aula, do ginásio/pavilhão,
o Mapa Simples da escola, pintar meia centena de postos de controlo fixos em elementos característicos
do perímetro escolar (“Percurso Permanente de Orientação”) – que lhe irão permitir traçar várias dezenas
de percursos de diferentes graus de dificuldade – e organizar o Dossier de Orientação …
As técnicas de orientação de base, o “Espírito da Orientação”, os regulamentos e a organização de provas
e convívios, o material utilizado, … são em tudo idênticos aos utilizados na floresta, com algumas
vantagens: há mais segurança (física e psicológica); podemos tocar todos os alunos de uma escola.
A iniciação à Orientação dentro da escola, poderá assim fazer parte do Projecto Curricular de Educação
Física, após algum investimento e esforço iniciais.
Não nos esqueçamos também que, em termos de desenvolvimento desportivo, a Orientação tem todas as
vantagens em ser implantada na escola, pois é ela o local privilegiado para o processo
ensino/aprendizagem inicial, garantidas as condições mínimas indispensáveis de prática: formação
específica dos docentes, mapas, material didáctico, leque de actividades e jogos relacionados com a
iniciação à Orientação desportiva…
O entusiasmo e a motivação pela modalidade quer dos alunos quer dos professores são reais.
A dificuldade está em criar as condições mínimas de prática e as metodologias indispensáveis dentro da
escola.
Para tal, a FPO poderá ter também uma palavra a dizer:
 Ligação entre as escolas, o Desporto Escolar e os clubes de Orientação locais;
 Apoio à produção e edição de mapas;
 Colaboração na organização de cursos de formação (inicial e reciclagem) para professores;
 Implementação de percursos permanentes em escolas, parques e florestas circundantes;
 Apoio à produção e aquisição de material pedagógico e didáctico e organização de actividades.
… fazendo assim a ponte com a modalidade federada …

DEFINIÇÃO
É por volta dos 10 /11 anos que as crianças estão suficientemente maduras para lidar com os conteúdos
mais abstractos relacionados com a leitura e interpretação do mapa de Orientação – no entanto, há
crianças de 7/8 anos intelectualmente ao nível das de 10 anos, capazes de fazer percursos simples de
iniciação.
De uma maneira geral, podemos definir a Orientação como: “corrida individual, contra relógio,
em terreno desconhecido e variado, geralmente de floresta ou montanha, num
percurso materializado no terreno por postos de controlo que o orientista deve
descobrir numa ordem imposta. Para o fazer, ele escolhe os seus próprios itinerários,
utilizando um mapa e, eventualmente, uma bússola”.
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Ao praticante (“corredor todo o terreno”) é-lhe imposto:
 Passar por todos os postos de controlo, por ordem obrigatória, no menor tempo possível;
 Tomadas de decisão na escolha do itinerário – o orientista é “uma máquina de fazer itinerários”;
 Respeitar os regulamentos relativos à modalidade, à segurança e ao meio ambiente – o “Espírito
da Orientação”.
Orientação é sobretudo a escolha de itinerários, através da leitura e interpretação do mapa e da relação
deste com o terreno.
É uma actividade em que o praticante deve decidir sozinho, ser responsável pelas suas tomadas de
decisão, assumir e responsabilizar-se pelos seus êxitos e pelos seus erros e fracassos – aqui a culpa não é
do árbitro …
Um percurso de Orientação, consiste, pois, num deslocamento composto por três fases sucessivas:
1. Uma fase de referência com o mapa (localização no mapa, orientação do mapa, relação mapaterreno) – De onde venho? – Onde estou?
2. Uma fase de escolha do itinerário – Para onde vou? – a partir de:
 “corrimões ou linhas de segurança” - por onde quero seguir: pelo lado esquerdo do ginásio,
junto ao canteiro, …
 pontos de apoio – que sucessivamente vão confirmando o meu itinerário – viragem à esquerda,
boca de incêndio, canto do pavilhão, …
 pontos de decisão – os locais onde mudo de linha de segurança
 saltos/atalhos – locais onde posso cortar, atalhar
 linhas de paragem – linhas, espaços, facilmente identificáveis que não posso ultrapassar, ou as
linhas, espaços ou objectos facilmente identificáveis onde devo chegar quando faço um atalho
3. Uma fase de realização do itinerário, com reajustamentos em função da validade das escolhas e da
natureza real do terreno – Por onde vou?
Em meio escolar, podemos definir a Orientação como “uma corrida individual ou em pequenos
grupos, contra-relógio ou em tempo limitado, em terreno variado e isento de qualquer
perigo objectivo, em percursos materializados por postos de controlo que o aluno
deve descobrir por ordem obrigatória ou não, por itinerários da sua escolha, servindose de um plano cartográfico ou de um mapa e, eventualmente de uma bússola".

Com alunos muito jovens com pouca autonomia e pouca auto-confiança ou em função dos locais de
prática e das condições de segurança, o professor deverá propor inicialmente situações a pares/trios ou
em pequenos grupos. Progressivamente o professor irá solicitando o trabalho individual, à medida que os
alunos ganham auto-confiança e autonomia na realização das tarefas.
Poderá também reduzir a pressão temporal, recorrendo a uma metodologia que favoreça apenas a
procura dos postos de controlo.
A utilização da bússola deve ser retardada – o seu uso no início do processo ensino/aprendizagem é mais
prejudicial do que benéfica.
De facto, numa fase de iniciação é de todo prioritário e essencial que o aluno aprenda a ler o mapa e o
terreno e faça a relação entre ambos – devemos ajudar o aluno a adquirir uma perfeita compreensão das
indicações fornecidas pelo croqui ou mapa, e isto em relação permanente com a observação do
terreno/envolvimento.
O aluno que faz com exactidão a relação mapa-terreno e terreno-mapa, pode, na maioria dos casos,
passar sem a bússola para se deslocar de um ponto para outro quer dentro da escola quer dentro da
floresta.
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Servindo essencialmente a bússola para nos deslocarmos a direito – para seguirmos a direcção ideal dada
pela linha recta – a sua utilização precoce iria levar o aluno a centrar nela a sua atenção (“ir com o nariz
na seta vermelha”), desprezando assim a observação das características do meio em que se desloca e a
sua relação com o mapa, sendo incapaz, na maioria dos casos, de determinar a sua posição exacta quer
no mapa quer no terreno.
Na iniciação à Orientação na escola e espaços circundantes, a utilização da bússola, não sendo de todo
indispensável, surge numa 2ª etapa – quando o aluno já sabe orientar-se sozinho pelo terreno – como
aquisição técnica com “transfert” para a Orientação na floresta e como orientação expedita de conteúdo
utilitário.
Assim, a utilização da bússola na floresta, justifica-se nas seguintes situações exemplo:
 Em áreas sem relevo “falante”, em áreas onde as árvores são todas iguais, em áreas abertas, nuas,
sem dunas ou relevo – isto é, quando o mapa e o terreno não apresentam referências
suficientemente características para orientar o mapa ou para determinar o itinerário – orientamos
então o mapa pela bússola;
 Quando um obstáculo inultrapassável nos obriga a uma mudança provisória de direcção, sendo
necessário contorná-lo – retomando depois a direcção inicial.

3. CRIAR AS CONDIÇÕES DE PRÁTICA.
O MATERIAL DIDÁCTICO
"Um mapa de Orientação é o instrumento mais importante para ajudar o praticante a deslocar-se no
terreno e a encontrar os postos de controlo. O mapa de Orientação é como um livro. Para o utilizador é
importante ser capaz de o interpretar. O cartógrafo, como o escritor, tem de saber fazê-lo. Para se
compreenderem têm que falar a mesma linguagem. Esta linguagem é a dos símbolos. Alguns destes
símbolos são fáceis de compreender, mas claro, o mais difícil e o mais importante é compreender a
representação do relevo" – Alexander Shirinian.
3.1. O MAPA

Contrariamente às outras actividades de ar livre (ski, vela, escalada, BTT, etc.), a Orientação não necessita
de instalações e materiais caros e sofisticados. O único elemento indispensável para a sua prática é o
Mapa.
Os mapas simples de escola e espaços circundantes, aparentam-se em quase todos os aspectos aos
mapas de Orientação convencionais.
Com um pouco de tempo e de imaginação, seremos capazes de desenhar um croqui do ginásio ou o mapa
da escola a partir da sua “planta topográfica”, que permita a iniciação e a prática das actividades de
orientação na escola, sem que para isso precisemos de ser cartógrafos diplomados (ver em “Anexos”:
“COMO PRODUZIR UM MAPA SIMPLES A PRETO E BRANCO”, segundo Camilo de Mendonça).
No entanto, recomendamos, sempre que possível, a frequência do curso de cartografia de “nível 1” da
Federação Portuguesa de Orientação/FPO (“Cartografia de mapas simples”).
É possível utilizar toda a variedade de documentos cartográficos, plantas, mapas, cartas ou planificações,
para ensinar a Orientação, em função do tipo de prática previsto. O tratamento didáctico da actividade
será diferente segundo o tipo de mapa utilizado.
Estudar o mapa é um momento crucial no processo ensino/aprendizagem da Orientação.
O professor não deve hesitar em “gastar tempo” até que todos os alunos façam uma boa leitura e
interpretação do mapa. Antes mesmo de se poder estabelecer com precisão a relação mapa–terreno e
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terreno-mapa (esta competência faz-se através de sessões e exercícios específicos), é indispensável
identificar e conhecer os símbolos de tudo o que está representado no mapa.
O mapa é uma ferramenta indispensável para a Orientação. A relação “mapa-terreno” ou “terreno-mapa”
é essencial. O grande problema da informação e do seu tratamento é na Orientação idêntico ao das
outras disciplinas desportivas – convém, no início da aprendizagem, reduzir a carga de informação a
tratar. O objectivo é ajudar o aluno a seleccionar a informação essencial e mais pertinente, favorecendo o
êxito da tarefa.
CROQUI

Um croqui é um “desenho à mão”, realizado rapidamente, de uma área reduzida e simplificada em
projecção vertical. Não tem o rigor das proporções e relação entre os objectos, exigidos na produção dos
mapas. Podemos inclusivamente completá-lo com projecções de perfil para melhorar a sua compreensão
e leitura nos escalões mais jovens.
O mapa, contrariamente ao croqui, respeita a escala e a projecção vertical de todos os elementos que
contém.
3.2. PERCURSOS PERMANENTES DE ORIENTAÇÃO (PPOs)

Trata-se de áreas equipadas em permanência para a prática da Orientação, onde são pintados ou
espalhados várias dezenas de símbolos da Orientação em pontos característicos do terreno – balizas ou
postes, que permanecerão no terreno muito tempo.
Permitem traçar múltiplos percursos e assim contribuir para a aprendizagem e descoberta da Orientação,
ao ritmo de cada um, e também para a promoção da modalidade, dificilmente mediatizável.
Pela diversidade de percursos que se pode propor aos utilizadores, os PPOs destinam-se a todos os
públicos: alunos das escolas, principiantes e praticantes de Orientação confirmados ou amantes das
actividades de ar livre ou pessoas portadoras de deficiência motora – crianças, jovens, adultos e seniores.
O objectivo é escrever o nº de código do posto de controlo ou picotar no cartão de controlo.
Segundo Jorge Baltazar, a existência de percursos permanentes nas escolas e nos espaços verdes
circundantes (parques, pequenos bosques, etc.) é de particular interesse para a abordagem da Orientação
a nível curricular ou mesmo extracurricular e apresenta as seguintes vantagens:
 A organização das aulas é facilitada – evita o trabalho longo e fastidioso que representa a colocação e
recolha das balizas antes e depois de cada sessão;
 É prático – menor tempo de gestão da actividade;
 Possibilita a abordagem da Orientação por todos os professores, mesmo os menos habilitados
tecnicamente;
 Permite ter em actividade um número elevado de alunos de grupos de nível diferentes;
 Permite que cada um aprenda e descubra a Orientação ao seu ritmo e sem pressões.
Desvantagens

 As acções de confirmação da passagem pelo ponto de controlo são diferentes das utilizadas num
percurso formal;
 Pela razão anterior é possível confirmar a passagem pelo ponto de controlo sem ir ao local, se alguém
que foi ao local disser qual é o código de letras (números ou objectos) inscrito no local.
COMO MONTAR UM PERCURSO PERMANENTE NA ESCOLA

31

13

Pintar em elementos característicos do perímetro exterior da escola – edifícios, muros, bebedouros,
bocas-de-incêndio, escadas e outros elementos característicos – o símbolo da Orientação com 10 a 15 cm
de lado, no qual são inscritas letras ou números (códigos) que os alunos devem transcrever para o cartão
de controlo.
Pintar um elevado número de postos de controlo, de forma a possibilitar a marcação de várias dezenas de
percursos.
PERCURSOS PERMANENTES EM PARQUES E FLORESTAS

No exterior, utilizar como material para fazer os postos de controlo,
estacas em madeira tratada, do modelo indicado na figura ou similar,
que são enterradas. Podem ser também utilizados outros materiais
como por exemplo marcos de pedra, fitas ou mangas em plástico rígido
que são colocados à volta dos elementos característicos.
Os PPOs na floresta são de acesso livre ao público e da
responsabilidade dos praticantes. As crianças e jovens de menor idade
deverão ser acompanhados sob a responsabilidade de um adulto.
Apresentam alguns riscos e perigos (de perder-se, acidentes sem
auxílio/primeiros socorros, …) se os utilizadores menos preparados não
forem cautelosos e não seguirem na prática as recomendações que
devem estar anexas ou fotocopiadas no verso dos mapas.
Para o prevenir, e em primeiro lugar, é essencial respeitar a ordem dos postos e escolher o grau de
dificuldade do percurso em função da experiência de cada um.
Sempre que possível, será importante implantar os PPOs próximo de estruturas de acolhimento e apoio
aos seus utilizadores – cedência ou venda de mapas com ou sem percursos marcados, apoio técnicopedagógico, balneários, telefone, acesso aos primeiros socorros, instalações
sanitárias, etc.
Os praticantes terão assim à disposição mapas com todos os postos
marcados, mapas virgens para poderem marcar os seus percursos ou ainda
vários percursos marcados, adaptados ao seu nível de prática.
Deverão existir percursos de vários graus de dificuldade – muito fáceis,
fáceis, médios, difíceis – em função dos escalões etários e experiência dos
utilizadores e das características da área:
 Percursos acessíveis a pessoas com mobilidade reduzida;
 Para crianças;
 Para jovens e adultos;
 Para praticantes de Orientação confirmados;
 Percursos de competição.
Para decidirmos onde se devem colocar os postos devemos recorrer a técnicos especializados, da FPO ou
dos clubes de Orientação locais – eles melhor do que ninguém saberão escolher e implantar no terreno os
postos de controlo: os fáceis para os principiantes e os difíceis para os orientistas confirmados.
Devemos fazer a manutenção regular dos PPOs:
 Substituição de picotadores ou postes vandalizados ou deteriorados;
 Renovação da pintura de códigos apagados pelo tempo ou substituição por números diferentes;
 Modificação do posicionamento dos postos;
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Estes procedimentos deverão ser previstos desde o início da sua colocação, utilizando materiais
adaptados.
Em situações particulares é ainda possível contribuir para a descoberta do património cultural do lugar
ou da região – arquitectura, tradições, modo de vida; do património natural (fauna, flora); do património
económico, histórico, etc. – através de mapas, percursos e actividades adaptados.
3.3. BALIZAS

De cor branca e laranja (o símbolo da Orientação), a baliza é o que o aluno deve encontrar no terreno,
nos locais assinalados no mapa. É o objecto que materializa o posto de controlo. A baliza nunca deve
estar escondida, deve ser visível de todas as direcções e colocada a cerca de 80 cm do solo.
Os convencionais prismas triangulares em tecido, de 15 ou 30 cm de lado não são indispensáveis.
Podemos substituí-los por:
 Prismas de cartolina (plastificada) confeccionados nas aulas da Área de Projecto;
 “Pinos”, “cones”, ou outros materiais adaptados, tais como: fitas, molas com fita, cartões
plastificados com ou sem estaca, (VER fotos). Etc;
 E, claro, pelos símbolos pintados ou postes enterrados, dos “percursos permanentes”.
Todas elas devem ter um código numérico.
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3.4. CARTÃO DE CONTROLO

