
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

MANGUALDE ASSINA PROTOCOLO  

DE PROMOÇÃO DO SUCESSO EDUCATIVO 
DESENVOLVIMENTO DO XADREZ NO CONCELHO, COMO UMA FERRAMENTA 

EDUCATIVA DE COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR 
 

É reconhecido que as crianças que praticam xadrez melhoram notavelmente a sua capacidade de raciocínio, o 

que se reflete num melhor rendimento escolar. O xadrez é claramente uma ferramenta educativa. Qualquer 

projeto, programa ou plano de ensino-aprendizagem do xadrez deve ser encarado como um Projeto Educativo. 

Com esse foco e enquadramento, foi assinado esta manhã (quarta-feira, 5 de abril) um Protocolo de colaboração 

entre o Município de Mangualde, o Agrupamento de Escolas de Mangualde e a Federação Portuguesa de Xadrez. 

Para oficializar o referido Protocolo de Promoção do Sucesso Escolar estiveram presentes João Azevedo, 

Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, António Agnelo Figueiredo, Diretor do Agrupamento de Escolas 

de Mangualde e Dominic Robin Cross, Presidente Federação Portuguesa de Xadrez. 

 

O protocolo tem como principal objetivo a promoção de ações conjuntas, junto dos agentes envolvidos no 

desenvolvimento do Xadrez no concelho de Mangualde. Este acordo visa ser uma ferramenta educativa de combate 

ao insucesso escolar, na área do concelho de Mangualde. As atividades propostas para o desenvolvimento da 

modalidade de Xadrez são: realização de ações de iniciação escolar (apoio nas animações de sensibilização, ensino 

regular em escolas do concelho e cursos de iniciação); e realização de apoio nas arbitragens de torneios escolares 

e provas entre escolas e outras; realização de apoio aos centros de formação avançada de xadrez, pela 

disponibilização de treinadores de xadrez. O acordo prevê ainda com estas medidas o aumento de número de 

atletas praticantes nas associações concelhias. 

 

XADREZ CONTRIBUI PARA O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL,  

PARA A EDUCAÇÃO SOCIAL E DESPORTIVA 
O xadrez contribui para o desenvolvimento intelectual, para a educação social e desportiva, para atingir objetivos 

culturais e ampliar conhecimentos, para o desenvolvimento pessoal e formação do carácter. Durante a partida 

de xadrez a cada jogada está associado um ato de uma reflexão, que precede a eleição do movimento. Este 

processo de reflexão requer atenção (aplicação voluntária do pensamento à atividade que se realiza) e 

concentração (capacidade de isolar-se voluntariamente do mundo exterior e centrar-se exclusivamente na ação 

que se realiza). A prática do xadrez potencia estas capacidades que favorecem um melhor rendimento escolar. 

 

 

Mangualde, 5 de abril de 2018 
 
Sofia Monteiro | 910 944 474 | sofiamonteiro@essenciacompleta.pt 
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