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A Escola Secundária Dr. Joaquim de Carvalho, em parceria com a Associação de 

Bodyboard da Foz do Mondego (ABFM) e a Câmara Municipal da Figueira da Foz 

constituiu-se, no âmbito do programa de Desporto Escolar, como Centro de Formação 

Desportiva (CFD) de Desportos Náuticos, com as modalidades de Surf e Bodyboard. 

As modalidades de Surf e Bodyboard são realizadas, sempre que as condições 

marítimas o permitem, junto à sede da 

ABFM, no seguinte endereço: 

ABFM-  Rua do Mar- Praia da Cova Gala 

 3090-000 

Figueira da Foz 

Telemóvel- (+351) 96 729 11 21 

 

GPS- 40°07'34.6"N 8°51'47.4"W 

 

Sede administrativa- A sede do CFD é na Escola Secundária Dr. Joaquim de Carvalho, 

sita na Rua Dra. Cristina Torres, 3080-210 Figueira da Foz.  

O telefone é o (+351) 233401050. 
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O e-mail prioritário é o cfdsurf@esjcff.pt mas a informação também pode ser enviada 

para o e-mail do coordenador do CFD: carlosbelo@esjcff.pt 

 

Recursos humanos 

 O CFD dispõe de docentes com formação nas modalidades a que leciona, dois com o 

curso de monitor de grau 1 em surf e prática em Surf/Bodyboard (Carlos Belo e 

Agostinho Pinto), outro com grau 2 em Canoagem e prática em Surf (Paulo Simões) e 

dois com prática de Surf (Gastão Sousa e César Fernandes).  

Os professores Carlos Belo e Paulo Simões têm, ainda, o curso de instrutor de SUP. 

O coordenador do CFD é o professor Carlos Belo. 

Recursos materiais 

 

O CFD de Surf/Bodyboard encontra-se provido com os seguintes materiais: 

Recursos materiais Quantidade 

Pranchas de bodyboard 30 

Pranchas de surf 18 

Fatos de neoprene 52 

Pés-de-pato (pares) 4 

Licras 29 

Leash de bodyboard 27 

Leash de surf 14 

Botins de neoprene 6 

Botas de surf 6 

Pagaias de SUP 6 

Gorros de surf 3 

Coletes salva-vidas 6 

 

Objetivos e conteúdos 

 O CFD de desportos náuticos da Escola Secundária Dr. Joaquim de Carvalho tem como 

finalidade promover e ensinar as boas práticas desportivas de Surf e Bodyboard a todos 

os alunos das escolas do concelho da Figueira da Foz e de todos os outros 

estabelecimentos de ensino que nos queiram visitar. 

No seguimento de protocolos celebrados, para este fim, com os restantes Agrupamentos 

do concelho, pretende a Escola, com esta iniciativa, proporcionar um primeiro contacto 

com estas modalidades a um número alargado de alunos da Figueira da Foz. Devido ao 

contrato estabelecido com a Câmara Municipal da Figueira da Foz, os alunos têm o 

mailto:cfdsurf@esjcff.pt
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transporte assegurado pelo autocarro da Câmara Municipal para os locais da prática 

desportiva. 

Este projecto, através do contacto direto com o mar e a familiarização com este 

elemento, vendo o meio aquático como contexto de atividades físicas e desportivas, tem 

o intento de proporcionar novas possibilidades de oferta de atividades físicas e 

desportivas náuticas a todos os alunos abrangidos pela escolaridade obrigatória e, ainda, 

estimular e promover o desenvolvimento destas modalidades, entre os alunos com 

elevado potencial desportivo, presentes nos quadros competitivos regionais e nacionais. 

Pretende-se, assim, dinamizar atividades de iniciação e aperfeiçoamento bem como 

impulsionar atividades que favoreçam a formação especializada de alunos com 

interesse, capacidades e aptidões excecionais para estes desportos náuticos. 

O último eixo fundamental do CFD é promover acções de formação aos professores do 

concelho. 