Essenciais na iniciação na escola. Servem para picotar ou escrever o
código dos postos de controlo.
São facilmente confeccionados no computador e adaptados aos vários
percursos e exercícios concebidos pelo professor em função dos
objectivos da aula (ver mais exemplos nos Anexos).
Nele devem constar os seguintes elementos:
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 Identificação do participante (nome, nº do peitoral), da equipa e do escalão em que participa.
 Hora de Partida e de Chegada.
 Casas para picotar em caso de engano – as “Reservas”: R1, R2, R3.
Escola EB 2,3 Guilherme Stephens – ORIENTAÇÃO
Nº do Peitoral:

Nome:

Escalão:
Equipa:

Tempo:

9

10

11

12

13

R1

R2

R3

1

2

3

4

5

6

7

8

3.5. PICOTADOR DE CONTROLO

Fica junto à baliza. É com ele que os alunos confirmam e
testemunham a sua passagem pelo posto de controlo –
cada um marca no cartão de controlo um picotado
diferente.
Depressa se tornam indispensáveis para o professor, se
quer ter a certeza que os alunos fazem correctamente os
percursos.
Podem ser facilmente substituídos pela caneta,
transportada pelo aluno – neste caso o aluno escreve no
cartão de controlo o código numérico da baliza – mas este processo pode ser facilmente viciado pelas
razões apontadas anteriormente para os percursos permanentes: é mais fácil copiar o código do cartão
do colega do que reproduzir uma picotagem na sua forma e dimensão.
Nas competições oficiais, estes picotadores manuais tendem, cada vez mais, a serem substituídos pelos
sistemas de controlo electrónicos.
O “Dedo electrónico” –
substitui o picotador e o
cartão
de
controlo
manuais:
O praticante está munido
de um chip electrónico que
substitui com vantagem o
cartão e o picotador de controlo tradicionais.
A picotagem é electrónica – à chegada, o cálculo do tempo de
prova é imediato, a passagem pelos postos de controlo é imediatamente validada, tal como o cálculo dos
tempos parciais (tempos realizados entre as balizas).
POSTOS DE CONTROLO

Os postos de controlo são colocados/pintados em locais correspondendo a detalhes/objectos
topográficos bem visíveis e definidos no mapa. São materializados, no terreno pelas balizas, estacas ou
pinturas, e no mapa por um círculo vermelho – o posto a procurar deve estar no centro do círculo.
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3.6. O DOSSIER DE ORIENTAÇÃO

É a ferramenta pedagógica do grupo de Educação Física onde se
guardam e organizam todo os materiais didácticos colectivos a
utilizar rapidamente com as turmas, tais como:
 Mapas/croquis com percursos traçados, devidamente
protegidos com bolsas plásticas – da sala de aula, do ginásio,
dos postos fixos ou dos espaços circundantes;
 Chaves/soluções dos percursos – códigos, picotados,
respostas;
 Originais dos cartões de controlo, rapidamente fotocopiáveis;
 Etc.
Este(s) dossier(s) deve(m) estar guardado(s) em local acessível a
todos os professores do grupo e sempre bem arrumado(s) e
organizado(s) de forma a permitir a sua rápida utilização nas aulas
de Educação Física ou sessões do Desporto Escolar.
3.7. BÚSSOLA

A bússola não é uma ferramenta indispensável para a prática da Orientação na
escola. No entanto, a sua utilização responde a diferentes preocupações
(utilitárias e desportivas) e, sempre que possível, os exercícios/jogos com bússola
deverão entrar nos conteúdos das Unidades Didácticas
de Orientação:
 Orientar o mapa.
 Usar a bússola com mapa – ir de um posto
controlo a outro seguindo um azimute (técnica 1,
2, 3). Seguir o “azimute de retorno” – esta noção pode tornar-se útil para
a segurança dos alunos no caso em que eles estejam perdidos.
 Usar a bússola sem mapa – seguir uma direcção, seleccionando um
ponto de referência do terreno; seguir um azimute dado.

4. REGRAS PEDAGÓGICAS BÁSICAS
NO ENSINO DA ORIENTAÇÃO:
É necessário adoptar um modelo pedagógico onde o aluno se encontre em situação de:
 Deslocar-se individualmente e em corrida, sempre que possível;
 Situações-problema que permitam ao aluno organizar-se, escolher, tomar decisões;
 Tomar responsabilidades – empenhar-se quer na realização quer na organização dos exercícios;
 Assumir a responsabilidade dos seus êxitos e dos erros/fracassos;
 Exercícios em progressão – permitindo a escolha da situação adaptada ao nível de prática dos
alunos;
 Multiplicação do número de balizas e percursos – factores determinantes da aprendizagem;
 Situações que solicitem a memorização – prática que favorece o progresso e fixa as aprendizagens;
 Formulação do projecto de deslocamento/itinerário (contar a sua história) – a eficácia pedagógica e
o êxito do aluno estão estreitamente ligados a esta formulação;
 Situações lúdicas;
 Disponibilidade do professor para ajudar o aluno nas suas dificuldades – o que só se consegue com
a preparação minuciosa das sessões de aprendizagem;
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 Precisão das instruções pedagógicas, das regras de segurança e conduta a seguir em caso de
problemas.
QUALIDADES EXIGIDAS AO EDUCADOR














Ter alguma experiência da modalidade;
Capacidade de apresentar o assunto/tema/conteúdo claramente e de maneira concisa;
Ser paciente e ao mesmo tempo firme;
Ser capaz de explicar a matéria de maneira simples e interessante;
Ser capaz de organizar da melhor maneira os alunos;
Poder pôr-se ao nível dos alunos do ponto de vista dos seus conhecimentos e da sua maturidade;
Saber tratar os alunos da mesma maneira. É muito fácil favorecer os que trabalham bem e os que
colocam questões pertinentes …
Saber utilizar eficazmente a sua voz. Falar claramente e suficientemente alto e forte, fazendo face
aos alunos;
Ter o contacto com os alunos. Ouvi-los, respeitá-los e tentar ver o problema do seu ponto de vista;
Ser entusiasta e estar de bom humor. O bom humor do professor comunica-se aos alunos e cria
vontade de aprender;
Ser capaz de utilizar o material áudio visual e informático;
Gostar de ensinar. Os alunos devem ter prazer de estar com o educador.

4.1. Organização e gestão das aulas – Exigências pedagógicas

Pelas suas características específicas, uma aula de Orientação não se
improvisa …
De facto, mais do que em outras matérias, as aulas de Orientação exigem do professor tempo e rigor,
tanto na sua preparação, como na sua organização, gestão e colocação/arrumação do material.
As aulas de Orientação exigem uma atenção, uma precisão e uma organização muito mais rigorosas do
que as outras actividades físicas.
É indispensável propor situações que correspondam o mais possível às necessidades e competências dos
alunos – com efeito, uma vez que os alunos partam para a execução das tarefas, é praticamente
impossível ao professor modificar o exercício – de modo a torná-lo menos complexo – dado que deixa de
ter contacto com o aluno e não tem, pois, conhecimento das suas dificuldades em realizar o exercício.
Concepção

 Fixar objectivos em sintonia com os objectivos da aula – o que é que os alunos deverão aprender
ou aperfeiçoar em cada aula ?
 Constituir os grupos de trabalho;
 Planificar e adaptar os percursos/exercícios/jogos aos diferentes “grupos de nível” – grau de
compreensão e prática dos alunos – e reproduzi-los;
 Fazer a lista do material didáctico necessário;
 Elaborar as fichas de registo de observação, resultados e/ou avaliação da actividade;
 Determinar as tarefas/intervenções do professor durante a aula;
 Planificar a gestão e o tempo de cada exercício;
 Se houver necessidade, prever de maneira exaustiva as diferentes instruções e recomendações de
organização e/ou de segurança a dar a todos alunos.
O professor de Educação Física terá também toda a vantagem em recorrer às competências já adquiridas
pelos alunos noutras áreas curriculares, como por exemplo:
 Matemática – proporções, escalas, etc;
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 Ciências do Meio – acção do Homem no meio ambiente – ordenação e transformação das
paisagens; respeito pela natureza, etc.;
 Educação Cívica – solidariedade, segurança, respeito mútuo;
 Área de projecto – confecção de material didáctico;
 Etc.
Preparação

 Verificar regularmente o estado de manutenção dos postos de controlo do percurso permanente e
do estado de arrumação e manutenção do material didáctico;
 Se a aula for no exterior e longe da escola:
o Colocar as balizas e as fitas balizadoras, se possível, pouco tempo antes do início da sessão
iniciar a fim de limitar os riscos de vandalismo. Este procedimento evitará que a segurança dos
alunos seja posta em causa devido a um eventual desaparecimento das balizas ou outros
materiais de referência;
o Detectar e sinalizar eventuais áreas sensíveis/frágeis do ponto de vista biológico e organizar a
segurança – perfeito conhecimento do terreno, delimitando a zona onde vai decorrer a sessão,
identificando e balizando os eventuais “perigos”;
o Informar a direcção da escola do local exacto da aula;
o Levar uma caixa de primeiros socorros e um telemóvel.
 Verificar o estado de organização e arrumação do Dossier de Orientação;
 Preparar os materiais a transportar – balizas, mapas com os percursos traçados, cartões de
controlo, “soluções” dos percursos, relógio de partidas, bússolas, canetas, fichas de registo de
tempos, observação ou avaliação, etc.
Condução da aula

Preparando antecipadamente e com rigor a aula, o professor estará em condições de preocupar-se
menos com a sua organização e a segurança dos alunos e mais centrado na sua intervenção face ao
grupo/turma, durante a mesma. Estará mais disponível para formar, intervir e enquadrar os alunos,
reagindo com calma às suas necessidades e prestando mais atenção aos alunos com mais dificuldades:
 Estimulando as iniciativas individuais. No entanto, as tarefas devem ser executadas a pares/trios
ou em grupo, enquanto os alunos não estiverem preparados psicológica e emocionalmente para o
trabalho individual – é muito importante o professor estar atento a esta situação, mesmo nos
exercícios dentro da escola em espaços conhecidos do aluno. A Orientação, mesmo dentro da
escola, em ambiente conhecido dos alunos, é muito exigente ao nível da autonomia, auto-estima e
auto-confiança;
 Informando de forma clara e completa;
 Favorecendo a actividade lúdica – jogos em sala de aula, ginásio e exterior;
 Utilizando percursos que funcionem nos dois sentidos, com 1, 2, 3 ou 4 ou mais postos de controlo
– maior número de alunos a praticar simultaneamente, mais tempo na tarefa, mais situações
pedagógicas vividas, enfim, mais aprendizagem;
 Propondo exercícios curtos – é melhor três ou quatro exercícios de 200 a 500 metros do que um só
percurso de 1,5 Km. Os exercícios curtos permitem a intervenção atempada do professor, evitando
que o aluno persista no erro. Além disso, podem facilmente ser repetidos;
 Reduzindo os tempos de espera entre as tarefas – valorização do tempo de prática/tempo na
tarefa;
 Abordando um só tema por sessão;
 Permitindo aos alunos descobrir um grande número de postos – favorece a motivação e o êxito;
 “Tendo na manga” exercícios suplementares quer para os alunos que progridem mais rapidamente
quer para aqueles que progridem com menos facilidade que o previsto;
 Privilegiando uma boa leitura do mapa;
 Propondo tarefas que ajudem ao desenvolvimento das capacidades de observação e de
planificação do itinerário (projecto de deslocamento) e tomadas de decisão;
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 Retardando a utilização da bússola – o seu uso no início do processo ensino/aprendizagem pode
ser prejudicial;
 Evitando, tarefas com dificuldade excessiva (sensação de fracasso, bloqueios), comparação
imediata entre os alunos (medo do ridículo), emoções demasiado intensas (medo do
desconhecido, pouca aptidão para a autonomia ou competição);
 Colocando com frequência os alunos em tarefas de organização e gestão dos seus exercícios:
cronometrar, controlar, colocar e levantar balizas, copiar e fazer a auto-correcção dos percursos,
etc.
Como em todas as actividades da escola, o objectivo central do ensino da Orientação é tornar os
alunos autónomos, empenhados e responsáveis.
Processo metodológico ideal para a formação dos alunos:
Aprender as situações
novas com calma e sem a
pressão do tempo
Aplicar em
competição

Experimentar

Testar em ambiente
desconhecido

Exercitar-se com vários
exemplos
Testar em ambiente
conhecido, com
cronometragem

Ambiente de calma, sem pressão e êxito:
 É importante que quem aprende aja correctamente desde o início. Aqui o feed-back pedagógico é
fundamental: tanto na instrução como no desenrolar da repetição do exercício;
 Para tal, o aluno deve poder concentrar-se com calma nas novas aquisições e tarefas, realizando as
primeiras tentativas sem estar pressionado pelo tempo;
 Os exercícios não devem ser muito difíceis. O professor deve proporcionar aos alunos situações
que eles sejam capazes de resolver com alguma facilidade, e sobretudo com êxito.
Depois da aula

No final da sessão o professor deverá avaliar se os objectivos fixados foram ou não atingidos. Isto
consegue-se recorrendo, às observações sistemáticas do comportamento dos alunos, à discussão com os
alunos, à realização de pequenos testes, trocando impressões e experiências com os colegas.
Deverá também proceder à recolha e devida arrumação do material pedagógico, para ficar pronto a ser
utilizado pelos outros professores.

5. TÉCNICAS BÁSICAS DE ORIENTAÇÃO
Em Orientação, de nada serve correr – é preciso escolher o bom caminho …
É melhor marchar na boa direcção do que correr na má …
Trata-se de utilizar em simultâneo os pés e a cabeça …
5.1. ORIENTAÇÃO DO MAPA

Saber orientar o mapa e mantê-lo permanentemente orientado é de importância capital para realizar o
percurso de forma correcta e com sucesso – “somente o mapa bem orientado pode ser útil”.
Para orientar o mapa, é preciso fazer corresponder a realidade (o que se vê no terreno), com a sua
representação no mapa.
Orientação pelo terreno:
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O mapa está orientado quando coincide com o terreno. O bordo norte do mapa deve fazer face com o
Norte. É então fácil comparar o mapa com o terreno.
Quando estamos no terreno orientamos o mapa rodando-o até que ele coincida com o terreno
(correspondência com o terreno):
 Visualizar três pontos característicos da paisagem;
 Localizar no mapa esses pontos característicos;
 Colocar o mapa à nossa frente;
 Rodar o mapa, até que os pontos característicos do mapa e do terreno coincidam, isto é, fiquem na
mesma direcção.
No entanto, esta noção de concordância é difícil de fazer adquirir às crianças.
Alguns métodos que irão permitir às crianças aprender a orientar um mapa:

1. No local de reunião, antes da partida para os exercícios:
 Os alunos identificam no mapa:
o O ponto exacto onde se encontram;
o O caminho que tomaram para aceder a este ponto de reunião;
o Alguns pontos característicos, visíveis do local onde se encontram.
 Fazer rodar o mapa até que ele coincida com o terreno;
 Atenção = o mapa pode estar “ao contrário”, no caso de querermos ir para um local “em baixo do
mapa” (para Sul);
 A criança é como uma formiga que se desloca no mapa.
2. Durante a actividade, para os “desorientados”:
 Ajudá-los a identificar, no mapa ou no croqui, o local onde se encontram;
 Três casos se afiguram possíveis:
2.1. Eles estão num ponto conhecido e têm um outro ponto conhecido à vista:
Identificar no mapa, o ponto onde se encontram, e depois visar o outro ponto, fazendo rodar o
mapa até que ele coincida com o terreno.
2.2. Estão situados ao longo de um alinhamento: corredor, paredes de edifícios, caminho, sebe,
cerca, limite de floresta, etc.
Identificar o alinhamento no mapa, depois fazê-lo rodar até que a direcção coincida.
Atenção: não é necessário conhecer a posição exacta onde se encontram no alinhamento,
mas, pelo contrário, é necessário não se enganar no sentido.
2.3. Estão irremediavelmente “perdidos”, isto é, incapazes de situar no mapa o local onde se
encontram:
Dar como instrução regressar pelo caminho tomado, até a um local identificável no mapa.
Se não o conseguirem, devem regressar ao ponto central de reunião e recomeçar a tarefa.
Podemos também orientá-lo pela bússola:

