PROJETO NACIONAL UAARE
ESCOLA SECUNDÁRIA
MARTINS SARMENTO

Prof. Victor Pardal
Coordenador Nacional Projeto UAARE

As UAARE visam uma articulação eficaz entre os agrupamentos de escola, os encarregados de educação, as federações desportivas e seus agentes e os municípios, entre outros interessados, tendo por
objetivo conciliar, com sucesso, a atividade escolar com a prática desportiva de alunos/atletas do
ensino básico e secundário enquadrados no regime de alto rendimento, seleções nacionais e ou com
potencial talento desportivo.
O sucesso desportivo ao mais alto nível exige treino intensivo e um cada vez maior e mais longo percurso competitivo quer nacional quer internacional, assumindo atualmente maior mobilidade internacional. Este contexto, torna cada vez mais difícil a conciliação entre o sistema desportivo e o sistema
escolar, sendo absolutamente fundamentais os “arranjos da dupla carreira” que deverão pressupor
acordos de conciliação sólidos entre os diferentes stakeholders que se envolvem neste processo.
Os alunos-atletas são confrontados diariamente nas diferentes fases de desenvolvimento da dupla
carreira, com necessidades conflituantes exigindo-se flexibilidade e reforço de cooperação entre os
atores do sistema desportivo e escolar, de forma a assegurar e articular treino/competição/períodos
de ausência com a aprendizagem escolar.
Dados internacionais indicam que entre os 10/17 anos, em cada ano, retiram-se do desporto cerca
de 30% de alunos-atletas que consideram que o desporto ocupa muito tempo nas suas vidas, impedindo-as de terem uma vida normal, por exemplo estudar, o que revela ausência ou inconsistência
do processo da carreia dupla!
É neste contexto que é criado o Projeto-piloto “Unidades de Apoio ao Alto Rendimento na Escola
(UAARE)” pelo despacho conjunto n.º 9386-A/2016, de 21 de julho, dos Gabinetes da Secretária de
Estado Adjunta e da Educação e dos Secretários de Estado da Educação e da Juventude e do Desporto.
Guimarães vai ser uma Cidade precursora UAARE – assinatura de protocolo que envolverá a Câmara
Municipal de Guimarães, a Escola Secundária Martins Sarmento (Escola de Rede) a Escola João de
Meira (Escola Associada) e o Vitória Sport Clube.
Os Encarregados de Educação, os Treinadores e os Alunos-Atletas serão também convocados!
Vamos TODOS fazer acontecer a tão desejada conciliação entre Sucesso Escolar e Desportivo.
Eu acredito em Guimarães!
SOMOS TODOS UAARE.