Enquadramento Geográfico- O novo mapa de Portugal – “Portugal é Mar”- institui o 

nosso país como um dos maiores países do mundo, com quase 4 milhões de km2, onde 

o território marinho é 40 vezes superior ao terrestre, pelo que todas as iniciativas, 

mormente as desportivas, que possam ser desenvolvidas no sentido da aproximação dos 

jovens a este novo domínio devem ser também assumidas como uma missão das 

escolas. É determinante para os Portugueses e para as Escolas, enquanto seus 

representantes e formadores, agarrarem este novo desafio e se prepararem para o 

enfrentar com determinação. O contacto direto com o mar e a familiarização com este 

elemento, vendo o meio aquático como contexto de atividades físicas e desportivas, será 

uma mais-valia a abraçar pelas Escolas. 

 

Enquadramento Geográfico 

 O mar da Figueira da Foz caracteriza-se por ondas de eleição. Neste concelho, os 

desportos náuticos têm uma longa tradição, tendo já sido sede, durante vários anos, de 

provas do circuito mundial de Surf (World Qualifying Series e World Championship 

Tour). 

A Escola tem, ainda, um conjunto de características próprias favoráveis:  

- uma localização central no Concelho, que permite a concentração de recursos 

humanos e materiais para onde convergem alunos de vários agrupamentos / escolas, 

atendendo a que no Concelho da Figueira da Foz há, além desta Escola, mais quatro 

agrupamentos de escolas, num total de sete escolas com 3º ciclo do ensino básico e três 

com ensino secundário; 
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- uma população discente com um número que ronda anualmente os 1000 alunos, todos 

em idade adequada à prática destas modalidades; 

- muitos alunos da Escola são já praticantes destas modalidades, podendo estes, por 

meio do CFD, alcançar o aperfeiçoamento e a especialização nas mesmas modalidades; 

 

Regulamento do CFD 

 

Âmbito   

 Este regulamento aplica-se a todos os participantes do Centro de Formação 

Desportiva de Surf e Bodyboard, da escola secundária Dr. Joaquim de Carvalho. 

 

Funcionamento 

As atividades do CFD de desportos náuticos realizam-se todas as quartas-feiras e 

sextas-feiras, das 14h30m às 17h30m. 

A oferta de serviços do CFD é gratuita para todos os utilizadores. 

As eventuais despesas de deslocação e alimentação são sempre da responsabilidade dos 

utilizadores que não pertençam à Escola sede do CFD. 

O Regulamento de funcionamento, o mapa de atividades e os termos de 

responsabilidade devem ser divulgados adequadamente a todos os utilizadores. 

Os casos omissos serão resolvidos pela Direção da Escola. 

As reservas devem ser efetuadas no site do desporto escolar: 

http://desportoescolar.dge.mec.pt/centros-de-formacao-desportiva, com pelo menos 15 

de antecedência ou, em caso de avaria técnica do site, para os e-mail: de@esjcff.pt e 

carlosbelo@esjcff.pt 

 

 

Obrigações do CFD: 

a) Assegurar um envolvimento da prática seguro; 

b) Planear adequadamente as atividades; 

c) Manter os alunos sempre controlados; 

http://desportoescolar.dge.mec.pt/centros-de-formacao-desportiva
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d) Avaliar as capacidades técnicas e físicas dos alunos; 

e) Distribuir apenas o material adequado; 

f) Avisar os alunos dos riscos inerentes à prática; 

g) Manter os alunos em actividade permanentemente controlados; 

h) Conhecer os procedimentos básicos de 1º socorros; 

i) Conhecer e possuir o registo escrito das regras de segurança e conduta; 

j) Criar e actualizar os registos de actividades desenvolvidas. 