Para isso, sempre com a bússola na horizontal, devemos alinhar a agulha
móvel com as linhas do N do mapa (meridianas do mapa) – os dois
Nortes, o do mapa e o magnético, devem coincidir.
A bússola é a melhor ferramenta para nos assegurarmos que o mapa está
bem orientado em relação ao terreno, em caso de dúvidas.
A grande utilidade da Bússola centra-se na possibilidade de aumentarmos
a velocidade de execução nomeadamente para orientar o mapa. Basta
para tal fazer coincidir a direcção dos meridianos do mapa com a agulha
da bússola.
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Processos Expeditos para Orientar o Mapa

Podemos recorrer a outras formas de Orientação para localização das direcções Norte e Sul sem utilizar
a bússola:
 Pelo Sol: nasce aproximadamente a Este e põe-se a Oeste, encontrando-se a Sul ao meio-dia
solar. A hora legal (dos relógios) está adiantada em relação à hora solar: no Inverno está
adiantada cerca de 36 minutos, enquanto no verão a diferença passa para cerca de 1h36m.
 Pela Lua: indica o Sul nos seguintes horários:
00:00 h – a Lua Cheia.
06:00 h – o Quarto Minguante.
18:00 h – o Quarto Crescente.
 Indicações recolhidas no terreno: disposição do musgo na parte voltada a norte das árvores e
rochas.
 Pela sombra: ao meio dia indica o Norte.
 Pelas estrelas: a estrela Polar indica o Norte.
 Pelo Sol com o relógio: mantendo o relógio na horizontal, com o
mostrador para cima, procura-se uma posição em que o ponteiro
das horas esteja na direcção do sol. A bissectriz do menor ângulo
formado pelo ponteiro das horas e pela linha das 12h define a
direcção Norte-Sul.
5.2 TÉCNICA DO POLEGAR

Quando seguramos o mapa, o dedo polegar opõe-se aos restantes, pelo que, ao
ser colocado no local em que nos situamos, indica-nos a nossa localização.
Sempre que nos deslocamos o dedo deve acompanhar no mapa os movimentos
efectuados.
Esta regra, quando bem executada, permite indicar a todo o momento, com
precisão e rapidez, o local em que nos encontramos, perdendo menos tempo a
resituarmo-nos (relocalizarmo-nos) da próxima vez que quisermos consultar o
mapa.
5.3 DOBRAR O MAPA

A possibilidade de manuseamento do mapa ao longo de todo o percurso facilita a sua leitura.
Normalmente o percurso indicado no mapa é muito menor que o mapa, havendo áreas de informação
marginal que não são determinantes para a correcta leitura do mapa.
Salvaguardando as situações iniciais de aprendizagem em que os alunos necessitam de recorrer
permanentemente à legenda do mapa, devemos dobrar o mapa de forma a reduzir o seu tamanho à
área útil com um tamanho aproximado de 15 cm.
OUTRAS TÉCNICAS PODERÃO TAMBÉM SER
ORIENTAÇÃO EM MAPAS SIMPLES, A SABER:

APRENDIDAS

E

TREINADAS

NA

5.4. AFERIÇÃO DO PASSO

Ter uma ideia das distâncias percorridas ou a percorrer é muito importante se não tivermos nenhum
ponto de referência. Os orientistas contam amiúde os seus passos para saber quando têm de mudar de
direcção ou parar – nomeadamente a partir dos pontos de ataque às balizas.
A aferição do passo deve ser testada nas pistas de Atletismo para termos uma ideia do número de
“passos duplos” que temos de efectuar para correr 100 metros – realizar três vezes um percurso de 100
metros, contando em passos duplos, somar os valores e dividir por três; o resultado obtido é o número
de passos duplos a efectuar para percorrermos 100 metros. Um orientista que tenha pernas grandes,
poderá chegar aos 32.

22

5.5. DESENHAR E ANALISAR OS ITINERÁRIOS REALIZADOS

No final do exercício/prova (ou em casa se não houver tempo), o aluno deve habituar-se a
reproduzir/desenhar no mapa o trajecto que efectivamente fez, analisando-o e reflectindo
individualmente ou com os colegas ou com o professor se o poderia ter realizado de outra maneira.
A eficácia pedagógica e o êxito do aluno parecem estar estreitamente ligados a esta formulação.
5.6. UTILIZAÇÃO DA BÚSSOLA – consultar “Anexos” e Caderno Didáctico nº 4.

Orientar o mapa; Técnica do 1,2,3; Seguir uma direcção.

6. A RELAÇÃO PEDAGÓGICA DE ENSINO/TREINO EM
ORIENTAÇÃO (*)
A Educação Física e o Desporto constituem em geral situações bastante ricas em relações humanas:
sociais, pedagógicas, psicológicas, técnicas, tácticas. Todas elas deveriam ser privilegiadas nos programas
de formação dos professores e treinadores.
A eficácia pedagógica da relação professor/aluno (treinador/atleta), isto
é, o modo como ele consegue comunicar com o aluno é fundamental
para o êxito e rendimento deste – ela favorece ou desfavorece o
professor (treinador) na utilização do seu saber.
Em Orientação, o professor não tem possibilidade de retirar a mesma
quantidade de informação sobre o comportamento dos alunos quanto
em outras matérias/modalidades.
A sua observação é realizada fora de tempo – não há observação directa
– baseando-se nas recordações/impressões dos alunos, nos dados
retirados dos tempos intermédios e totais realizados pelos nos treinos e
competições.
Ao contrário dos desportos colectivos e a maioria dos desportos
individuais, o professor de Orientação raramente pode observar
completamente o comportamento dos seus alunos em competição ou treino.
É por isso fundamental que na escola, nas primeiras aulas de Orientação, a aquisição das técnicas básicas
se realizem em sala de aula, ginásio ou áreas cartografadas onde o professor possa ver o desempenho
dos alunos. É também importante que cada aluno tenha feed-backs imediatos após a conclusão das
tarefas: dados pessoalmente pelo professor (conversando ou acompanhando o aluno na repetição da
tarefa); ou dado pelas chaves/soluções dos exercícios/percursos que serão afixados na parede.
Na Orientação desportiva praticada na floresta, no sentido de ultrapassar esta dificuldade e dado que os
meios audiovisuais convencionais são impraticáveis ou impossíveis de utilizar, várias técnicas têm sido
criadas pelos investigadores, com o objectivo de estudar os comportamentos dos atletas de Orientação
em competição e treino, nomeadamente as tomadas de decisão:
 “Postcompetition free recall” – baseado no diálogo aberto e franco entre treinadores e atletas.
 “Shadowing” – um atleta observador segue um atleta em observação com a missão de anotar em
ficha específica os seus comportamentos durante a corrida.
 “Think aloud” – o atleta verbaliza em voz alta os pensamentos acerca das decisões e técnicas de
navegação utilizadas enquanto corre. Estes comentários são gravados, para posterior análise com o
treinador, por intermédio de um gravador áudio transportado pelo atleta.
 “Head-mounted vídeo camera” – o atleta transporta na cabeça uma leve câmara vídeo enquanto
navega.
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Todavia, a maior parte destes e doutros procedimentos, embora utilizados em tempo real, no contexto
dinâmico da situação, tornam-se intrusivos e causam rupturas nos processos de tomada de decisão
envolvidos.
Na perspectiva do treinador, apenas as técnicas indicadas em primeiro e segundo lugares têm
viabilidade, sendo a primeira de utilização universal e a segunda utilizada quase exclusivamente com
atletas jovens ou de nível técnico inferior ao de elite, uma vez que aplicada aos atletas de nível superior é
frequente o “corredor sombra” perder o contacto com o atleta em observação.
Assim, a prática mais habitual e viável no processo de ensino/treino em Orientação, senão a única para a
maioria dos casos, consiste no diálogo franco e aberto que se segue a cada exercício/treino/competição
entre o treinador e os atletas, incidindo não só no que aconteceu, como também nas reacções e
sentimentos dos praticantes em relação à sua prestação – bem como na reprodução no mapa e análise
do trajecto efectuado pelo aluno/atleta.
É sobretudo nestes momentos que a interacção treinador/atleta se torna vital.
O treinador torna-se assim um “observador”, um ouvinte e um promotor do diálogo, recolhendo
informações preciosas que o irão ajudar a detectar os erros cometidos e as dificuldades sentidas pelos
atletas e assim conceber os futuros programas de treino.
(*) – Ver anexos: ”Especificidades fundamentais da Orientação”

7. ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO ENSINO/APRENDIZAGEM
7.1. OBJECTIVOS GERAIS:

 SAÚDE
o Benefícios inerentes à prática das actividades de ar livre;
o Utilização das fontes energéticas aeróbicas, permitindo um reforço das capacidades solicitadas na
corrida contínua (adaptar-se ao esforço, ultrapassar-se, …).
 AUTONOMIA
o Capacidade de se deslocar individualmente, mesmo em ambiente desconhecido, por meio de
utensílios de orientação;
o Conhecimento das suas capacidades, empenhando-se com lucidez na actividade.
 SEGURANÇA
o Desenvolvimento de hábitos de segurança activos, construídos pelo próprio aluno, através de
uma grande variedade de situações de incerteza e de risco, e passivos, assegurados pelo
professor através de instruções e conselhos.
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o Capacidade de se orientar em ambientes muito variados a partir de um mapa, evitando os perigos
objectivos;
o Empenhar-se na situação, em função da sua percepção da relação competência/risco.
 CIDADANIA
o Deslocamentos em meios a preservar e adopção de atitudes orientadas para a ecologia e
cidadania – despertar do interesse do aluno pelas regras/leis relativas ao respeito e preservação
do meio ambiente;
o Realização e partilha de aventuras em meios desconhecidos;
o Desenvolvimento de atitudes activas e críticas face às práticas;
o Acesso aos valores inerentes à actividade – convivialidade, competição em relação a si próprio,
mais do que em relação aos outros.
 RESPONSABILIDADE
o Aquisições relativas ao respeito pelo meio ambiente e pela natureza – fauna e flora;
o Capacidade em assumir papéis diferentes – praticante, organizador.
 SOLIDARIEDADE
o Respeito pelos outros deixando-os livremente escolher as suas opções;
o Desenvolvimento da entreajuda graças ao conhecimento das regras em caso de acidente e à
obrigação de prestar e procurar auxílio.
7.2 OBJECTIVOS ESPECÍFICOS




















Familiarizar-se com o vocabulário específico da modalidade.;
Realizar um percurso individualmente e em corrida sem se deixar influenciar pelos outros;
Deslocar-se sem medo de errar ou de se perder;
Situar-se no mapa, observando os elementos característicos do terreno, fazendo a relação do mapa
com o terreno e do terreno com o mapa;
Estabelecer a relação entre o mapa e o terreno num meio mais ou menos conhecido de forma
autónoma – sem a presença do professor;
Reconhecer e nomear os elementos característicos do terreno e aprender os sinais convencionais
que os representam no mapa (simbologia) e na sinalética;
Orientar o mapa, servindo-se de 3 elementos característicos do terreno – “orientar o mapa pelo
terreno”;
Saber dobrara o mapa;
Aprender a “técnica do polegar”;
Aprender a gerir o tempo de corrida: não ultrapassar o tempo limite do exercício/prova;
No “Percursos Score”: estabelecer uma estratégia de acção – cada aluno deve organizar a procura
dos postos numa ordem que terá em conta simultaneamente as suas capacidades físicas, técnicas e
cognitivas;
Manipular a bússola: orientar o mapa; técnica 1,2,3 (tirar um azimute); seguir uma direcção,
seleccionando um ponto de referência do terreno;
Estimar uma distância a partir do mapa e reproduzi-la no terreno (aferição do passo);
Ler o terreno com precisão;
Situar-se e relocalizar-se rapidamente;
Ler o mapa em movimento – em marcha e em corrida;
Desenvolver as capacidades de memorização;
Seleccionar informações, retendo somente aquelas que são essenciais (no mapa e no terreno),
nomeadamente, escolher as linhas de paragem, os pontos de decisão e os pontos de ataque.

7.3 COMPETÊNCIAS TÉCNICAS BÁSICAS

 Realizar individualmente um percurso formal de Orientação.
 Saber que espaço representa o mapa e indicar no mapa a sua localização.
 Orientar o mapa pelo terreno, mantendo-o permanentemente orientado ao longo de todo o
percurso.
 Dobrar o mapa de forma a reduzir o seu tamanho a uma área útil de aproximadamente 15 cm².
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 Saber utilizar a “regra do polegar” – sempre que se desloca o dedo polegar deve acompanhar no
mapa os movimentos efectuados.
 Saber preencher o cartão de controlo.
 Manter a concentração, não se deixando influenciar pelos outros.
 Construir itinerários.
 Ter a noção de direcção.
 Ter a noção da distância percorrida.
 Ler com antecipação (de um ponto de decisão para outro; de um posto de controlo para outro).
 Não parar junto ao posto de controlo - para não dar vantagem ao adversário.
 Estudar/Analisar os itinerários realizados (no final do exercício/prova).
7.4 OBJECTIVOS OPERACIONAIS (Check-List) – ALUNOS:

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□

Sei situar um objecto em relação ao meu corpo.
Sei situar o meu corpo em relação a um objecto.
Sei situar os objectos em relação entre si.
Sei representar graficamente o espaço/objectos conhecidos em planificação vertical e horizontal.
Sei orientar uma projecção vertical em função do posicionamento dos objectos.
Tenho a noção dos pontos cardeais e colaterais.
Conheço a história da Orientação.
Conheço o material e o equipamento básico da Orientação (mapa, baliza, picotador, cartão de
controlo, lista de sinalética, bússola, percurso permanente).
Sei orientar o mapa pelo terreno.
Sei orientar o mapa pela bússola.
Sei identificar um ponto do terreno no mapa.
Sei identificar um ponto do mapa no terreno.
Sei escolher/decidir um percurso para atingir um ponto determinado.
Conheço os símbolos de representação utilizados nos mapas, marcação de percursos, cartões de
controlo e sinalética.
Sei utilizar o cartão de controlo.
Sei executar percursos simples com pontos numerados:
□ A pares.
□ Individualmente.
□ Em estafeta.
Sei trabalhar em equipa na organização de uma prova/competição de Orientação:
□ Sei marcar um percurso no mapa.
□ Sei colocar e levantar as balizas no terreno.
□ Sei executar as tarefas de organização de uma prova de Orientação: Partidas, Chegada,
validação do cartão de controlo, classificação dos concorrentes, etc.

7.5. OBJECTIVOS TERMINAIS

ORIENTAÇÃO DO MAPA
 Orienta o mapa pelo terreno (e pela bússola);
 Lê o mapa deslocando-se - em marcha (e em corrida);
 Sabe situar-se no mapa.

AUTOMATIZAÇÃO DOS GESTOS
 Tem o mapa continuamente orientado;
 Sabe dobrar o mapa e segurá-lo de maneira a ter sempre o polegar sobre o último ponto de
paragem;
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 Sabe utilizar o cartão de controlo.

INTERPRETAÇÃO DO MAPA
 Referencia no terreno os elementos característicos observados no mapa;
 Encontra no mapa os objectos observados no terreno;
 No final do percurso, sabe identificar/traçar no mapa o itinerário realizado.

NOÇÃO DE ESCALAS
 Sabe traduzir a escala do mapa em distância no terreno.

SEGURANÇA
 Conhece a conduta a seguir em caso de engano, desorientação ou de estar perdido;
 Não sai da área da prova, conhecendo os limites estabelecidos;
 Ajuda um colega em caso de dificuldade, desorientação ou acidente.

COMPETIÇÃO
 Tem experiência de provas de Orientação em situação de competição – tanto como praticante como
organizador;
 Realiza a prova aplicando as regras do Espírito da Orientação.

CONHECIMENTOS
 Efectua individualmente um percurso em situação de competição;
 Sabe utilizar o cartão de controlo e a ficha de sinalética;
 Conhece os aspectos técnicos básicos da Orientação relacionados com o mapa e com a bússola.

