1. Pressupostos:
Este programa baseia-se num sistema de acreditação de escolas Básicas e Secundárias,
seguindo critérios base fundamentais para o desenvolvimento das próprias escolas e do
Ténis Nacional. As Escolas terão que cumprir pré-requisitos que lhes darão acesso a
graduação de qualidade. Como critério de excelência temos a utilização das
metodologias do “Play and Stay” (determinante para a iniciação na modalidade) outro
critério inerente a acreditação é a formação dos professores da escola, todos os
professores da escola terão de ter formação na modalidade, (formação ministrada pela
FPT). O financiamento do programa terá por base as taxas anuais pagas pelas escolas
aderentes e parte do orçamento do Departamento de Desenvolvimento.

2. A Escola Oficial Play and Stay
Com esta certificação, a FPT atesta a qualidade da escola no que respeita à formação
dos seus professores e a metodologia empregue nas aulas referentes a modalidade;
Esta certificação identifica as escolas, que adoptam a mais moderna metodologia de
iniciação ao Ténis para crianças; estas escolas cumprem todos os requisitos do programa
Play and Stay, organizando as suas actividades de ensino do Ténis baseadas na
metodologia Play and Stay.
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3. Requisitos:


Todos os professores devem ter formação actualizada na modalidade (a cumprir
com a formação ministrada pela FPT);



A escola deverá utilizar material adaptado as idades dos seus alunos;



As aulas de Ténis devem ser leccionadas utilizando a metodologia Play and Stay.

4. Contrapartidas FPT:


Os dados das escolas serão colocados no portal via link de acesso directo a sua
página web ou facebook;



A FPT emite anualmente as acreditações, e os certificados que deverão ser
exibidos na escola;



Será realizada uma acção de formação para 12 professores da escola, sobre como
aplicar a metodologia Play and Stay;



As escolas acreditadas aparecerão em destaque no portal FPT;



Será fornecido material de divulgação (Recursos Play and Stay) as escolas após
atribuída a acreditação; será designado para atribuição Kit Escola Play and Stay
(composto por 2 Redes, 20 Raquetes e 50 Bolas de Mini-Ténis)



Será criada uma ligação ao clube Play and Stay mais próximo;



As escolas poderão adquirir material K-open (Kit de mini ténis, composto por: 20
raquetes de mini-ténis, 2 redes e 50 bolas) – Valor do KIT Escolas P+S
250,00€+IVA (pvp 350,00€+IVA);

5. Taxas:
Todas as taxas são anuais:



Taxa de acreditação no primeiro ano de adesão ao programa 570,00€ Acção de
Formação para Professores Ténis Escolar e Kit K-Open);
Taxa de acreditação nos anos seguintes de adesão ao programa 220,00€ (Acção
de Formação para Professores Ténis Escolar ou Bolas Play and Stay (60 unidades
de cada Tipo).
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6. Candidaturas:
O processo de candidatura deverá ser enviado para fomento@fptenis.pt
Devem enviar o Modelo Play and Stay Escolas preenchido via email.

7. Associações Regionais e o Programa:
As AR´s, desempenharão um papel fundamental no desenvolvimento do programa. Para
isso o Departamento de Desenvolvimento contará com as AR´s para que junto das
Escolas realizem acções de fomento da modalidade de forma a incentivar a sua
acreditação, promovendo com isso a utilização do Método Play and Stay e o aumento da
qualidade de ensino.

O Director do Departamento de Desenvolvimento da FPT
Prof. Vítor Cabral
O Coordenador da Divisão de Fomento do DdD
Prof. Paulo Pereira
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