 

O CFD deve ainda possuir: 

a) Pranchas apropriadas ao nível técnico e escalão etário do aluno em bom estado; 

b) Uma relação máxima de 1 treinador para cada 6 alunos (Surf/bodyboard)  

c) Fatos isotérmicos adequados para cada aluno; 

d) Termo de responsabilidade dos alunos ou seus encarregados de educação 

devidamente preenchidos e assinados antes do início das classes; 

e) Seguro individual para cada aluno (seguro escolar); 

f) Estojo de primeiros socorros; 

g) Um plano de emergência que incluirá obrigatoriamente; 

Um sinal de emergência 

Lista sequencial dos passos a tomar 

Lista dos alunos da classe 

Definição do papel de cada treinador / colaborador envolvido 

Telefone / telemóvel acessível 

 

Responsabilidade da Câmara Municipal da Figueira da Foz 

a) Assegurar o transporte dos alunos às 4ª feiras à tarde, recolhendo os discentes às 

14h30m na escola Secundária Dr. Joaquim de Carvalho (ou outra a indicar) e 

regressando do local de prática desportiva por volta das 17h00m e deixando-os na 

Escola até às das 17h55m. 



Centro de Formação Desportiva de Surf/Bodyboard da Escola Secundária Dr. Joaquim de Carvalho 

 

Responsabilidade da ABFM  

a) Assegurar o empréstimo dos recursos materiais necessários para a prática 

desportiva.  

b) Assegurar um monitor para auxiliar as sessões. 

 

Responsabilidade do Professor: 

a) O professor/treinador é moral e legalmente responsável pela segurança dos 

praticantes sob a sua orientação tendo em conta: 

- a idade 

- tipo de actividade a executar 

- nível do praticante 

b) O professor/treinador deverá verificar constantemente se o treino decorre em 

condições de segurança; 

c) O professor/treinador será considerado responsável se algum acidente ocorrer devido 

a negligência; 

d) Se as condições de prática forem ou se tornarem não seguras a atividade não se 

deverá iniciar ou, no segundo caso, deverá ser imediatamente interrompida. 

 

Responsabilidade do aluno: 

a) Respeitar as regras de segurança do CFD; 

b) Respeitar as ordens e conselhos dos professores/treinadores; 

c) Cumprir com as normas de procedimentos do CFD; 

d) Cuidar e conservar o material disponibilizado; 

e) O aluno tem que saber nadar e/ou estar à vontade na água; 

f) O discente deve levar um fato de banho ou biquíni (ou roupa quente e impermeável, 

para a Vela, no Inverno), protetor solar, uma toalha, uma garrafa de água e reforço 

alimentar, sendo o resto do material da responsabilidade do CFD ou da ABFM. 

g) O aluno deve apresentar o termo de responsabilidade assinado pelo encarregado de 

educação. 
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h) O aluno, em condição alguma, deve tirar o seu material de segurança prancha e pés 

de pato..), quando estiver em atividade.  

i) O aluno, se por algum motivo, começar a sentir-se indisposto, deve imediatamente 

avisar o professor. 

 

 

Preparação da atividade 

Na preparação das atividades, principalmente em caso de competição, são efetuados os 

seguintes procedimentos: 

- Consulta prévia à proteção civil sobre a previsão das condições meteorológicas 

para os dias do evento; 

- Solicitação aos Bombeiros Voluntários de uma equipa de resgate e salvamento 

para o dia(s) da(s) prova(s) e uma ambulância para transporte e prestação de primeiros 

socorros; 

- Caso necessário, colocação de embarcações de apoio e de segurança na água 

(podem ser pranchas); 

 - Divisão de tarefas pelos professores responsáveis pelo evento; 

- Reuniões técnicas com todos os intervenientes para agilizar procedimentos; 

- Planear zonas de colocação e retirada de vítimas; 

 

 

Procedimentos durante a sessão 

 

Os professores e alunos mais avançados devem: 

Ainda na escola: 

- Distribuir os fatos pelos atletas; 

- Ajudar os alunos que vão iniciar a atividade (batismos) a vestirem os fatos; 

- Os alunos mais fortes e que se vestirem mais rápido vão buscar água (para, no 

final da sessão, os atletas lavarem os fatos); 
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- Distribuir pranchas aos colegas/ alunos; 

 

Na praia: 

- Dar o aquecimento; 

- Sempre que necessário, exemplificar os exercícios. 

 

 

Procedimentos no final da sessão 

 

No final das sessões os alunos são instruídos a passarem pelos chuveiros da praia, que 

funcionam durante todo o ano. 