8. OS DIFERENTES TIPOS DE PERCURSOS
PERCURSO GUIADO

Um mapa para cada aluno com um “Percurso em Linha” (“Line-O”) marcado (linha contínua a vermelho).
O professor dirige o grupo/turma, sendo possíveis várias situações:
 O professor insiste sobre os seguintes aspectos:
o Orientação permanente do mapa. Reorientá-lo a cada mudança de direcção;
o Relação da simbologia do mapa com o terreno;
o Escala. Relação da distância percorrida com a distância no mapa.
 No decorrer do exercício far-se-ão várias paragens para resolver dúvidas, supervisionar a orientação
correcta do mapa e interpelação dos alunos sobre o ponto onde o grupo se encontra no momento,
assim como sobre a identificação dos elementos característicos no mapa (relação mapa/terreno);
 Percurso com paragens frequentes para o professor fazer o balanço/avaliação dos conhecimentos
dos alunos sobre técnicas de base de orientação;
 Pontos de paragem previamente seleccionados e marcados no mapa pelo professor (P1, P2, P3, …).
o Os alunos correm para esses pontos à vez ou todos ao mesmo tempo;
o O professor faz perguntas à vez: comparar os elementos característicos com os símbolos do mapa
(legenda); confirmação do domínio de cada aluno sobre as técnicas básicas de orientação.
PERCURSO BALIZADO

Objectivos
 Para principiantes – para ultrapassarem a ansiedade e a angústia de errarem ou
de se perderem ou estarem sozinhos no terreno/ floresta;
 Estabelecer a relação mapa/terreno;
 Aprender a observar – reconhecer e nomear os elementos característicos do
terreno e aprender os símbolos convencionais que os representam no mapa;
 Orientar o mapa pelo terreno, a partir de elementos característicos;
 Balizar em pontos característicos bem visíveis com fitas bicolores de cerca de
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80cm de comprimento;
 Pode-se, simultaneamente, utilizar o mapa, traçando ou não o percurso;
 Pode-se igualmente, na primeira vez, efectuar um prévio reconhecimento do terreno – Percurso
Guiado.

Particularidade
 Esta forma de trabalho utiliza-se sobretudo nas primeiras sessões de iniciação – em mapas simples ou
em mapas da floresta. Em espaços pouco ou nada conhecidos, permitem “deixar” no terreno todos os
alunos duma turma sem correrem riscos – desde que, com a devida antecedência, os potenciais
“perigos” sejam bem identificados e balizados pelo professor;
 Mesmo os alunos mais medrosos não têm medo de se perder dado que deverão seguir um itinerário
balizado e em grupo;
 As fitas balizadoras serão colocadas prioritariamente nos pontos de decisão (mudanças de direcção).
PERCURSO em “ESTRELA” (IDA E VOLTA)

Bastante seguro para os principiantes. O professor sabe a qualquer momento onde se encontram os
alunos. Ele controla com precisão uma grelha de controlo,
de dupla entrada, informando-o sobre os grupos e as balizas
procuradas.
Vários postos de controlo são colocados à volta de um
ponto central (partida e chegada).
Cada participante recebe um cartão de controlo e um mapa
com todos os postos marcados, numerados de 1 a “n” e com
o respectivo código.
Os participantes partem todos ao mesmo tempo à procura
do 1º posto, diferente para cada aluno/grupo, regressando
ao ponto de partida/chegada, onde avaliarão o
picotado/código do posto. Seguidamente partem à procura
do 2º posto e assim sucessivamente.

Objectivos:
 Habituar-se a navegar em terreno desconhecido, sem a presença do professor.
 Pôr em prática as técnicas básicas de orientação relacionadas com o mapa e/ou com a bússola orientar o mapa pelo terreno; técnica do polegar; dobragem do mapa, azimutes, azimute de retorno,
etc.;
 Realizar percursos individualmente ou a pares, sem se deixar influenciar pelos outros participantes.

Particularidade:
 Dá muita confiança/segurança ao principiante. Esta forma de trabalho permite o controlo e a ajuda
regular aos alunos, dado que estes terão que passar no ponto central (partida/chegada) após cada
baliza onde está o professor. O professor - que estará disponível para apoiá-los em função das
dificuldades detectadas. Além do mais, evita os fenómenos de “amontoamento” dos alunos nos postos
e de “colagem” no decorrer da tarefa.

Avaliação:
 Avaliação formativa: cada posto poderá corresponder a um tipo de problema/aspecto técnico
particular. Verificar-se-á, assim, os pontos fortes e fracos de cada aluno.;
 À chegada os alunos têm à disposição as “chaves/soluções” dos percursos (picotados/códigos) e o
apoio (feedback-pedagógico) do professor.
PERCURSO EM BORBOLETA (EM TREVO)

Objectivos:
 Habituação à corrida em terreno pouco conhecido ou desconhecido, sem a presença do professor
(a pares ou sozinho);
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 Resolução dos problemas de orientação de precisão: orientação do mapa pelo terreno, leitura do
relevo, etc. ou outros: azimute-distância, pontos
de ataque, etc.;
 Iniciação à corrida em percurso formal.

Descrição:
 A mesma organização que o percurso em
“estrela” – é de todo conveniente que os alunos
tenham passado primeiro por situações deste
tipo;
 São montados no terreno e traçados nos mapas
pequenos circuitos de 2, 3 ou 4 postos com a
partida e a chegada comuns, de preferência
central;
 Cada aluno, recebe um cartão de controlo
adaptado à actividade e um mapa com uma “asa”
ou “folha” do “Percurso em Borboleta/Trevo”. O
aluno deve anotar no cartão a letra identificadora
do percurso;
 Todos os participantes partem ao mesmo tempo, com percursos diferentes e realizam a sua 1ª
asa/folha;
 As partidas serão efectuadas de 2 em 2 minutos, havendo 4 (ou mais) percursos diferentes;
 O aluno retorna ao ponto de partida depois da realização de cada pequeno percurso;
 Terminando o 1º percurso, o aluno fará a avaliação e partirá para realizar novo percurso.

Particularidades:
 Este exercício, realizável em todos os níveis de prática, permite controlar regularmente o trabalho
dos alunos, dado que eles passam pelo ponto central, onde se encontra o professor, após a
realização de cada asa/folha. O professor pode pois ajudá-los, tornar a explicar, fazê-los recomeçar
ou adaptar o exercício, para um menos complexo segundo os resultados. Isto evita fenómenos de
amontoamento nos postos e os alunos nunca estarão muito longe do professor;
 É fácil verificar, no momento da partida, se os alunos mais fracos, partem na direcção correcta.

Avaliação:
 Auto avaliação imediata: à chegada os alunos têm à disposição as “chaves” dos percursos
(picotados ou números dos códigos), o que lhes permite verificar se os postos encontrados estão
correctos ou não;
 Esta forma de trabalho tem o mérito de desenvolver a auto-confiança aos alunos, realizando muitos
percursos autoavaliados e deixando o professor disponível para observar os alunos no seu conjunto
e apoiar aqueles com mais dificuldades;
 Permite a avaliação formativa: cada percurso-asa, pode corresponder a um tipo de problema
particular e o professor verificará assim os pontos fortes e fracos de cada aluno;
 Poder-se-ão fazer percursos em “Borboleta” com mais do que 4 “asas”.
PERCURSO EM BORBOLETA EM EQUIPAS DE TRÊS (Variante do Percurso em
Borboleta)

 Apenas os postos ponteados são obrigatórios para os três elementos.
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PERCURSO EM CIRCUITO

 O mais clássico.
 O local da chegada poderá ser
diferente do local da partida (mais
complicada de gerir);
 As partidas são dadas regularmente
em intervalos de 2 em 2 minutos ou
1´30´´ ou 1´;
 Para ganhar tempo o professor poderá
dar as partidas nos dois sentidos; ou
traçar vários percursos com o mesmo número de balizas;
 Prova individual. Percursos por escalão/sexo. Classificação: por escalão/sexo;
 Ficha de sinalética, impressa no mapa.

Objectivos:
 Orientar permanentemente o mapa e situar-se em cada ponto característico ou posto de controlo;
 Escolher as opções mais seguras na construção do seu itinerário e deslocar-se em corrida;
 Tentar resolver os problemas sozinho em caso de dificuldade. Em caso de dúvida regressar ao
último ponto conhecido;
 Respeitar as regras do “Espírito da Orientação”;
 Realizar individualmente o mais depressa possível um percurso formal de Orientação com 10
postos de controlo, passando por todos os postos e pela ordem imposta;
 Parar em cada posto o menos tempo possível, verificando em primeiro lugar se o código da baliza
corresponde ao posto procurado e picotando de seguida o cartão de controlo na casa
correspondente;
 Partidas em intervalos regulares;
 Utilização de ficha de sinalética, com descrição simbólica/gráfica e código dos postos de controlo.
Nos escalões mais jovens esta descrição gráfica pode ser acompanhada por uma descrição textual
do posto de controlo;
 Os alunos que falharem um só código que seja, serão desclassificados.
PERCURSO PERGUNTA-RESPOSTA (Variante do Percurso em Circuito)

 Cada aluno/par recebe um mapa com um percurso, um cartão de controlo adaptado a este tipo de
percurso, picotando e respondendo às perguntas que se encontram em cada posto de controlo, na
opção escolhida (a, b ou c), correspondente a cada posto;
 Será contado o tempo de chegada. Para cada resposta errada acrescentar-se-á 5 minutos de
penalização ao tempo realizado.

Objectivos:
 Colocar os alunos em situação similar à das provas formais de orientação;
 Avaliar alguns conhecimentos teóricos sobre orientação.

Material:
 Mapas da área dos percursos escola e respectivas “chaves/soluções”;
 Cartões de controlo adaptados à actividade;
 Balizas com picotadores e com cartões/perguntas.

Avaliação:
À chegada os alunos têm à disposição as “chaves/soluções” dos percursos (código picotado de cada posto
e respectiva solução de cada pergunta) e ser-lhe-á tirado o tempo do percurso.
PERCURSOS A PARES (Variante do Percurso em Circuito)

A mesma organização que o Percurso em Circuito.



Balizas obrigatórias para os dois elementos do par;
Balizas para um só elemento do par – cada um procura a sua.
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PERCURSO COM “NINHOS” DE BALIZAS (Variante do Percurso em Circuito)

Mais adaptado e utilizado à Orientação na floresta.
 Descobrir uma só baliza por ninho;
 Cada baliza do ninho tem uma dificuldade e um valor diferente:
Baliza 1: sobre a “linha de segurança” = 1 ponto;
Baliza 2: perto da “linha de segurança” = 2 pontos;
Baliza 3: longe da “linha de segurança” = 3 pontos.
 Traçar vários percursos de nível de dificuldade diferente.

CORRIDA “SCORE”

 Postos espalhados à volta do ponto de partida/chegada;
 Os alunos partem ao mesmo tempo – partida em massa – e tentam descobrir, num tempo limite, o
maior número de postos possível, aos quais são atribuídos valores (pontos) diferentes. No entanto,
há algumas variantes (VER mais abaixo);
 Quem ultrapassar o limite de tempo estipulado é penalizado e quem chegar antes é bonificado,
segundos critérios a definir. Geralmente basta o tempo de chegada para atribuir as classificações
(depois de verificado o rigor da picotagem);
 Os postos têm valores diferentes segundo o seu grau de dificuldade técnica e distância em relação
ao ponto de partida/Chegada;
 O valor de cada posto está indicado no próprio mapa ou numa ficha que acompanha o mapa.

Objectivos
 Gerir o tempo da prova;
 Avaliar os seus próprios recursos para construir o seu projecto – dificuldade técnica e afastamento
dos postos em relação às suas capacidades;
 Efectuar o melhor itinerário possível, reduzindo as paragens em duração e em número;
 Afinar a leitura do mapa;
 Seguir com o seu projecto sem se deixar influenciar pelos outros;
 Realizar o melhor score possível num dado tempo, picotando balizas de pontuação variável,
segundo o seu afastamento e dificuldade técnica;

Material
 Colocar 15 balizas no terreno, com diferentes valores (pontos), em função do seu afastamento e
dificuldade técnica;
 Penalização de –5 pontos, por minuto a mais em relação à hora estabelecida de chegada.

Particularidade
 Trabalho individual ou a pares;
 Cada aluno/par possui um mapa com o valor e o código de cada baliza onde figuram todos os postos
e um cartão de controlo;
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 Os alunos deverão escolher 12 balizas (por Exº) e identificá-las no cartão de controlo pelos
respectivos códigos;
 Deverão também traçar o seu projecto de itinerário no mapa – ligar os postos entre si numa ordem
lógica;
 Depois deverão formalizar o seu projecto e estabelecer uma hora de partida junto do professor.
 O aluno tem 10 minutos (por Exº) para realizar o seu projecto;
 O aluno tem a possibilidade de picotar outras balizas não seleccionadas à partida. Estas só serão tidas
em conta se o aluno realizar o seu projecto inicial.

Avaliação
 Percentagem de postos encontrados em relação ao projecto estabelecido e ao número de balizas
total;
 Pontuação obtida.

Variante 1
 Trabalho individual ou a pares;
 Cada aluno/par possui um mapa com o valor e o código de cada baliza onde figuram todos os postos
e um cartão de controlo;
 Os alunos deverão escolher 12 balizas (por Exº) e identificá-las no cartão de controlo pelos
respectivos códigos;
 Deverão também traçar o seu projecto de itinerário no mapa – ligar os postos entre si numa ordem
lógica;
 Depois deverão formalizar o seu projecto e estabelecer uma hora de partida junto do professor;
 O aluno tem 10 minutos (por Exº) para realizar o seu projecto;
 O aluno tem a possibilidade de picotar outras balizas não seleccionadas à partida. Estas só serão tidas
em conta se o aluno realizar o seu projecto inicial.
Variante 2 - “Score 100”:

 Postos “espalhados” à volta de um ponto central de partida/chegada;
 Os alunos partem ao mesmo tempo – partida em massa – e tentam descobrir o número de postos
que, em função do seu valor totalize 100 pontos – num tempo limite (10 a 20 minutos, p. exº);
 Quem ultrapassar este limite é penalizado e quem chegar antes deste limite de tempo é bonificado,
segundos critérios a definir. Geralmente basta o tempo de chegada para atribuir as classificações
(depois de verificado o rigor da picotagem);
 Os postos têm valores diferentes segundo o seu grau de dificuldade técnica e distância em relação ao
ponto de partida/Chegada;
 O valor de cada posto está indicado no próprio mapa ou numa ficha que o acompanha.

9. ESTRUTURAÇÃO DO ENSINO
1ªETAPA
O ensino da Orientação deve ser iniciado em ambiente seguro e conhecido dos alunos e em situações em
que o professor possa observar e corrigir em tempo real o desempenho dos alunos: sala de aula, ginásio,
áreas limitadas do perímetro escolar. No entanto, a maior parte do ensino deve desenrolar-se ao ar livre.
Os exercícios práticos desta etapa confinam-se maioritariamente aos espaços interiores da escola (sala de
aula e ginásio/pavilhão), aplicando-se com sucesso aos alunos do 1º e 2º ciclo. No entanto, podem pôr-se
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de lado para os alunos mais velhos (3º ciclo e secundário) – aqui apenas os conteúdos teóricos serão
abordados em sala de aula.

CONDIÇÕES DE PRÁTICA
 Utilização de croquis da Sala de aula e Ginásio/Pavilhão e mapa de Orientação de áreas limitadas do
perímetro escolar;
 As áreas a utilizar são restritas e bem conhecidas dos alunos, o perímetro da escola dá confiança
aos alunos. O meio envolvente não apresenta qualquer perigo objectivo;
 As escalas dos mapas simples utilizados serão na casa de: 1:2500, 1:1000.

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS
















Realizar exercícios de orientação na sala de aula, ginásio e áreas limitadas do perímetro escolar;
Saber interpretar e orientar croquis e mapas simples;
Conhecer a simbologia dos mapas a preto e branco;
Estabelecer a relação entre o mapa/croqui e a observação do terreno:
o Relacionar o espaço representado no mapa com a sua correspondência no terreno;
o Referenciar no mapa os elementos topográficos observados no terreno;
o Encontrar no terreno os objectos observados no mapa;
o Encontrar os postos de controlo, colocados em elementos característicos do terreno.
Saber aplicar as técnicas básicas de manipulação de um mapa: dobrá-lo, segurá-lo, orientá-lo;
Realizar um percurso simples de orientação: técnica do polegar, tomar decisões (de onde venho? –
onde estou? - para onde vou? - por onde vou?);
Encontrar elementos característicos de referência: pontos de decisão definindo uma “linha de
direcção” sobre o mapa;
Correr em pequenas distâncias dos percursos;
Memorizar parte do percurso e correr (trajectos parciais);
Poder realizar todo o percurso sem cansaço excessivo e permanecer lúcido para poder interpretar o
mapa;
Conhecer as regras de segurança;
Respeitar o “Espírito da Orientação”;
Respeitar e proteger o Meio envolvente;
Aprender a controlar e a gerir as emoções característica da actividade – ansiedade e excitação,
medo de errar e de se perder, não se “colar” aos outros, …

CONTEÚDOS
 Simbologia dos Mapas simples a preto e branco;
 Leitura do mapa: descodificar os elementos cartografados no mapa e a legenda;
 Orientar o mapa pelos objectos evidentes, observados no terreno: edifícios, campos de jogos,
candeeiros, portões, etc.;
 Realizar um percurso “em estrela” e em “borboleta”, com os postos de controlo a distâncias
variadas uns dos outros, utilizando os “percursos permanentes”;
 Realizar um percurso formal de Orientação com 6 a 8 postos, se possível com balizas e picotadores;
 Saber utilizar o cartão de controlo;
 Ter o mapa permanentemente orientado;
 Não retirar as balizas do seu lugar – respeitar o material;
 Respeitar o meio ambiente.

