
Xadrez nas Escolas 
 

Depois de moderar um tema que me é muito querido " xadrez nas escolas" fiquei ainda 
mais orgulhoso do estabelecimento de ensino onde dou aulas, Externato Cooperativo da 
Benedita, da CAE-OESTE (Desporto Escolar), pois tiveram desde sempre um carinho  
muito especial pelo xadrez.  Muitas  Escolas e muitas CAE's não têm tanto, não sei 
porquê? É um desporto barato, um dos mais baratos. As crianças adoram. Porque não 
xadrez  em todas escolas? Falta de meios humanos?  
O xadrez escolar só entra numa escola se o Conselho Executivo quiser  e  é preciso que 
essa escola tenha pelo menos um professor que goste da modalidade. Para colmatar esta  
falta de meios humanos a Federação Portuguesa de Xadrez, as Associações Distritais 
deverão ajudar a formar esses professores, sempre com o apoio da CAE  da zona. 
A partir do momento em que o xadrez entre numa escola, seja ela do primeiro, segundo, 
terceiro ciclo ou mesmo secundário entra na cultura da escola e possivelmente das 
escolas envolventes por iniciativa dos jovens e/ou dos próprios pais. É o que se passa 
aqui na freguesia da Benedita onde várias escolas solicitaram a presença do xadrez. 
Vamos ter mais escolas do que no ano passado, ou seja, a divulgação do xadrez nas 
escolas abrange este ano lectivo praticamente toda a freguesia da Benedita, esta situação 
era a que estava  à dois anos. As escolas que deixaram de ter xadrez, não por culpa das 
próprias escolas, mas do Agrupamento de Escolas, que impôs determinadas condições 
que fizeram baixar drasticamente o  número de jovens que queriam aprender a jogar 
xadrez. Mas felizmente esta situação poderá inverter-se com a ida aos ATL e às 
Colectividades onde se apanham muitos dos alunos que estão nas escolas. 
Actualmente a nossa aposta na formação vai ser nos jovens entre os 6 - 7 anos (sub8) e 
os  8 - 9 anos de idade (sub10). Os outros jovens vão ter uma especialização ao nível do 
jogo, arbitragem, dirigente. 
 
O xadrez faz muito bem!! 
 
Vejamos alguns benefício do xadrez - O xadrez desenvolve várias competências nos 
seus praticantes : 
 
Autocontrolo - Pela concentração necessária enquanto imóvel no jogo. 
Tomada de decisão - Pela necessidade de efectuar um número de movimentos 
determinado tempo e entre várias possibilidades escolher uma, sem ajuda de parceiros . 
Responsabilidade - Ao tomar a decisão torna-se responsável por ela, seja boa ou má. 
Persistência - Pela procura constante de um lance, depois de resolvido um outro. 
Criatividade - De uma posição sempre igual, encontrar sempre novas formas de 
concluir o jogo. 
Raciocínio lógico e fluidez de raciocínio - Os vários movimentos têm uma sequência 
entre si e antecipam os futuros movimentos. 
 
Depois disto inscreva o seu educando no xadrez!! E Porque é que também não aprende 
também! 
 Se pretender xadrez na sua escola, clube, Associação,  contacte o 
Externato C. Benedita - Tel 262925180 ou  96 55 05 6 55 (Cavadas). 