Já na escola, cada discente é responsável pelo seu material, lavando o seu fato e 

colocando-o em cabides, dentro do armazém da escola, à sombra. De seguida limpam e 

arrumam as pranchas (e restante material) nos locais previamente combinados. 

No final da sessão, os alunos responsáveis (com a supervisão dos professores) verificam 

se o material ficou devidamente limpo e arrumado e varrem a areia do chão da escola e 

passam uma esfregona no local. 
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Segurança 

“Liberdade de não exposição a um dano, pessoal socialmente inaceitável” 

 

Elos da Cadeia de Segurança 

 

 

 

Prevenir o afogamento- estar seguro dentro e fora de água; 

Reconhecimento do acidente- chamar o socorro; 

Dar flutuação- evitar a submersão; 

Tirar da água- apenas quando for seguro; 

 Dar os cuidados necessários- procurar ajuda médica. 

 

Sinais de emergência 

Temos, também, previamente definidos alguns sinais de emergência, a saber: 

Sonoros: 

1 apito- advertência- indicação da direção; 

2 apitos- interrupção da atividade e reunião em “U”; 

3 apitos- execução da manobra de resgate (previamente definida). 
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Visuais: 

Sair da água imediatemente- cruzar os 2 braços acima da cabeça; 

Sinal de OK- polegar e indicador unido (forma de círculo)- proximidade; 

Sinal de OK- mão na cabeça (forma de círculo)- mais afastado; 

Stress- movimentos amplos com os braços; 

Frio- esfregar os braços; 

Sim- braços em cima e afastados; 

Não- um braço em cima e outro em baixo. 

 

Acidentes 

Temos um conjunto de procedimentos pré-estabelecidos em caso de sinistro: 

1º Deteção da situação; 

2º Alerta para pedir ajuda; 

3º Pré-socorro (realizado por professores e monitores) 

4º Socorro (realizado por enfermeiros, médicos, bombeiros) 

5º Transporte 

6º Tratamento Hospitalar 

 

Acidentes mais comuns 

Os acidentes mais comuns, durante a prática de surf/bodyboard, são as contracções 

involuntárias de um ou mais grupos musculares (cãibras), queimaduras solares e picadas 

de peixe-aranha (numa fase de iniciação). Além destes e apesar de não ser frequente, 

pode acontecer situação de fadiga extrema/pânico, principalmente se algum aluno for 

arrastado por uma corrente. 

Sobre esta última situação convém referir que todos os alunos, no início de cada treino, 

são informados/relembrados sobre o procedimento a adotar em caso de arrasto. Assim, 

devem evitar remar contra a corrente e, em vez disso, remarem para o lado até saírem da 

corrente. Posteriormente devem tentar apanhar uma espuma para virem para terra. Caso 

não consigam, são informados para nunca largarem a prancha e esperarem que um 

professor os vá ajudar. 

Assim, o professor deve, sempre que possível: 

- Falar com o aluno; 
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- Tentar alcançá-lo; 

- Lançar-lhe um saco de arremesso (ou boia torpedo); 

- Andar; 

- Remar até ao aluno; 

- Nadar; 

- Rebocar o aluno. 

- Tirar o aluno da água- apenas quando for seguro; 

- Dar os cuidados necessários- procurar ajuda médica. 

 

Em situação de cãibras e apesar destas terem a tendência para desaparecer 

espontaneamente ao fim de alguns segundos ou minutos, pode-se diminuir este período 

de tempo e reduzir a dor através de uma série de medidas. Uma destas medidas consiste 

na extensão passiva do músculo contraído, com a ajuda da mão ou de outra pessoa ou 

através da contracção do músculo oposto, ou seja, deve-se realizar uma série de 

movimentos sucessivos com vista a estender, o máximo possível, o músculo afectado 

por cãibras, durante cerca de 10 segundos de cada vez. Uma outra medida muito 

recomendada é a extensão do músculo afectado por cãibras e a sua posterior massagem 

com golpes suaves com as mãos durante alguns minutos. 

Relativamente às queimaduras solares e apesar do melhor método ser o de evitá-las, 

colocando atempadamente um protetor solar adequado, como estas surgem 

normalmente no final da sessão de surf/bodyboard, aconselhamos os nossos atletas a: 

 Tentar tomar um duche ou banho frio ou colocar um pedaço de pano frio e 

húmido sobre a queimadura. 