AVALIAÇÃO
 A avaliação incidirá sobretudo na mestria em descobrir as balizas e acessoriamente no grau de
dificuldade e tempo de realização dos percursos;
 O aluno poderá realizar a prova individualmente ou a pares.
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Sala de aula – Utilização do croqui da sala de aula

OBJECTIVOS









Apresentação da unidade de aprendizagem;
Enquadramento da modalidade. Regulamentos. Espírito da Orientação;
Noção de planificação. Projecção vertical;
Noção de mapa e simbologia mais importante;
Localização e orientação do mapa. Orientação permanente e correcta do mapa;
Leitura e interpretação do mapa;
Utilização do cartão de controlo;
Funcionamento de um percurso tipo de orientação.

CONTEÚDOS TEÓRICOS – consultar o Manual da FPO “Orientação. Desporto com pés e cabeça”:
 História, conceito e tipos de prática;
 Material e equipamentos utilizados: mapas, croquis, balizas, picotadores, cartão de controlo, bússola,
percursos permanentes, …
 Noções básicas da constituição de um mapa – simbologia/legenda; escala.

SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM/EXERCÍCIOS TIPO
 Primeiros contactos com um “plano topográfico” (croqui; mapa simples):
o Escolha da simbologia do croqui da sala de aula – Legenda;
o Leitura e interpretação do croqui;
o Orientação correcta do croqui – de acordo com a disposição espacial dos objectos.
 Exercícios de localização e análise do terreno :
o Desenhar a sala de aula em folha quadriculada A4 em projecção vertical;
o Desenhar vários objectos em projecção vertical;
o Aprender a ler, interpretar e orientar correctamente o mapa/croqui através de diversas formas
lúdicas;
o Projecção no ecrã de vários objectos vistos de cima para identificação;
o Projecções no ecrã do croqui da sala de aula com vários percursos marcados para os alunos
praticarem;
o Etc. – VER Caderno Didáctico nº 4.
Ginásio/Pavilhão – Utilização do croqui do ginásio/pavilhão

Aprofundar as noções de base anteriores aplicando-as em exercícios de orientação no ginásio/pavilhão
gimnodesportivo.

SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM TIPO





Realização de percursos de Orientação, idênticos aos realizados em sala de aula;
“Jogo do Labirinto” ;
“Jogo dos Pontos Cardeais” ;
“Percursos gímnicos pedestres orientados” ;
 Colocação de objectos/aparelhos no espaço pelos alunos;
 Etc. (consultar o C.D. nº 4).
Espaços Exteriores da escola – Utilização de pequenas áreas do mapa simples da escola

Aprofundar as noções de base anteriores aplicando-as em exercícios de orientação em áreas exteriores do
perímetro escolar.

SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM TIPO
 Percurso guiado;
 Vários mapas colocados no chão identificados por letras – apenas um está orientado correctamente;
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Estudo da simbologia do mapa;
“Jogo do Labirinto” ;
“Jogo dos Pontos Cardeais” ;
Percursos em linha/ “Line O.”;
“Percursos balizados;
“Percursos em Estrela” ;
“Percursos em Borboleta” ;
“Percursos em Score” ;
Memorização e descrição do itinerário realizado ;
Etc. - consultar C.D. nº 4.

2ª ETAPA
O aluno sabe ler e orientar o mapa, conhece a sua simbologia e desloca-se com autonomia e confiança.
Aprofundamento das noções de base da etapa anterior, exercitando-as em ambientes mais vastos e
complexos e encorajando a autonomia pela prática individual de exercícios e percursos variados – mapa
da escola, mapas de parques e outras áreas circundantes.
Conhecimento de forma básica do desporto de Orientação, como praticante e como organizador.
Estudo da bússola e aplicação de técnicas básicas, sempre que possível.
Realizar uma prova de Orientação formal de forma individual.

CONDIÇÕES DE PRÁTICA
 Utilização do mapa simples da escola e mapas de áreas circundantes – Parques, Jardins, Estádios, …
 As áreas de evolução são mais vastas, mais complexas e mais ou menos conhecidas dos alunos,
tornadas seguras pelo prévio reconhecimento e balizamento de eventuais perigos e dos limites que
os alunos não devem ultrapassar;
 Os pontos de referência são mais numerosos e evidentes;
 As escalas dos mapas estão compreendidas entre 1:5.000 e 1:10.000. Os mapas de orientação de
Parques e Estádios poderão ser a preto e branco ou a cores e cartografados segundo as normas da
FPO/IOF.

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS














Saber explorar um elemento cartográfico mais rico;
Saber orientar o mapa em movimento (marcha e corrida), pelo terreno e pela bússola;
Saber calcular distâncias;
Construir o seu itinerário, utilizando uma maior variedade de referências dadas pelo mapa;
Avaliar as dificuldades, reconhecer os obstáculos para decidir o seu itinerário;
Antecipar o seu deslocamento para reduzir as paragens em número e duração;
Ser capaz de encontrar todos os postos:
Ser capaz de realizar o seu percurso num determinado tempo;
Evitar as paragens frequentes;
Respeitar o limite de tempo estipulado para a prova;
Não sair da área autorizada;
Conhecer a conduta a seguir em caso de engano, desorientação ou de estar perdido;
Respeitar a Natureza/Meio envolvente.

CONTEÚDOS







Conhecer o que simbolizam as 5 cores dos mapas de Orientação;
Orientar o mapa utilizando a bússola;
Saber traduzir a escala do mapa em distância no terreno;
Antecipar o obstáculo para o contornar e não tropeçar nele;
Ter o mapa continuamente orientado:
Não se deixar influenciar nem se “colar” aos outros participantes;
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Poder ler o mapa em movimento (marcha, corrida);
Saber avaliar o tempo e ser capaz de abandonar a prova para chegar à hora pré estabelecida;
Ajudar os colegas desorientados ou em dificuldade;
Aceitar passar da prova a pares para a prova individual;
Evitar as zonas frágeis do ponto de vista biológico.

AVALIAÇÃO
1. Realizar individualmente uma prova formal de Orientação com uma dezena de postos de controlo,
avaliando:
 A mestria: número de postos encontrados;
 A performance: tempo de realização da prova;
 A análise do percurso realizado.
2. Efectuar individualmente uma prova em “Score” com tempo limitado:
 Bonificação se chegar antes do tempo limite;
 Penalização se chegar depois do tempo limite;
 Valores diferentes dos postos segundo o grau de dificuldade.
3. Organizar e controlar em grupo uma prova de Orientação:
 Marcação dos percursos no mapa;
 Controlo da prova;
 Colocação e levantamento das balizas.

SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM TIPO
 Repetição de exercícios da etapa anterior com exigências suplementares:
o Pressão do tempo – provas cronometradas;
o Percurso score – reflexão táctica;
o Percursos com trajectos parciais de memória;
o Exercícios de colocação e recolha de balizas.
 Memorização e descrição do itinerário realizado;
 Percursos com pergunta-resposta;
 Percursos colectivos:
o A pares;
o Em estafeta.
 Exercícios com bússola;
 Etc. – consultar C.D. nº 4.
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10. EXEMPLOS DE UNIDADES DE APRENDIZAGEM

Ginásio:

4- Rosa dos Ventos

1- Percursos de Orientação

1

3- “Percursos gímnicos orientados”
(arcos)

2- Labirintos

2
4

3

5

6

7
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PLANIFICAÇÃO DA UNIDADE APRENDIZAGEM DE “A ORIENTAÇÃO NA ESCOLA EM MAPAS SIMPLES” 2º/3º CICLO

OBJECTIVOS E CONTEÚDOS ESPECÍFICOS - Situações/Exercícios/Provas, individuais e colectivas, visando a iniciação à Orientação em Mapas Simples
DESCOBERTA DOS POSTOS DE
CONTROLO

MAPA E TERRENO

DESLOCAMENTO NO TERRENO

OBJECTIVOS
- Estabelecer a relação entre o
mapa e a observação do terreno:
. referenciar no terreno os
elementos
topográficos
característicos observados no mapa;
. encontrar no mapa os objectos
observados no terreno;
- Saber situar-se no mapa.
- Saber orientar o mapa pelo
terreno e pela bússola;
- Conhecer noções básicas de
orientação pela bússola;

OBJECTIVOS
- Saber deslocar-se sozinho ou a
pares, ao longo de linhas de
segurança simples;
. Construir o seu itinerário
utilizando
a
variedade
de
referências dadas pelo mapa;
. Ser capaz de analisar vários
itinerários possíveis e escolher o
mais rápido;
. Ter o mapa continuamente
orientado;
. Deslocar-se sozinho numa área
desconhecida (parque, floresta);

OBJECTIVOS
- Encontrar os postos colocados em
elementos característicos;
- Ser capaz de encontrar todos os
postos.

CONTEÚDOS
- Saber ler o mapa: Conhecer os
símbolos e a legenda;
- Reconhecer a representação dos
diferentes objectos no mapa;
- Orientar o mapa pelo terreno
(através
dos
elementos
característicos
observados
no
terreno);
- Saber dobrar o mapa e segurá-lo
de maneira a ter sempre o polegar
sobre o último ponto de paragem –
técnica do polegar;
- Saber traduzir a escala do mapa
em distância no terreno.
- Conhecer a simbologia dos mapas
a cores.
- Orientar o mapa pela bússola;
- Conhecer a técnica do 1, 2, 3
(azimutes);

CONTEÚDOS
Deslocar-se
a
dois
ou
individualmente ao longo de um
percurso fixo ou balizado;
- Escolher uma direcção e utilizar as
vias ou objectos evidentes (árvores,
postes, edifícios, bancos, escadas,
bebedouros …);
- Orientar continuamente o mapa;
- No regresso, saber identificar e
traçar no mapa o itinerário
realizado.

CONTEÚDOS
- Realizar um percurso em “estrela”
e em “borboleta”, com os postos
colocados a distâncias variadas uns
dos outros;
- Realizar um circuito com 6 a 12
postos;
- Saber explorar uma definição
simples dos postos;
- Saber utilizar o cartão de controlo;
- Não se deixar influenciar pelos
outros participantes.

GESTÃO DA CORRIDA

SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

AVALIAÇÃO

OBJECTIVOS
- Realizar o percurso sem cansaço
excessivo, doseando o esforço para
permanecer
lúcido
e
poder
interpretar o mapa, decidindo com
discernimento;
- Efectuar um percurso em situação
de competição (performance).
- Ser capaz de realizar o seu
percurso num determinado tempo;
- Evitar as paragens frequentes;

OBJECTIVOS
- Conhecer as regras de segurança;
- Respeitar o “Espírito da
Orientação” e as Regras do “FairPlay”;
- Ser capaz de saber sempre onde
está;
- Conhecer a conduta a seguir em
caso de engano, desorientação ou
de estar perdido;
- Respeitar o meio ambiente;

A
avaliação
prática
incidirá
sobretudo sobre a mestria de
execução, isto é, o número de
balizas
descobertas
e
acessoriamente a sua dificuldade ou
tempo realizado:
. Bonificação se o percurso for
realizado individualmente.

CONTEÚDOS
- Alternar corrida lenta (leitura fácil
do mapa) e marcha (leitura difícil e
detalhada do mapa).
- Realizar o seu percurso num
determinado tempo;
- Ler o mapa deslocando-se (em
marcha, em corrida).

CONTEÚDOS
- Não sair da área da prova,
conhecendo
os
limites
estabelecidos;
- Ajudar um colega em caso de
dificuldade ou desorientação;
- Deixar as balizas no seu lugar;
- Respeitar o silêncio, não gritar na
aproximação
aos
postos
de
controlo;
- Evitar as zonas frágeis do ponto de
vista biológico;
- Reconhecer uma zona de
regeneração florestal;
- Conhecer as regras mais comuns;
- Respeitar os limites de tempo
(escrevê-los).

- Efectuar uma prova em circuito
com uma dezena de postos,
avaliando:
. A mestria: número de balizas
encontradas;
. E a performance: tempo de
execução.
- Efectuar uma prova “Com resposta
a questões”:
. Penalização se errar respostas.
- Efectuar uma prova “Score” com
tempo limitado:
. Bonificação: se chegar antes;
. Penalização: se chegar depois;
. Valores diferentes dos postos
segundo o grau de dificuldade;
- Efectuar uma prova na floresta
(sempre que houver condições para
tal).
Avaliação de conhecimentos:
- Aspectos técnicos da Orientação;
Cartografia; Respeito pelo meio
ambiente.
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Educação Física - Avaliação Inicial de Orientação – 5º e 6º Ano
ANO:

ORIENTAÇÃO DO MAPA

AUTOMATIZAÇÃO DOS GESTOS

INTERPRETAÇÃO DO MAPA

NOÇÃO DE ESCALAS

SEGURANÇA

TURMA:

Nomes/ Nºs

Nomes/ Nºs

Nomes/ Nºs

Nomes/ Nºs

Nomes/ Nºs

COMPETIÇÃO
CONHECIMENTOS
Nomes/ Nºs

. Orienta o mapa pelo terreno;
. Lê o mapa deslocando-se (a
andar, em corrida);
. Sabe situar-se no mapa.

. Tem o mapa continuamente
orientado;
. Sabe dobrar o mapa e segurá-lo
de maneira a ter sempre o
polegar sobre o último ponto de
paragem.

. Referencia no terreno os
elementos característicos
observados no mapa;
. Encontra no mapa os objectos
observados no terreno;
. No regresso, sabe identificar no
mapa o itinerário realizado.

. Sabe traduzir a escala do mapa
em distância no terreno.

. Conhece a conduta a seguir em
caso de engano, desorientação ou
de estar perdido;
. Não sai da área da prova,
conhecendo os limites
estabelecidos;
. Ajuda um colega em caso de
dificuldade ou desorientação.

. Efectua individualmente um
percurso em situação de
competição;
. Saber utilizar o cartão de
controlo;
- Conhece os aspectos
técnicos básicos da
Orientação.

1
O aluno não realiza a
tarefa; OU executa,
mas com menos de
30% das
características
correctas de
execução.

NÃO EXECUTA/
EXECUTA MAL

2
O aluno executa a
tarefa com 30% a 60%
das características
correctas de
execução;

EXECUTA ±

3
O aluno executa a
tarefa com + de 60%
das características
correctas de
execução; OU executa
com todas as
características da
correcta execução

COMPONENTES CRÍTICAS
INDICADORES DE
OBSERVAÇÃO

EXECUTA/
EXECUTA BEM
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10.1 - Alunos do 5º ano sem experiência
1ª/2ª aulas – 90´ – Sala de aula e Ginásio

Primeira Parte (40´) – Sala de aula
Teoria
 História (breve resumo);
 Materiais e equipamentos utilizados na Orientação;
 Noção de planificação. Diferença entre croqui e mapa;
 Definição de Orientação. Tipos de prática. Orientação expedita;
 O Mapa de Orientação. Simbologia do mapa e marcação de percursos. O cartão de Controlo;
 Técnicas de base: orientar o mapa pelo terreno; dobrar o mapa; técnica do polegar.

Prática
 Desenhar o croqui da sala inteira;
 Analisar o croqui;
 Jogos com o croqui da sala de aula (a pares ou individualmente): “Line-O”: orientação do mapa;
percursos de Orientação; Jogo do “Stop”; Croqui contendo erros ou faltas.

