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2 Metodologia Green Play para desportos colectivos 

 

1. Introdução 

O Green Play é uma metodologia alternativa e inovadora implementada pelo 

Conselho Desportivo de Baix Llobregat (CEBLLOB) desde 2013 

O CEBLLOB é uma entidade privada, sem fins lucrativos, criada em 1981 que tem como 

principal objetivo o incentivo, promoção e organização da actividade física e 

desportiva no seu âmbito territorial, na região do Baix Llobregat (localizado na 

província de Barcelona e tem uma área de 486,10 km2 e 30 municípios, com uma 

população total de 806.249 habitantes dos quais 175.548 em idade escolar). 

Trabalha em estreita colaboração com as principais partes interessadas a nível regional 

e local responsável pela promoção da educação, da actividade física e do desporto: 

administrações públicas (Conselho Catalão do Desporto, Província de Barcelona, 

Conselho Regional e Municípios), escolas (Departamento de Educação), entidades 

privadas e associações desportivas. 

Implementa os principais programas para a educação das crianças através do desporto 

escolar em parceria com o Governo da Catalunha: os Jogos Desportivos Escolares da 

Catalunha (JEEC) e do Plano Catalão de Desporto na Escola (PCEE). 

O JEECUP envolve a participação total de quase 13.000 crianças, 275 entidades e 30 

municípios. 

Durante o ano escolar de 2013-2014, o CEBLLOB lançou um novo modelo de 

competição escolar desportiva (Juga Verd Play), cujo propósito era a promoção de 

valores educacionais através do desporto para todos os grupos envolvidos. 

A premissa básica do projeto é que quando se quer educar em matéria de valores, o 

objetivo de obter mais pontos do que o adversário não pode ser a única condição para 

ganhar o jogo. Os valores e o comportamento cívico também devem de contar. 

Este projecto alguns introduz aspectos inovadores na metodologia de pontuação de 

competições desportivas, nomeadamente a integração de todos os grupos-alvo (que 

participam nas competições escolares) no processo de pontuação: famílias, árbitros, 

treinadores e lider da claque (pode ser uma mãe, um pai ou um amigo). 

 

Assim, o Green Play implica uma mudança radical no sistema tradicional de 

pontuação: os jogos são jogados para um total de 10 pontos, dos quais apenas 3 

realmente importam no placar, o resto é premiado com base em critérios 

estabelecidos ligados aos valores e fair play. 
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O Green Play foi implementado com sucesso em desportos colectivos (futebol 7, futsal, 

basquetebol, voleibol e andebol) em competições regionais organizadas pelo CEBLLOB 

e em categorias correspondentes à faixa etária dos 5 aos 18 anos, envolvendo no total: 

490 equipas, cerca de 5.300 crianças, 200 jogos semanais e 30 municípios na região da 

Catalunha.  

Salientamos ainda que o Green Play incorporou a tecnologia como uma grande aliada, 

uma vez que conta com uma aplicação tecnológica interactiva (para telemoveis e 

computadores) para a votação de todos grupos implicados. 

 

Mais informações acerca do CEBLLOB e Green Play estão disponíveis nos seguintes 

sites: 

 www.cebllob.cat 
 https://www.youtube.com/watch?v=n5xhjML7Ero&t=560s 
 www.cebllob.cat 
 https://www.youtube.com/watch?v=n5xhjML7Ero&t=560s 

 

http://www.cebllob.cat/
https://www.youtube.com/watch?v=n5xhjML7Ero&t=560s
http://www.cebllob.cat/
https://www.youtube.com/watch?v=n5xhjML7Ero&t=560s
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2. Sistema de Pontuação  

Este projecto é sustentado pela inclusão e educação pelo desporto, e assenta na 

ideologia de que para se educar em matéria de valores, o objetivo de obter mais 

pontos do que o adversário não pode ser a única condição para ganhar o jogo. É 

importante que existam regras que promovam valores de fair play. 