 Evitar usar produtos que contenham benzocaína, lidocaína ou petróleo (como a 

vaselina). 

 Se estiverem presentes bolhas, colocar ligaduras secas pois pode ajudar a 

prevenir a infecção. 

 Se a pele não apresentar bolhas, aplicar creme hidratante para aliviar o 

desconforto. 

 Colocar medicamentos como o ibuprofeno, que podem ajudar a aliviar a dor 

causada pela queimadura.  

Recomendamos que consultem um médico se apresentarem febre com as queimaduras 

solares, ou sinais de choque, insolação, desidratação ou outra reação grave. Estas 

incluem: 

 Sentir-se a desmaiar ou com tonturas. 

 Pulso rápido ou respiração acelerada. 

 Sede extrema, ausência de gasto urinário, ou olhos encovados 
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 Pele pálida, húmida ou fria. 

 Náuseas, febre, calafrios ou erupção cutânea. 

 Olhos que doem e são sensíveis à luz. 

 Bolhas dolorosas e graves. 

No caso das picadas de peixe-aranha os primeiros socorros consistem, em primeiro 

lugar, em espremer o máximo possível, até sair sangue, e depois na aplicação local de 

calor já que a toxina libertada pelo peixe se decompõe devido ao calor. Assim, se 

possível, o membro afetado deve ser submerso em água tão quente quanto se possa 

suportar durante cerca de 30 minutos, tendo sempre o cuidado de não provocar 

queimadura.  Caso seja difícil arranjar água quente, deve-se tentar caminhar com 

alguma pressão sobre a zona picada na areia quente.  

Esta atuação deve ser realizada na primeira meia hora após a picada. Caso isso 

não aconteça e se os sintomas não passarem com o calor, poderá haver necessidade de 

recorrer a um serviço de saúde para que a pessoa afetada seja tratada e medicada.  

Da mesma forma, se ocorrer algum dos sintomas abaixo mencionados, a pessoa deve ser 

de imediato conduzida a um médico: 

 - Tonturas e sensação de desmaio; 

- Vertigens; 

- Náuseas; 

- Febre; 

- Vómitos; 

- Dores de cabeça; 

- Cãibras generalizadas; 

- Sudorese; 

- Dor inguinal;  

- Convulsões; 

- Dificuldade em respirar; 

- Alteração da coloração e temperatura do membro afetado. 

 

Incêndios 

Como a prática de surf/bodyboard é feita num ambiente exterior (mar) o caso de 

incêndio não se coloca, exceto nas instalações desportivas. Assim, o procedimento a 

adotar, consiste em encaminhar/evacuar os alunos para um local previamente definido, 

encabeçados pelo aluno mais responsável (capitão da equipa). Os professores 

responsáveis serão os últimos da fila, para confirmar que toda a gente saiu em 

segurança.  

Um professor responsável deve telefonar para os Bombeiros Voluntários da Figueira da 

Foz – telefone nº 233 402 260; 

ou para os Bombeiros Municipais da Figueira da Foz – telefone nº 233 402 800   
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PLANO DE EMERGÊNCIA PARTE I 

 

 - Local do telefone mais próximo: Surf - Na areia junto do material – telemóvel do 

professor (926717037); 

 

Contactos:  

- - INEM/ISN – 112; 

- PSP- 233 407560; 

- Hospital Distrital da Figueira da Foz (Urgências): 233 402097; 

- Polícia Marítima : 233 422 955  

- Piquete 916 352 629 

- Bombeiros Municipais - 233 402 800 

- Bombeiros Volunntárias - 233 402 260 

- Saúde 24 – 808 242 424  

 

As Caixa de 1ºs Socorros estão:  

- Na viatura do professor (na mala) e, outra mais completa, na sede da ABFM. 

A caixa é composta por: Voltaren Gel; Spray Picada Peixe Aranha; Compressas de 

vários tamanhos; Betadine, Tesoura, Soro Fisiológico; Algodão; Fita Adesiva; Luvas; 

Gelo, Pinça, Pensos de diferentes tamanhos.  