Segunda Parte (50´) – Ginásio
Prática
 1- Jogo do Labirinto;
 2- Jogo da Rosa dos Ventos;
 3- Percursos gímnicos orientados, utilizando arcos.
Nota: o professor faz antecipadamente o croqui da sala de aula e do ginásio e prepara as várias situações
práticas.
3ª aula – 45 minutos – Ginásio

Situações práticas
 1- Colocação de aparelhos/objectos pelos alunos (grupos de 3);
 2- Percursos de Orientação. No final os alunos ajudam a recolher os aparelhos.
Nota: o professor faz antecipadamente o croqui do ginásio com vários percursos marcados.
4ª e 5ª aulas – 90 minutos – exterior/escola

Primeira Parte – Área restrita do Mapa de Orientação da escola
Situações práticas
 “Line-O” (Percurso guiado) – aplicar as técnicas de base;
 Percursos de Orientação em Estrela, utilizando o Percurso Permanente da escola – a pares ou
individual;
 Com soluções para auto-avaliação imediata.

Segunda Parte – Mapa de Orientação completo da escola
 Percurso em Borboleta de 4 asas, com balizas e picotadores. Alguns dos postos de controlo saem já do
campo visual do professor. Com soluções para auto-avaliação imediata;
 Percurso formal de Orientação em todo o perímetro escolar, com balizas e picotadores – 10 postos de
controlo. Formar uma palavra com as letras de cada posto de controlo. Saídas de 2 em 2 minutos em
ambos os sentidos: um sentido para os pares e outro para os individuais.
Nota: Segurança: não pode haver a ocupação dos campos de jogos e pista de atletismo por outras turmas.
6ª aula – 45 min – exterior à escola/Parque dos Mártires

Situações práticas
 “Line-O”/Percurso Guiado – aplicar as técnicas de base;
 Percurso em Borboleta com 4 asas: Com balizas e picotadores. Com soluções para auto-avaliação
imediata.
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7ª e 8ª aulas – 90 minutos – Parque dos Mártires

Situações práticas
 Percurso formal de Orientação com perguntas-respostas. Saída de 2 em 2 minuto. Com balizas e
picotadores. Com soluções para auto-avaliação imediata. Correcção das questões
 Estafetas. Com soluções para auto-avaliação. Classificações.
9ª aula – 45 minutos – Ginásio

Situações práticas – 4 estações
Avaliação das aquisições. Os alunos ajudam na colocação e arrumação do material.
 1- Percursos de Orientação (com soluções para auto-correcção);
 2- Labirintos ou Percursos em Linha no chão;
 3- Percursos gímnicos orientados com aparelhos de ginástica ;
 4- Jogo: “Rosa dos Ventos”.
Nota: 5´a 7´de explicação colectiva e constituição de 4 grupos e colocação dos aparelhos a utilizar nos
Percursos Gímnicos Orientados; os grupos rodam no sentido dos ponteiros do Relógio, de 8´em 8´. O
material deve estar previamente preparado para se organizar a aula rapidamente.
O professor observa os comportamentos dos alunos e regista nas fichas de avaliação.
Para que esta aula resulte, deve o professor preparar antecipadamente os croquis e montar várias das
situações práticas: marcação dos postos de controlo dos aparelhos para os percursos de Orientação; Rosa
dos Ventos e jogo dos Labirintos.
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Exº de FICHA DE AVALIAÇÃO

Nome:______________________________________________________ Ano:_____ Turma:_____
COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS

SIM

NÃO

Mais
ou
Menos

Está familiarizado com o vocabulário específico da modalidade
Reconhece e nomeia os elementos característicos do terreno e conhece os
símbolos convencionais que os representam no mapa simples da escola (e do
parque)
É capaz de realizar em corrida e individualmente (sem o apoio do grupo ou do
professor) um percurso simples em áreas pouco conhecidas ou desconhecidas
Realiza individualmente um percurso sem se deixar influenciar pelos outros
É capaz de decidir sozinho e é responsável pelas suas opções, assumindo os
seus êxitos e os seus erros/fracassos
Desloca-se sem medo de errar ou de se perder
Tem confiança nas opções e estratégias que toma
Estabelece a relação entre o mapa e o terreno em áreas desconhecidas
Orienta o mapa servindo-se de elementos característicos do terreno
(orientação do mapa pelo terreno)
É capaz de orientar permanentemente o mapa pelo terreno em corrida,
utilizando a regra do polegar e sabendo sempre onde se encontra
Lê o mapa e o terreno com precisão, em todos os seus detalhes
Compreende a ficha de sinalética
Tem o hábito de verificar o código do posto antes de picotar
Calcula uma distância com precisão a partir do mapa e reprodu-la no terreno
(aferição do passo)
Situa-se rapidamente no terreno
Apresenta boas ou razoáveis capacidades de memorização
É capaz de orientar permanentemente o mapa pela bússola em corrida,
utilizando a regra do polegar e sabendo sempre onde se encontra
No final, é capaz de “contar a sua história” (recordar e desenhar no mapa o
itinerário realizado).
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OBJECTIVOS TERMINAIS

Exº de FICHA DE AVALIAÇÃO – Turma:_______
Nº dos alunos
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

ORIENTAÇÃO DO MAPA
Orienta o mapa pelo terreno (e pela bússola);
Lê o mapa deslocando-se - em marcha (e em corrida);
Sabe situar-se no mapa.

AUTOMATIZAÇÃO DOS GESTOS
Tem o mapa continuamente orientado;
Sabe dobrar o mapa
Utiliza a técnica do polegar

INTERPRETAÇÃO DO MAPA
Referencia no terreno os elementos característicos
observados no mapa;
Encontra no mapa os objectos observados no terreno;
No regresso, sabe identificar no mapa o itinerário
realizado.
NOÇÃO DE ESCALAS
Sabe traduzir a escala do mapa em distância no terreno.

SEGURANÇA
Conhece a conduta a seguir em caso de engano,
desorientação ou de estar perdido;
Não sai da área da prova, conhecendo os limites
estabelecidos
Ajuda um colega em caso de dificuldade, desorientação
ou acidente.
COMPETIÇÃO
Tem experiência de provas de Orientação – tanto como
praticante como organizador;
Realiza a prova aplicando as regras do Espírito da Orientação.

CONHECIMENTOS
Efectua individualmente um percurso em situação de
competição;
Sabe utilizar o cartão de controlo;
Conhece os aspectos técnicos básicos da Orientação.

43

10.2. - Exº de AULA DE ORIENTAÇÃO – Parque dos Mártires do Colonialismo)
ALUNOS DO ENSINO SECUNDÁRIO SEM EXPERIÊNCIA

PROGRAMA
1ª Parte
 Enquadramento da modalidade.
 Percursos em Borboleta – 3 a 4 postos de controlo.
 Trabalho a pares.
 Tempo de aprender a ler e a orientar o mapa.
 Cada par recebe um cartão de controlo e retira um mapa do tabuleiro.
 Os pares que fizerem os percursos A, C, E, G, I, não fazem os percursos B, D, F, H, J e vice-versa – tratase dos mesmos percursos em sentido contrário.
 Os pares partem ao mesmo tempo, com percursos diferentes e realizam o seu 1º percurso.
 Se houver mais pares do que mapas com percursos diferentes (de A a J) – partem por vagas de 2 em 2
minutos.
 Terminando o 1º percurso, o par fará a avaliação – confrontando o resultado com as respectivas
“soluções” – e partirá para realizar novo percurso. Fará tantos percursos quanto o tempo o permita, num
máximo de 5 percursos.
 Não serão contados os tempos de chegada.

Objectivos:
 Familiarização com mapas simples.
 Orientação do mapa pelo terreno; Técnica do polegar; Dobragem do mapa.
 Auto-confiança (deslocar-se sem medo de cometer erros ou de se perder).
 Parar em cada posto de controlo. Verificar o código (confrontar o código da baliza com o código da
sinalética do mapa) antes de picar. Reorientar o mapa para a baliza seguinte.

Avaliação:
 Auto avaliação imediata: à chegada os alunos têm à disposição as “chaves” dos percursos (picotado
dos códigos), o que lhes permite verificar se os postos encontrados estão correctos ou não.
 Os professores estarão disponíveis para observar os alunos no seu conjunto e apoiar aqueles com mais
dificuldades ou que solicitem o seu apoio.

2ª Parte
 Realizar o mais depressa possível um Percurso com 10 postos de controlo.
 Trabalho individual – embora também se possa fazer a pares.
 Em cada posto há uma pergunta relacionada com disciplinas do currículo dos alunos, fornecidas
previamente pelos respectivos professores das disciplinas utilizadas (trabalho interdisciplinar).
 Será contabilizado o tempo do percurso.
 Cada aluno ou par recebe um mapa com um percurso e um cartão de controlo.
 Existem dois percursos idênticos de sentido contrário.
 As partidas serão efectuadas de 2 em 2 minutos com os 2 percursos.
 Cada aluno/par realizará apenas um percurso, picotando e respondendo às perguntas que se
encontram em cada posto de controlo. Para responder às perguntas, os participantes deverão picotar o
cartão de controlo, no espaço da opção escolhida (A, B ou C), correspondente a cada posto.
 Será contado o tempo de chegada. Para cada resposta errada acrescentar-se-á 5 minutos de
penalização ao tempo realizado.

Avaliação:
 À chegada os alunos têm à disposição as “chaves” dos percursos (código picotado de cada posto e
respectiva solução de cada pergunta) e ser-lhe-á tirado o tempo do percurso.
 Os alunos que errarem um só posto que seja, serão desclassificados.
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11. EXEMPLOS DE:
 PROGRAMAS DE CONCENTRAÇÕES
 ACTIVIDADE/CONVÍVIO INTER ESCOLAS
Quadro das Actividades Internas e Externas do Desporto Escolar

AOS VOSSOS MAPAS …
ESTÃO PRONTOS ?
PARTIDA

Pi, Pi,
Pi, Pi, Pi,
Piiiiiiiiiiiiiiiii

C:=)
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GUILHERME STEPHENS – 2009/2010

CLUBE DO DESPORTO ESCOLAR – Núcleo de Orientação

1ª Concentração EAE/Leiria
7/Outubro/09
A 1ª Concentração de Orientação dos Quadros Competitivos locais da EAE de Leiria é organizada pelo Núcleo
de Orientação do Agrupamento de Escolas Guilherme Stephens e terá lugar na escola EB 2,3 Guilherme
Stephens, no dia 7 de Outubro de 2009, entre as 14h00 e as 17h00.
São convidadas a participar nesta actividade todas as escolas interessadas das áreas da EAE de Leiria e da EAE
Oeste, que tenham grupos/equipas de Orientação ou de Multiactividades de Ar Livre.
Esta concentração tem como população alvo os alunos que se iniciam pela primeira vez nas modalidades.

PROGRAMA PREVISTO – mapa simples da escola
14H00/14h15 – Recepção e acolhimento das equipas.
14h15/15h45 – Início das actividades. Inscrição das equipas.
15h45/16h45 – Actividade 1: Percursos fixos.
– Actividade 2: Percursos em Borboleta.
16h45/17h00 – Entrega de certificados. Encerramento.
NOTA 1: Os alunos deverão ser portadores de equipamento desportivo e de uma caneta.
NOTA 2: Junta-se em anexo a Ficha de Inscrição que deve ser enviada para esta escola, via Fax, até dia 5 de
Outubro.

NOTA 3: Os resultados desta concentração não contam para o Ranking local.

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
ACTIVIDADE 1 = Percursos Fixos

 Cada aluno/par, munido da sua caneta, recebe um cartão de controlo e retira um mapa do “Dossier de
Orientação/Percursos Fixos”.
 Todos os participantes/pares partem ao mesmo tempo, com percursos diferentes e realizam o seu 1º
percurso fixo, anotando no cartão de controlo a letra de identificação do percurso e os códigos numéricos
dos postos de controlo do percurso;
 Terminando o 1º percurso, o aluno/par fará a avaliação, confrontando o seu cartão de controlo com as
chaves/soluções dos percursos afixadas na parede e partirá para realizar novo percurso. Fará tantos
percursos quanto o tempo o permita;
 Não serão contados os tempos de chegada.
Objectivos técnicos:
 Familiarização da leitura de mapas simples;
 Orientação permanente do mapa pelo terreno; Técnica do polegar; Dobragem do mapa;
 Auto-confiança (deslocar-se sem medo de cometer erros ou de se perder).
Material:
 Mapas da escola com vários percursos traçados e respectivas grelhas de solução (“chaves”);
 Cartões de controlo adaptados à actividade;
 Uma caneta por aluno/par.
Particularidade:
 Esta forma de trabalho tem o mérito de desenvolver a auto-confiança aos alunos, realizando muitos
percursos auto avaliados e deixando o(s) professor(es) disponível(eis) para observar os alunos no seu
conjunto e apoiar aqueles com mais dificuldades.
Avaliação:
 Auto avaliação imediata: à chegada os alunos têm à disposição as “chaves” dos percursos (números dos
códigos), o que lhes permite verificar se os postos encontrados estão correctos ou não.
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ACTIVIDADE 2 = Percursos em Borboleta




Cada aluno/par, recebe um cartão de controlo e um mapa com uma asa do “Percurso em Borboleta”.
Todos os participantes/pares partem ao mesmo tempo, com percursos diferentes e realizam o seu 1º
percurso, anotando no cartão de controlo a letra de identificação do percurso e picotando os códigos dos
postos de controlo do percurso;
 Terminando o 1º percurso, o aluno/par fará a avaliação e partirá para realizar novo percurso. Fará tantos
percursos quanto o tempo o permita;
 Não serão contados os tempos de chegada.
Objectivos:
 Colocar os alunos em situação similar à das provas formais de orientação;
 Orientação permanente do mapa pelo terreno; Técnica do polegar; Dobragem do mapa;
 Auto-confiança (deslocar-se sem medo de cometer erros ou de se perder).
Material:
 Mapas da escola com vários percursos traçados e respectivas grelhas de solução (“chaves”);
 Cartões de controlo adaptados à actividade;
 Prismas de Orientação codificados com os respectivos picotadores.
Particularidade:
 Esta forma de trabalho tem o mérito de desenvolver a auto-confiança aos alunos, realizando muitos
percursos auto avaliados e deixando o(s) professor(es) disponível(eis) para observar os alunos no seu
conjunto e apoiar aqueles com mais dificuldades.
Avaliação:
 Auto avaliação imediata: à chegada os alunos têm à disposição as “chaves” dos percursos (números dos
códigos), o que lhes permite verificar se os postos encontrados estão correctos ou não.