Em cada jogo cada equipa pode alcançar até um máximo de 10 pontos, que são 

atribuídos conforme indicado na figura abaixo: 
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2.1. Pontuação  

Pontuação: 3 pontos para a equipa que ganhar, 2 pontos se o jogo terminar em 

empate e 1 ponto para a equipa que marcar menos golos/pontos. 
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2.2. Fair Play 

Pontos verdes: o árbitro irá atribuir um 1 ponto caso a equipa ou 

jogador mostrar um comportamento adequado, com base nos seguintes 

critérios pré-estabelecidos: 

 

FAIR PLAY SIM NÃO 

Número de jogadores registados no jogo:  

Deve haver mais jogadores do que o mínimo necessário. 

  

Lider da Claque:  

Deve-se apresentar ao arbitro antes do inicio da partida. 

  

Pontualidade 

A equipa deve chegar 15 minutos antes do início da partida. 

  

Fair Play 

Foi mostrado o cartão de Fair Play a um ou mais elementos da 

equipa durante a partida? 

  

 

Nesse sentido, estabelecemos vários critérios para avaliar comportamentos positivos. 

Cada critério cumprido adiciona 0, 25 pontos. 
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     Cartão Fair Play 

 

Os árbitros recompensarão acções positivas mostrando um cartão Fair Play para 

destacar os bons comportamentos. Por exemplo: 

 Ajudar um oponente numa situação adversa; 

 Encorajar repetidamente os parceiros durante a partida; 

 Ajudar o árbitro numa situação conflituosa; 

 Encorajar o oponente e aplaudir as boas acções do adversário, 

independentemente da pontuação; 

 Admitir publicamente que o árbitro tomou uma decisão errada que levou a 

uma vantagem em favor de sua própria equipa; 

 Aceitar a derrota com dignidade; 

 Ajudar um parceiro ou um oponente em certas acções (apertar os seus 

atacadores, etc.); 

 Ignorar provocações; 

 Respeitar o equipamento e as instalações relacionadas ao jogo; 

 Outras ações positivas excepcionais. 
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2.3. Parte activa de todos os grupos envolvidos  

Neste sentido, outra característica única do projeto é a integração das redes de 

suporte das crianças no processo de avaliação (todos os grupos-alvo que participam 

nas competições: famílias - pais ou encarregados de educação- árbitros, treinadores e 

lideres das claques). 

Seguidamente apresentamos uma sintese explicativa do sistema de avaliação de cada 

grupo-alvo: 

 
 

 

 

Cada treinador irá avaliar o desempenho do outro treinador e o 

comportamento dos jogadores da equipa adversária, dando um 

máximo de 1 ponto a cada um (2 pontos no total) de acordo com 

os critérios de conformidade: 

 

Critérios de avaliação do outro treinador (1 ponto) 

AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO DO 

TREINADOR DA EQUIPA ADVERSÁRIA 

Quase 

nunca 

Às 

vezes 

Frequentemente Quase 

sempre 

Encorajou os seus jogadores quando estes 

falharam ou incentivou os atletas no 

sucesso?  

    

Deu indicações técnicas aos seus jogadores?     

Aceitou com respeito as decisões do árbitro?     

 

 

Treinadores  
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Critérios de avaliação da equipa adversária (1 ponto) 

 Cumprimentaram o adversário antes do início partida?  

 

SIM   NÃO 

 Cumprimentaram o adversário após o final da partida? 

 

SIM  NÃO 

 
 

AVALIAÇÃO DO 
COMPORTAMENTO DA 
EQUIPA ADVERSÁRIA 

Quase 

nunca 

Às vezes Frequentemente Quase sempre 

Aceitaram de forma 

respeituosa as decisões do 

árbitro? 

