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CIRCULAR Nº 058/22 
 

ASSUNTO: O CV do Competidor _ Questionários 
 

 
Odivelas, 7 de abril de 2022 

 
Exmos. Senhores, 
  

 

O judo tem uma componente de formação incontornável, sendo talvez esse o seu maior valor 

social. Fez ontem uma semana que a Federação Portuguesa de Judo esteve na FUTURÁLIA, a maior 

feira nacional de educação e formação, nessa altura lançámos o vídeo O CV DO COMPETIDOR. 

Ontem celebrou-se o Dia Internacional do Desporto para o Desenvolvimento e Paz, um dia no qual 

muitos clubes destacaram, e bem, o seu papel no desenvolvimento dos jovens com os valores do 

judo como pilares, que naturalmente os levarão a defender a paz. Continuando a destacar este 

nosso contributo na formação de gerações futuras, hoje queremos dar a conhecer dois 

questionários (que podem dirigir aos atletas outro encarregados de educação) com os quais 

procuramos confirmar e reforçar a ideia de que um competidor desenvolve aptidões que deverão 

ser destacadas na hora da sua integração no mercado de trabalho, ao mesmo tempo que 

despertamos para a mais-valia profissional da competição no investimento que é feito na educação 

dos educandos.  

Questionário Encarregados de Educação 

Questionário Atletas 

Sugerimos que escolham “Assign homework” (atribuir trabalho de casa) e deem um prazo alargado 

para obterem o maior número de respostas.  

 

 

 

mailto:secretaria@fpj.pt
https://youtu.be/zfWWBU-W4L4
https://quizizz.com/admin/quiz/62227115a1a268001d7c4b20/enceducacao-o-que-se-forma-no-tapete-life-skills
https://quizizz.com/admin/quiz/6210e7e98a4fd8001e7ec3b7
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Agradecemos a Vossa colaboração na divulgação junto dos encarregados de educação e atletas 

para o preenchimento destes questionários, e esperamos que com esta ferramenta, o vosso 

importante trabalho na formação seja mais valorizado pelos encarregados de educação dos vossos 

atletas para o seu futuro profissional. 

 
Com os nossos melhores cumprimentos e cordiais, 
 
 
 
 

Saudações Desportivas 
O Presidente da FPJ 

 
 
 

Jorge Fernandes 
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