Nota: ver modelo de Fichas de inscrição nos Anexos.
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GUILHERME STEPHENS – 2007/2008

2º CONVÍVIO INTER ESCOLAS/Orientação
Parque dos Mártires/ Marinha Grande
29/Novembro/07
Esta segunda actividade/convívio de Orientação Pedestre é organizada pelo Núcleo de Orientação do
Agrupamento de Escolas Guilherme Stephens e terá lugar no Mapa de Orientação do Parque dos Mártires,
frente à Escola EB 2,3 Guilherme Stephens, no dia 29 de Novembro de 2007, entre as 14h00 e as 17h00.
São convidadas a participar nesta actividade todas as escolas da área da CE de Leiria interessadas, que
desenvolvam as actividades de Orientação quer no âmbito da Actividade Externa quer no da Actividade
Interna.
PROGRAMA PREVISTO
14H00/14h15 - Recepção e acolhimento das equipas;
14h30/15h00 - Início das actividades. Percursos em “Estrela”;
15h00/16h00 - Percursos em “Borboleta”;
16h00/17h00 - Percursos formais. Entrega de certificados. Encerramento
NOTA 1 = os alunos deverão ser portadores de equipamento desportivo.
NOTA 2 = junta-se em anexo a Ficha de Inscrição.
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
ACTIVIDADE 1 = Percursos em “Estrela”

Vários postos de controlo, materializados por balizas codificadas e com picotadores, são colocados em pontos
característicos e terreno, à volta de um ponto central (de partida e chegada).
Cada aluno/par, recebe um cartão de controlo e um mapa com todos os postos marcados, numerados de 1 a
“n” e com a respectiva sinalética.
Partirão ao mesmo tempo séries de alunos/pares quantos os postos existentes. As partidas das séries far-se-ão
de 2 em 2 minutos.
Os participantes partem à procura do 1º posto, regressando ao ponto de partida/chegada, onde avaliarão o
picotado do posto. Seguidamente partem à procura do 2º posto e assim sucessivamente até completarem
todos os postos, se para tal houver tempo.
Não serão contados os tempos de chegada.
Objectivos:
. Habituar-se a navegar em terreno mais ou menos conhecido e similar à floresta, sem a presença do
professor;
. Pôr em prática as técnicas básicas de orientação (orientar o mapa pelo terreno; técnica do polegar; dobragem
do mapa;);
. Realizar percursos individualmente ou a pares, sem se deixar influenciar pelos outros participantes.
Material:
. “n” estacas com balizas e picotadores;
. Cartões de controlo adaptados à actividade;
. Mapas do parque com “n” postos marcados e de numeração diferente de mapa para mapa.
Particularidade:
Esta forma de trabalho permite o controlo/ajuda regular dos alunos, dado que estes terão que passar no
ponto central (partida/chegada) após cada baliza. O professor estará disponível para apoiá-los em função das
dificuldades detectadas. Além do mais, evita o fenómeno de “amontoamento” dos alunos nos postos.
Avaliação:
Avaliação formativa: cada posto poderá corresponder a um tipo de problema particular. Verificar-se-á, assim,
os pontos fortes e fracos de cada aluno.
À chegada os alunos têm à disposição as “chaves” dos percursos (picotados) e o apoio do professor.
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ACTIVIDADE 2 = Percursos “Borboleta” com perguntas-resposta

Cada aluno/par recebe um mapa com um percurso, um cartão de controlo adaptado à actividade e uma fita
com bolinhas autocolantes. As partidas serão efectuadas de 2 em 2 minutos, havendo 6 percursos diferentes.
Cada aluno/par realizará apenas um percurso, picotando e respondendo às questões que se encontram em
cada posto de controlo. Para responder, os participantes deverão colar uma bolinha autocolante no cartão de
controlo, na opção escolhida (a, b ou c), correspondente a cada posto.
Será contado o tempo de chegada. Para cada resposta errada acrescentar-se-á 5 minutos de penalização ao
tempo realizado.
Objectivos:
. Colocar os alunos em situação similar à das provas formais de orientação;
. Avaliar alguns conhecimentos teóricos sobre orientação.
Material:
. Mapas do Parque com 6 percursos diferentes e respectivas “chaves”;
. Cartões de controlo adaptados à actividade;
. Fitas com bolinhas autocolantes (uma por participante/par);
. Balizas com picotadores e com perguntas.
Avaliação:
À chegada os alunos têm à disposição as “chaves” dos percursos (código picotado de cada posto e respectiva
solução de cada pergunta) e ser-lhe-á tirado o tempo do percurso.
Nota: neste momento o Núcleo já utiliza os cartões de controlo adaptados mencionados nos Anexos para o
efeito.
ACTIVIDADE 3 = Percursos Formais em Mapas Simples

 Prova individual;
 Percursos por escalão/sexo: Infantis Masculinos; Infantis Femininos; Iniciados
Masculinos; Iniciados Femininos; Juvenis Masculinos; Juvenis Femininos;
 Partidas de 2 em 2 minutos com os 6 escalões;
 Classificação: por escalão/sexo e por escola (VER: “Regulamento Específico de
Orientação 2005-2006”);
 Ficha de sinalética, impresso no verso de cada mapa, com descrição simbólica e escrita e código dos
postos de controlo.
Objectivos:
. Colocar os alunos, individualmente, em situação formal de prova de orientação;
Avaliação:
À chegada os alunos têm à disposição as “chaves” dos percursos (código picotado) e ser-lhe-á tirado o tempo
do percurso.
Os alunos que falharem um só código que seja, serão desclassificados.

Os resultados das provas avaliadas com tempo de chegada, serão enviados posteriormente para as
escolas participantes.
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CONVÍVIO DE ORIENTAÇÃO DO DIA 1 DE JUNHO
Esquema do dispositivo no terreno : 3 níveis de prática simultaneamente

 N3


 N3
 N1

 N2

 N2
 N2


N1 

 N2



 N2
 N2






 N3

 N2

 
 N2
N1 

 N2
 N1
 N2





 N2
 N3

 N2





 N3 

Legenda:




N1
N2
N3

Balisas (as que forem necessárias)
Partida e chegada
Professores
Alunos segurança
Percurso em estrela – alunos principiantes
Percurso em borboleta – alunos desenrascados
Percurso formal (partida simultânea nas 2 direcções). Pode ser no fim ou em simultâneo com os outros
2 percursos – orientistas confirmados

Imperativos:





3 pontos de partida diferentes ou comuns.
Equipas de 3, 4 alunos por razões de segurança.
10 alunos segurança (da escola) colocados na periferia e no interior dos percursos
Balizar os perigos objectivos

Este esquema tanto poder ser utilizado em mapas simples – escola, parque circundante – como em mapas
da floresta.
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GUILHERME STEPHENS – 2009/2010
CLUBE DO DESPORTO ESCOLAR – Núcleo de Orientação

1ª Concentração EAE/Leiria
7 de Outubro/09
FICHA DE INSCRIÇÃO – Participação Individual

ESCOLA:___________________________________________________________________________________
Prof. Responsável:________________________________________________ Contacto:__________________
NOME

Data Nascimento
Escalão

Nº do BI

INSCRIÇÃO
Actividade 1
Actividade 2
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GUILHERME STEPHENS – 2009/2010
CLUBE DO DESPORTO ESCOLAR – Núcleo de Orientação

1ª Concentração EAE/Leiria – 7 de Outubro/09
FICHA DE INSCRIÇÃO – Participação a Pares

ESCOLA:___________________________________________________________________________________
Prof. Responsável:____________________________________________ Contacto:______________________
NOME

Data Nascimento
Escalão

Nº do BI

INSCRIÇÃO
Actividade 1
Actividade 2
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GUILHERME STEPHENS – 2009/2010
DESPORTO ESCOLAR – ESCOLA DE REFERÊNCIA DESPORTIVA – ORIENTAÇÃO

CONVÍVIO DE ORIENTAÇÃO
ESCOLA GUILHERME STEPHENS + ESCOLA DE PATAIAS + ESCOLA NERY CAPUCHO
28 de OUTUBRO de 2009 – Mapa “Pataias 1”

RESULTADOS
28.Outº.2009

CLASSIFICAÇÃO

PARTICIPANTES

ESCOLA

TEMPO
REALIZADO
(minutos e segundos)

Percurso 1 – Individual – 2.300 metros/ 20 postos de controlo
1º

Diana

2º

António Ferreira

Escola Nery Capucho

30.37

Escola de Pataias

32.42

Percurso 2 – Pares – 1.700 metros/ 15 postos de controlo
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º

André
Tiago
Miguel
Filipe
Ruben
João
Gonçalo
Tomás
Tiago
Filipe
Bruna
Alex
Joel
Henrique
Tony
Mauro
Marisa
João

Escola Guilherme Stephens
Escola Guilherme Stephens
Escola de Pataias
Escola de Pataias
Escola Guilherme Stephens
Escola Guilherme Stephens
Escola de Pataias
Escola de Pataias
Escola Guilherme Stephens
Escola de Pataias
Escola Guilherme Stephens
Escola de Pataias
Escola Guilherme Stephens
Escola Guilherme Stephens
Escola de Pataias
Escola Guilherme Stephens
Escola de Pataias

32.10
33.12
37.12
39.02
40.41
42.01
44.16
46.47
48.08
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ANEXOS
 Como produzir um Mapa Simples a preto e branco.
 Um pouco de história.
 Regras do “Espírito da Orientação”. Síntese do regulamento da IOF
 Regras de Segurança (floresta).
 Sistema “Silva” (usar a bússola com e sem mapa).
 Outros exemplos de cartões de controlo.
 As especificidades fundamentais da Orientação
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COMO PRODUZIR UM MAPA SIMPLES A PRETO E BRANCO
Segundo Camilo de Mendonça, “Os mapas de escola são realizados com escalas que variam entre 1:500

e 1:2.000 e aparentam-se em quase todos os aspectos aos mapas de Orientação convencionais.
Neles estão representados edifícios escolares, espaços desportivos, espaços de recreio, canteiros, outros
espaços, assim como os objectos característicos: candeeiros, bocas-de-incêndio, bebedouros, depósito de gás,
escadas, árvores, … por meio de simbologia específica (*), que deverá constar numa legenda.
A maior parte das vezes a preto e branco, não existem normas oficiais, podendo a simbologia variar
ligeiramente (*).
Os mapas de iniciação devem ser muito precisos e bastante representativos da realidade, pois, o menor erro
torna-se rapidamente visível num mapa com escala grande – por exº: numa escala 1:2.000, 1 mm corresponde
a 2 metros.
Para se orientar e para descobrir os postos de controlo, o principiante tem necessidade de muitos detalhes.
Cada detalhe informa-o da sua posição e da direcção que toma.
O professor de EF deverá construir o mapa de orientação da escola a partir da “planta” da escola (mapa base).
Para o desenhar, poderá utilizar o programa de desenho de computador “OCAD” ou produzi-lo manualmente.”
(*) – Actualmente a simbologia dos mapas simples é a mesma dos mapas a cores – exceptuando
dois ou três símbolos exclusivos/específicos dos meios não naturais.

Escolha da área

Atendendo a que os mapas a preto e branco são destinados principalmente à formação de crianças e jovens, as
áreas devem ser escolhidas em função da sua maior e melhor utilização, atendendo naturalmente às regras de
segurança (evitar estradas com trânsito automóvel, ravinas, poços, animais, etc.).
Obtenção do mapa base

Mesmo para a execução de mapas a preto e branco, com escalas até 1:2.500, é bastante vantajoso utilizar um
mapa base, tão actualizado quanto possível. Para este tipo de mapas, poderão ser usados os levantamentos
aerofotogramétricos ou os ortofotomapas que poderão ser adquiridos através das seguintes entidades:
Câmaras Municipais ou Juntas de Freguesia; Instituto Português de Cartografia e Cadastro; Direcção Geral do
Ordenamento Territorial; Serviços de Recursos Hídricos; Junta Autónoma de Estradas; Instituto Geográfico do
Exército; Delegações do Instituto Florestal; Outras entidades ou empresas que executem, na área, construções
de alguma dimensão (Brisa, barragens, auto estradas, viadutos, etc).
Preparação para o trabalho de campo

O material a preparar deverá incluir: prancheta leve e acetato para estabilizar a superfície onde se vai
desenhar; papel transparente (vegetal de arquitecto); lapiseiras porta minas (0.3 ou 0.5 mm); borracha; uma
boa bússola.
Deverá ser ponderada a escala final do mapa em função do tamanho padrão do papel – A4 ou, em alternativa,
A3 – e preparar o mapa base de modo a executar o trabalho de campo no dobro da escala. Por exº: para uma
escala final de 1:2.000, o trabalho de campo deverá ser feito na escala 1:1.000. Em alternativa, e no caso
especial destes mapas simples, poderá ser usada a mesma escala, mas nunca uma escala menor – i.e. nunca
usar no trabalho de campo p.exº uma escala 1:2.000 para o mapa final na escala 1:1.000.
Trabalho de campo

Antes de dar início ao trabalho de campo, propriamente dito, devem ser desenhados os meridianos do norte
magnético: tirar o azimute de um elemento linear (caminho, muro, parede de um edifício …) ou entre dois
pontos (que estejam no mapa base). Quanto mais longa for a distância melhor; subtrair o valor do azimute a
360º e introduzir o valor do resultado na caixa móvel da bússola; colocar a bússola sobre o mapa de modo a
que as linhas da caixa móvel fiquem paralelas com o elemento linear escolhido ou na linha unindo os dois
pontos seleccionados; desenhar uma linha pela face longitudinal da base da bússola que indica, agora, o norte
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magnético (ignorar a agulha magnética); verificar novamente o azimute ao longo do elemento linear para
confirmar que o norte magnético está correcto.
Deverá haver o cuidado de não colocar demasiados detalhes no mapa, de modo a garantir sempre a sua
legibilidade.
O trabalho de campo deve ser executado por pequenas áreas, confirmando a informação que se encontra no
mapa base, corrigindo detalhes e, regra geral introduzindo novos elementos característicos do terreno.
Para a colocação de um novo elemento característico (árvore, poste, bebedouro, …), deverá ser usado o
“método da triangulação” (azimute + distância a partir de 3 pontos bem referenciados no terreno e no mapa
base).
Desenho do mapa (cartografia)

No caso dos mapas a preto e branco, trata-se de “passar o trabalho a limpo” (numa folha de papel vegetal a
caneta preta), garantindo alguns cuidados: as linhas do norte deverão ficar paralelas a um dos lados da folha;
Incluir sempre: data da realização do trabalho, legenda, nome da área, nome de quem executou o trabalho de
campo e desenho, escala do mapa (numérica e gráfica), moradas e telefones para contactos, outras
informações consideradas úteis.
Impressão gráfica/Reprodução

A fotocópia será, nos casos dos mapas a preto e branco, o meio mais rápido e económico para reproduzir
pequenas quantidades do mapa. Deverá, por isso, ser usado um formato padrão de papel, preferencialmente
A 4.
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REGRAS DO “ESPÍRITO DE ORIENTAÇÃO”
 Durante o percurso, só se pode ajudar ou pedir ajuda em caso de acidente – ou estar-se irremediavelmente
perdido …
 Não gritar ou falar alto na aproximação aos postos de controlo;
 Respeitar o material;
 Respeitar as regras de funcionamento da prova e o “Fair-Play”;
 Respeitar e proteger o meio ambiente.

SÍNTESE DO REGULAMENTO DE ORIENTAÇÃO DA I.O.F. …
… que rege todas as provas de Orientação:
… relacionando o "Espírito da Orientação", as "Regras do Fair-Play" e as “Regras de respeito e protecção do
meio ambiente”.
 É proibido:
o Procurar conhecer o mapa e/ou o percurso da prova antes da competição;
o A assistência mútua entre participantes em parte ou na totalidade do percurso, salvo em caso de
acidente, que é obrigatória;
o Seguir intencionalmente um concorrente, aproveitando-se do seu sentido de orientação (ir na "cola");
o Utilizar outros instrumentos de navegação, além da bússola e do mapa;
o Retirar/esconder as balizas do seu lugar.
 A hora de partida atribuída pela organização do evento a cada participante será válida, mesmo que ele
parta com atraso;
 Os concorrentes devem realizar a prova em silêncio – não se pode gritar ou falar alto durante a prova ou
na aproximação aos postos de controlo;
 O percurso só é validado se todos os postos de controlo forem encontrados pela ordem exigida. Qualquer
erro ou omissão conduz à desclassificação do concorrente;
 Em caso de desistência da prova, o concorrente deve de imediato dirigir-se aos juízes da chegada ou
partida e assinalar o facto, entregando-lhes o mapa e o cartão de controlo e dar o nº do dorsal. Em
nenhum caso pode influenciar os participantes que continuam em competição;
 O concorrente deve:
o Respeitar e proteger o meio ambiente, evitando: zonas interditas, propriedade privada, culturas (saber
reconhecer as zonas de regeneração/cultivo florestal), zonas sensíveis/frágeis do ponto de vista
biológico, ...
o Ajudar/Socorrer outro concorrente em caso de dificuldade.
 O Espírito Desportivo do orientista é um princípio fundamental;
 O total respeito pelas normas anteriores deve ser a primeira preocupação de cada participante.
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REGRAS DE SEGURANÇA

– mais aplicadas na floresta

É preciso respeitar certas regras para que os alunos pratiquem Orientação com toda a segurança.

