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Golden Goal Plus – Integração de actividades desportivas no 

desenvolvimento de competências base a nível cognitivo e 
socioafectivo. É um projecto LEONARDO DA VINCI de 

“transferência de inovação”. 

Sobre o projecto – Objectivos e Produtos 
“Golden Goal“ foi um projecto essencialmente vocacionado para 

apresentar uma proposta curricular para o desenvolvimento de 
competências base tendo como ponto de partida o desporto e as 

actividades físicas. 

Ao longo do projecto foram produzidos, por diversas instituições europeias 
de formação, materiais de trabalho que integram a “Caixa de Ferramentas“ 

que foi desenvolvida com o objectivo de aumentar a motivação dos alunos 
para a aprendizagem através da intregação das actividades desportivas e 

curriculares. 

A par dos materiais produzidos, e adaptados às especificidades de cada país foi 
também produzido um “Manual” com orientações curriculares para os professores 

O actual projecto de “transferência de inovação ”Golden Goal Plus” tem por objectivo 
a testagem e adaptação destes materiais à realidade de 3 novos países que não 

integraram a parceria anterior (Polónia, Portugal e na Alemanha). 

Golden Goal Plus na Polónia, Portugal e na Alemanha 
Os 3 países que participaram no “Golden Goal Plus“ demonstravam como se esperava 

algumas diferenças relativamente aos públicos-alvo aos quais melhor serviriam as 
orientações e os materiais produzidos inicialmente. 

Todos os parceiros confirmaram o elevado potencial da abordagem do projecto, especialmente 
para o público-alvo para o qual este foi desenhado (jovens adultos com fracas qualificações que 

deixaram a escola sem terem adquirido competências base a nível da leitura, do cálculo e da 
comunicação). 

Os produtos GOLDEN GOAL foram adaptados às especificidades locais e os materiais produzidos 
ao longo do projecto contemplam, para além da adaptação das orientações curriculares, um conjunto 

de novos exercícios que integram a nova caixa de ferramentas. 



Os resultados da fase de validação: 

Em Portugal os mesmos objectivos de validação, transferêcia e 
adaptação dos materiais do projecto foram levados a cabo ao 

longo de dois anos do projecto por um conjunto de instituições 
de formação que colaboraram connosco. 

Durante este processo o parceiro português (Escola Secundária 
Professor Herculano de Carvalho e, na sequência da dissolução do 

CFAS, a empresa de recursos humanos AtPeople) levou a cabo este 
processo de validação apoiado pelo parceiro austríaco BEST 

(coordenador do primeiro projecto Golden Goal). 

Em Portugal os materiais foram testados e adaptados por professores e 
formadores que trabalham com “jovens difíceis” ou adultos em RVCC: 

Escola Eça de Queirós, Escolas E. B. 2,3 das Piscinas, Escola Secundária 
D. Dinis e CNO da Escola Secundária Gago Coutinho. 

Conforme a avaliação dos professores e formadores tanto os materiais de 
formação como as orientações curriculares foram considerados instrumentos 

de grande utilidade e pertinência para a aprendizagem das competências base 
da população em geral e em particular dos aprendentes “mais difíceis”. Foram 

também obtidos bons resultados junto de adultos em processo RVCC. 

Os formadores avaliaram a “caixa de ferramentas” de modo muito positivo e 
consideraram a generalidade dos exercícios desafiadores tanto para professores 

como para alunos. 

 Em Portugal os professores e formadores consideraram que o conjunto de materiais 
produzidos pelo projecto GG+ era relevante para um amplo leque de públicos-alvo e que 

os materiais correspondiam a uma boa combinação entre teoria e prática e constituíam 
um instrumento importante para o aumento da motivação dos aprendentes. Mesmo os 

professores que não desenvolveram actividades desportivas no exterior e utilizaram os 
instrumentos apenas em sala de aula, consideraram que os resultados da utilização dos 

mesmos foi muita positiva. 

Os professores envolvidos no teste dos materiais consideraram também que o real potencial do 
“Golden Goal Plus” revelar-se-ia numa abordagem mais sistemática e transdisciplinar. Depois 

deste teste piloto ficou-nos o desafio de apoiarmos a implementação de um projecto curricular de 
turma centrado no espírito do GG+ a desenvolver numa escola do concelho de Almada.  

Conclusão: 
O Projecto Golden Goal Plus revelou-se um projecto com grande potencial pedagógico na 

generalidade dos países onde foi implementado e neste momento estamos a preparar o Seminário de 
Multiplicação a realizar em Lisboa, onde serão apresentados os resultados conseguidos por todos os 

países parceiros. Os exemplares impressos tanto do manual como da caixa de ferramentas em 
português encontram-se já ao dispor de todos aqueles que no-los solicitarem.