    

Os jogadores encorajaram-se 

mutuamente quando há 

situações de falhas e / ou 

sucesso? 
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O Líder da claque de cada equipa tem a responsabilidade de avaliar 

o desempenho do publico da sua própria equipa. Os Lideres da 

claque são alguém eleito para tal dentro da claque (um familiar, 

amigo ou adepto). Este elemento cumpre um função importante, 

pois também podem desempenhar o papel de mediador ou 

pacificador de conflitos. 

Líder da Claque  
/Stands “tutors” 
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Critérios para avaliar o publico da sua equipa (1 ponto) 

 

AVALIAÇÃO DO 

COMPORTAMENTO DO SEU 

PRÓPRIO PÚBLICO 

Quase 

nunca 

Às vezes Frequentemente Quase sempre 

O público incentiva a sua 

equipa com palmas ou através 

de canticos?  

    

O público respeitou a equipa 

adversária e os adeptos da 

equipa adversária? 

    

O público aceitou com 

respeito as decisões do 

árbitro? 
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O público avaliará o comportamento dos jogadores da equipa 

adversária dando um máximo de 1 ponto de acordo com os critérios 

definidos em baixo: 

 

 

Critérios da avaliação da outra equipa (1 ponto) 

 Cumprimentaram o adversário antes do início partida? 

SIM  NÃO 

 Cumprimentaram o adversário após o final da partida? 

SIM  NÃO 

 

AVALIAÇÃO DO 
COMPORTAMENTO DA 
EQUIPA ADVERSÁRIA 

Quase 

nunca 

Às vezes Frequentemente Quase sempre 

Aceitaram as decisões do 

árbitro? 

    

O público respeitou a equipa 

adversária e os adeptos da 

equipa adversária? 

    

 

Público  
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Árbitro  
 

Os árbitros constituem os elementos chave neste sistema de avaliação, 

uma vez que, são quem elabora a avaliação mais objectiva a todos os 

elementos do publicos alvo.   

 

Critérios de avaliação de cada treinador (1 ponto a cada equipa) 

 

Avaliação do comportamento 

dos treinadores 

Quase 

nunca 

Às vezes Frequentemente Quase sempre 

Encorajaram os jogadores 

quando estes falharam ou 

incentivaram os atletas no 

sucesso?  

    

Deram indicações técnicas aos 

seus jogadores? 

    

Aceitaram com respeito as 

decisões do árbitro? 
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Critérios de avaliação do publico (1 ponto para cada equipa) 

 

Avaliação do comportamento 

da audiência 

Quase 

nunca 

Às vezes Frequentemente Quase sempre 

O público incentivou a sua 

equipa com palmas ou através 

de canticos?  

    

O público respeitou a equipa 

adversária e a audiência 

oponente? 

    

O público aceitou com 

respeito as decisões do 

árbitro? 

    

 

O sistema de controlo de pontuação das equipas será gerido através de uma plicação 

informática, disponível para telemóveis e computadores. É possivel encontrar a 

aplicação na App Store ou Google Play com o nome de “Baixesport-VerdPlay”. Todos 

os votos podem ser submetidos até domingo às 23:59. 

 

 

 

 

 



 

 

15 Metodologia Green Play para desportos colectivos 

 

 

 

 

A equipa de divulgação é responsável por visitar as instalações e as competições 

durante a época desportiva, a fim de esclarecer duvidas cerca da metodologia Green 

Play e garantir que as pessoas compreendam a importancia da sua participação é 

essencial. Esta equipa possui outras funções complementares: 

 Informar os treinadores que não estão a votar e descobrir por que não estão. 

 Falar com os árbitros sobre o uso dos cartões de fair play e outras questões 

relacionadas ao projecto. 

 Escrever um relatório que inclua as informações mais relevantes compartilhadas 

com os diferentes agentes.  

 Entrevistar todos os grupos-alvo. 

 Monitorar o desenvolvimento do projecto e garantir o cumprimento das normas.  

Equipa de Divulgação 
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Para mais informações acerca do projecto consultar o site: greenplayproject.eu 

 

Aplicação Green Play 

http://greenplayproject.eu/