O professor:
 Deve escolher cuidadosamente as situações e os locais de prática. Por exº: evitar-se-á que os
principiantes pratiquem numa área desconhecida ou totalmente coberta (floresta);
 Deve assegurar-se que o envolvimento é seguro. Se contudo apresentar alguns problemas, o professor
poderá previamente reconhecer o terreno com os alunos a fim de lhes mostrar as zonas interditas –
escarpas perigosas, encostas escorregadias sobretudo depois das chuvas, ruínas, pântanos, grutas, zona
de rearborização, etc. Poderá também tornar o ambiente seguro, balizando os limites a não ultrapassar.
Estes deverão aparecer de forma clara no mapa e serão facilmente reconhecíveis no terreno. Serão
previamente referenciados no mapa e balizados no terreno;
 Não deve obrigar um aluno com ansiedade a fazer o percurso sozinho. Se necessário, dar-lhe-á tarefas
mais simples e, sobretudo, mais seguras;
 Deve impreterivelmente dar informações muito precisas sobre a conduta a seguir em caso de acidente
ou lesão. Esta preocupação leva muitas vezes à organização da turma em grupos de três alunos. Deste
modo, em caso de necessidade, um aluno permanece com o sinistrado enquanto o terceiro parte a
prevenir o professor responsável pela actividade. Se trabalharmos a pares, o parceiro deve ficar com o
sinistrado até que um outro par apareça; se houver poucas hipóteses de ser seguido por outro grupo ou
se já for tarde ou o último, o sinistrado deve ficar no local onde se encontra e o colega deve ir procurar
auxílio – tendo o cuidado de localizar no mapa o sítio suposto onde se encontra o ferido e, dirigindo-se
para o local de reunião, terá a preocupação de, de vez em quando, tomar nota de alguns detalhes (ou
balizar o trajecto com objectos da natureza) que o ajudarão a reencontrar o caminho quando regressar
com o professor e os eventuais socorros;
 Deve adaptar os percursos simultaneamente às capacidades físicas dos alunos e às suas competências
de leitura do mapa e do terreno;
 Deve assegurar-se antecipadamente que a prática da Orientação é permitida nessa área: autorizações;
se se trata de zona de caça, de reflorestação ou zona protegida; etc.;
 Deve dar aos alunos instruções simples e precisas, assegurando-se inequivocamente que todos os
alunos as recebem e percebem – o melhor será mesmo distribui-las por escrito para os alunos as
guardarem e estudarem. Terá também o cuidado de não utilizar um vocabulário desconhecido ou muito
sofisticado, dificilmente compreensível.

O aluno:
 Deve respeitar imperiosamente o horário de regresso ou a hora a partir da qual os alunos deverão
interromper a procura dos postos de controlo e voltar o mais depressa possível para o local de reunião
com o professor – que poderá ser diferente de sessão para sessão, ou diferente do local de partida;
 Não deve penetrar em locais perigosos e ultrapassar os locais balizados;
 Nunca se deve separar no caso de progredir em grupo;
 Deve conhecer a conduta a seguir em caso de acidente. Em caso de acidente sem gravidade ou perderse, deve regressar ao último posto conhecido e reorientar-se a partir daí.
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UM POUCO DE HISTÓRIA –

algumas datas importantes

A Orientação no mundo
1850 – A Orientação aparece como desporto (treino) no meio militar nos países escandinavos;
1897 – 1ª Competição pública mundial de Orientação (Nordmarka, Noruega);
1912 –

A Orientação entra no programa da Federação Sueca de Atletismo por influência do chefe escuteiro
Ernest Killander, que influenciou os jovens que se afastavam do Atletismo. Killander é considerado o Pai da
Orientação;
1919 – 1º Campeonato oficial de Orientação (Estocolmo);
1925 – Oficialização da Orientação (Noruega);
1930 –

(década) O campeão sueco Bjorn Kjellstrom e o inventor Gunnar Tillander produzem um excelente
instrumento como indicador de direcção. Foi chamado o “Sistema Silva”;
1945 –

Após a 2ª Guerra Mundial, a Orientação estendeu-se e desenvolveu-se em numerosos países: EUA,
Canadá, Grã-Bretanha, Bélgica, Brasil, Austrália, Espanha e França, tendo-se posteriormente espalhado ou
caído no esquecimento, conforme os países;
1946 –

Criação de um organismo nórdico tendo como tarefas: regulamento para os encontros internacionais,
organização de campeonatos nórdicos, melhoramentos do material cartográfico, incentivo, normalização e
desenvolvimento da modalidade;
1949 – A Orientação em Ski é reconhecida pelo COI;
1961 – Criação da IOF, com sede em Copenhaga;
1962 – 1º Campeonato de Orientação da Europa –

(Loten, Noruega);

1963 – Publicação provisória do regulamento da IOF:
1965 – 1º Campeonato do Mundo Militar (Suécia);
1965 – 1ª prova moderna de Orientação em França;
1966 – 1º Campeonato do Mundo de Orientação (Finlândia);
1975 – 1º Campeonato do Mundo de Orientação em Ski (Suécia);
1977 – A Orientação é reconhecida pelo COI;
1986 – Criação da Taça do Mundo de Orientação;
1987 – Criação da Taça do Mundo de Orientação em Ski;
1995 – 1ª Taça dos Países Latinos (Roménia);
2010 – IOF engloba 71 países-membros (50 efectivos e 21 associados) …

A Orientação em Portugal
A Orientação aparece também em Portugal como desporto no meio militar.
1973 – 1º Campeonato de Orientação das Forças Armadas (Mafra);
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1977 – Primeira participação no Campeonato do Mundo Militar;
1980 – Primeiros contactos da modalidade com a sociedade civil (escolas, escoteiros, clubes);
1981 – Execução do 1º mapa de Orientação (Algarve, Açoteias);
1987 – Criação da Associação Portuguesa de Orientação/APORT, com sede em Lisboa;
1990 – Nasce a Associação do Norte de Orientação/ANORT, com sede em Aveiro;
1990

(Novembro) – fundação da FPO (19 de Dezembro). Portugal é aceite como membro de pleno direito da

IOF;
1991 – Primeira participação no Campeonato do Mundo (ex- Checoslováquia);
1992 – 1º Campeonato do Mundo Ibérico (Tróia);
1993 – 1º Campeonato nacional com um sistema de ranking;
1994 – Realização do 1º Congresso de Orientação da FPO (Lisboa) – 1 a 4 de Dezembro na Cruz Quebrada;
1995 – É conferido à FPO o Estatuto de Utilidade Pública Desportiva

– Despacho nº 62/95, de 21 de Outubro, II

Série. O número de clubes filiados ascende a 35;
1995 – Realização do 2º Congresso Nacional de Orientação, em Estarreja;
1996 – Primeira edição do Programa “O” Meeting (Mafra);
1996 – Realização do 3º Congresso Nacional de Orientação, em S. Pedro de Moel;
1997 – Realização do 4º Congresso Nacional de Orientação, em Tomar;
1998 – Realização do 5º Congresso Nacional de Orientação, em Viseu;
1999 – Os clubes associados elevem-se a 77;
2000 – Portugal organiza 3 provas do round final da Taça do Mundo (Marinha Grande e Lisboa);
2001 – Organização do Campeonato do Mundo Militar (Beja);
2003 – Início da transmissão regular das provas de Orientação na RTP2;
2007 – Primeiro título europeu de jovens (Diogo Miguel, Hungria);
2008 – Portugal organiza o Campeonato do Mundo de Veteranos;
2010 – Organização do Campeonato do Mundo de Ori-BTT (Montalegre) …

Orientação, Educação Física e Desporto Escolar
1989 – A Orientação é introduzida nos programas nacionais de Educação Física;
1996 –

É celebrado o protocolo de cooperação entre o Gabinete Coordenador do Desporto Escolar e a FPO,
por ocasião do 3º Congresso Nacional da FPO, em S. Pedro de Moel. A orientação é incluída no grupo de
modalidades prioritárias;
1997

(22 e 23 de Março) – 1º Campeonato Nacional de Orientação (Jamor);

62

1997

(1 a 6 de Maio) – Portugal participa pela primeira vez num Campeonato do Mundo do Desporto Escolar
(ISF´97, Itália, Cúneo) – Ana Henriques, da Escola EB 2,3 de Pataias, ganha o 3º lugar individual de Iniciados
Femininos;
2002

(12 a 18 de Abril) – Portugal organiza o Campeonato do Mundo de Orientação do Desporto Escolar,
ISF`2002 (Marinha Grande, Pedrógão e Vieira de Leiria) – Vanessa Henriques, da Escola Sec. Calazans Duarte/
Mª Grande, ganha o 5º lugar individual de Juvenis Femininos;
2008 – Primeiro título mundial do Desporto Escolar (Vera Alvarez, Escócia);
2013 – Organização do Campeonato do Mundo do Desporto escolar (Algarve) …
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“ Sistema Silva ”
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“ Sistema Silva ” (cont.)

65

OUTROS EXEMPLOS DE CARTÕES DE CONTROLO
ADAPTADOS A SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM ESPECÍFICAS

Nome(s):

Turma:

Postos

Picotagem/
Códigos

Definição textual dos postos de controlo

1
2
3
4
5
6

NOME:

PERCURSOS NO GINÁSIO

Percurso
1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Percurso
2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Percurso
3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Percurso
4

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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PERCURSO SECCIONADO - A PARES
Nomes:
Tempo:
6B

7

8A

8B

9

10A

10B

11

1

2A

2B

3

4A

4B

5

6A
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Nome/Equipa:

Forma uma palavra com as letras que encontrares em cada
um dos postos de controlo
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

CLASSIFICAÇÃO
Palavra Final:
TEMPO
7

8

9

10

R

R

1

2

3

4

5

6

Escola EB 2,3 Guilherme Stephens
ORIENTAÇÃO – Percursos Fixos
Nome/ Equipa:

Percurso
A
Percurso
B
Percurso
C
Percurso
D
Percurso
E

Escola:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

EQUIPA/NOME:

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GUILHERME STEPHENS

ORIENTAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO:
UTILIZANDO O PICOTADOR DO POSTO DE CONTROLO,
ESCOLHE A RESPOSTA CORRECTA (A, B ou C)

TEMPO

6
B

C

1
B

A

7
B

A

C

C

2
B

A

8
B

A

C

C

3
B

A

9
B

A

C

C

4
B

A

10
B

A

C

C

5
B

A

A

C
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EQUIPA/NOME:
Tempo
Percurso

A
Percurso

B
Percurso

C
Percurso

D

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7
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AS ESPECIFICIDADES FUNDAMENTAIS DA ORIENTAÇÃO
“A Orientação é um desporto que se caracteriza pelo facto da performance do atleta depender simultaneamente da
sua habilidade em se orientar por meio de um mapa e de uma bússola e da sua capacidade em correr em todo-oterreno. Estas duas competências técnicas e físicas são indissociáveis e mostram bem a
dimensão específica do treino em Orientação” – FFCO, 2008.

Orientista: Corredor-Todo-o-Terreno
O objectivo da Orientação é “procurar, no mais breve espaço de tempo, certos pontos marcados no mapa e
situados, se possível, numa área desconhecida de todos os participantes”. Trata-se de “testar o sentido de
orientação e as capacidades físicas dos concorrentes em todo-o-terreno, resultante de uma acção
consciente, eficaz e rápida em terreno desconhecido. Os percursos são escolhidos de tal forma que não
favoreçam nem os concorrentes fortes em corrida, nem os concorrentes fortes em orientação. Na dúvida,
dever-se-á fazer sobretudo apelo ao sentido de orientação” – IOF (Regulamento de 1963).
O orientista é constantemente confrontado a subir/ descer, correr em solo mole/ solo duro, solo pedregoso/
solo alagadiço/ solo pantanoso, em terreno rochoso/ terreno coberto de floresta variada/ terreno com
vegetação rasteira, terreno plano/ terreno com obstáculos diversos, etc …
Todas estas características e dificuldades inerentes ao terreno, repercutem-se na atitude corporal e na corrida
do orientista, dando-lhe uma motricidade particular – ele deverá adaptar o mais rápido possível os seus
movimentos ao terreno, que exige constantemente a transposição de obstáculos sucessivos. Estas reacções
fazem-se pela via quinestésica, dado que o analisador óptico está ocupado a observar o meio envolvente, na
leitura do mapa ou no manuseamento da bússola. O orientista deve, assim, adquirir pelo treino uma atitude
corporal muito particular de corrida e ser capaz de responder permanentemente a este estado de
desequilíbrio, motivado quer pelas variações do terreno quer pelas variações das cargas do esforço
(energético e mental).
Treinar a correr em terreno variado, lendo o mapa, é, pois, fundamental e prioritário para melhorar a
prestação do orientista.
Orientista: “máquina” de fazer itinerários
A Orientação é uma actividade em que o praticante decide sozinho, é responsável pelas suas tomadas de
decisão, assume e responsabiliza-se pelos seus êxitos e pelos seus erros e fracassos.
Orientação é sobretudo a escolha de itinerários, através da leitura e interpretação do mapa e da relação deste
com o terreno. Conceber, visualizar e conduzir itinerários é uma das competências mais importantes do
praticante de Orientação.
O orientista reconhece, analisa e compara diferentes itinerários entre os pontos de controlo, optando pelo que
lhe oferece melhores condições de êxito em função das suas condições do momento – nível técnico e estado
de concentração e fadiga (física e/ou mental).

O treinador observa o comportamento do atleta fora do contexto da competição
Em Orientação o treinador não tem possibilidade de retirar a mesma quantidade de informação sobre o
comportamento dos atletas quanto em outras modalidades desportivas.
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Ao contrário dos desportos colectivos e da maioria dos desportos individuais, o treinador de Orientação muito
raramente pode observar o comportamento dos seus atletas no terreno.
A sua observação é realizada fora de tempo, fora do contexto de competição – não há observação directa.
Para se poder compreender o funcionamento do orientista na floresta, é fundamental aprender a fazer a
análise técnica dos itinerários realizados pelo atleta – que deve ser realizada a “quente”, nas 48 horas a seguir
à competição ou treino – utilizando os meios actualmente disponíveis à maioria dos clubes, a saber, grelhas
de análise tradicionais e os meios tecnológicos modernos (GPS) (*).
Para que esta análise exerça plenamente os seus efeitos, é importante que o atleta a utilize regularmente,
cumpra com rigor os procedimentos a seguir e registe e guarde cuidadosamente os dados recolhidos no seu
Dossier de Competição/Diário de Treino.
A consulta deste documento fornecerá informações muito importantes sobre o atleta para quando for
necessário: comparar os resultados de várias competições; melhor conhecer os seus erros (estabelecendo uma
lista com as suas possíveis causas); reconhecer em que tipos de provas e terrenos comete erros mais
frequentemente; recolher dados importantes para planificar a época seguinte; Etc.
(*)

Os métodos e programas de análise do GPS estão permanentemente a ser desenvolvidos. Neste momento
existem cada vez mais provas com acompanhamento em directo dos eventos ao nível do GPS e o site
“WorlofO” tem um sistema em que com ficheiros do “Quick Route” se consegue comparar em directo vários
atletas ao mesmo tempo.
Orientista: tornar-se o actor e o gestor principal do seu próprio treino
Da especificidade anterior, isto é, tendo em conta a lógica interna da modalidade – o atleta está mais tempo
sozinho do que acompanhado pelo treinador e é o único que sabe exactamente o que fez na floresta – o
orientista deve procurar a autonomia na condução do seu próprio treino ao longo da sua formação.
Esta autonomia deve iniciar, logo nos primeiros anos de treino, com a organização regular, cuidada e
meticulosa do Diário de Treino, reservando nele um espaço quantitativo – onde registará todos os dados
relacionados com o local, data, tempo e conteúdo de treino, bem como o registo de dados fisiológicos
relacionados com a frequência cardíaca, etc. – e um espaço qualitativo – onde registará escrupulosamente os
dados das análises técnicas e tácticas, resultantes do preenchimento das grelhas de análise e dos dados dos
aparelhos das novas tecnologias e das reflexões resultantes das conversas com o treinador e colegas. Só assim
o atleta poderá melhorar a sua capacidade de análise e racionalizar e capitalizar as conclusões e registos
retirados destas análises na sua progressão, na regulação dos treinos, na fixação e adaptação de objectivos de
treino e planificação da próxima época ou fase do treino.
Para evitar erros de treino, que poderão ser mais ou menos graves, é importante que o atleta adquira ao longo
da sua formação conhecimentos teórico-práticos do treino em Orientação, tais como: regulamentos
específicos, princípios e leis do treino, estiramentos desportivos, nutrição do desportista, técnicas de corrida
em diferentes tipos de terreno, etc.
Outros aspectos, inerentes à prática das actividades realizadas ao ar livre, tais como os relacionados com
primeiros socorros e segurança, deverão igualmente fazer parte do seu background.
Estes conhecimentos serão transmitidos pelo treinador durante os treinos e estágios e estarão reagrupados e
à disposição de todos os atletas do grupo ou selecção, no site do clube e/ou da FPO, em área específica e
privada para os atletas. Será também interessante disponibilizar, os dados recolhidos pelos programas
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routegadget, splitbrowser e quickroute, dos vários atletas do grupo ou das selecções nacionais, para todos os
analisarem e compararem entre si. O treinador/seleccionador poderá assim, ter também uma ideia da taxa de
utilização e o espaço de tempo entre a sua edição e a utilização destas ferramentas de treino, que traduzirá o
grau de motivação e empenho do grupo.
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