 

- O Sinal de Emergência é (explicar aos praticantes o significado do sinal): - Cruzar os 

braços acima da cabeça (Todos têm de sair imediatamente da água para junto dos 

Treinadores);  

 

- Ações a tomar se for acionado o sinal de emergência:  

- Mandar os alunos sair da água;  

- Efetuar ou providenciar para que se efetue o salvamento (1º pedido de ajuda);  

- Prestar os primeiros socorros (Suporte Básico de Vida, se necessário);  
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- Mandar alguém chamar ajuda (ex. aluno mais velho); 

- Avisar a família do acidentado;  

- Permanecer junto do acidentado e prestar os devidos cuidados (providenciar 

sombra…) até à chegada da assistência especializada;  

- Elaborar relatório do acidente para entregar ao responsável da escola;  

- Durante o período em que as ações anteriores ocorrerem, deverão os restantes 

participantes ser agrupados e orientados quanto aos procedimentos a tomar.  

 

PLANO DE EMERGÊNCIA PARTE II 

 

Disposições Gerais 

 

• O Professor do CFD será sempre responsável pela Lista de Alunos a frequentar a aula.  

• O Professor do CFD terá sempre um kit de primeiros socorros em todas as aulas.  

• O Professor do CFD terá sempre disponível um telemóvel para contactar os serviços 

de emergência se necessário.  

• Os alunos devem usar calçado adequado ao caminhar até à praia para evitar vidro e 

outros perigos, que possam estar no terreno.  

• Se algum dos nossos alunos são feridos no caminho para a praia devem informar 

imediatamente o Professor do CFD que está qualificado para administrar os primeiros 

socorros.  

• O equipamento deve reunir as devidas condições de segurança e ser adequado ao 

aluno.  

• Os grupos devem ficar sempre à vista uns dos outros e do Professor do CFD.  

• Ao chegar à praia é sinalizado um “Corredor de Praia”. 

• São combinados Sinais de Segurança usados pelo Professor do CFD para comunicar 

com os alunos. 

• São combinados os Sinais de Segurança que os alunos devem usar para pedir ajuda se 

necessário.  

• São fornecidos conselhos de segurança.  

• É apresentado o espaço de água destinado à aula.  
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• Os alunos são informados da localização do salva-vidas na praia.  

• São apresentados os potenciais perigos da praia, tais como correntes, bancos de areia, 

pedras e vida marinha.  

• Ações que se devem tomar quando se quiser deixar o grupo: Avisar obrigatoriamente 

o Professor do CFD responsável dessa intenção.  

 

Durante a aula:  

• Se um aluno é ferido durante uma aula, o grupo deve sair da água até que o tratamento 

seja concluído. 

 • O Professor do CFD poderá solicitar ajuda de um aluno caso seja necessário convocar 

outro nível adequado de ajuda necessária.  

• Os Professores do CFD terão um kit de primeiros socorros e telemóvel para uso 

durante as aulas em caso de necessidade.  

• Se o Professor do CFD é ferido, todo o grupo deve sair da água e uma pessoa deve 

convocar ajuda através do telefone ou dos salva-vidas de plantão naquele dia.  

• Os alunos serão informados sobre onde encontrar o telemóvel ou o ponto de telefone 

mais próximo no início da aula.  

• Pode ser solicitado, caso se justifique, o apoio da Polícia Marítima (916 352 629).  

 

Equipamento:  

• Os Professores do CFD inspeccionam todos os equipamentos antes de cada aula para 

garantir que estão aptos a serem utilizados.  

• Se o equipamento for danificado e se tornar inseguro, não será mais utilizado para as 

aulas, até reparação.  

• O Kit de primeiros socorros deve ser verificado periodicamente para garantir que ele é 

utilizável em caso de emergência. Caso algum material do Kit seja utilizado, deve ser 

resposto o mais rápido possível. 

• Os Telemóveis devem ser verificados e providos de bateria carregada.  

• No verão e com mais surfistas na praia, o uso das licras é obrigatório, tanto para 

Professores/Monitores como para alunos.   


