
                                                       
 

Resumo da candidatura à certificação “Bandeira da Ética” 

 

Associação “Turma dos Judokinhas” 

A Turma dos Judokinhas (doravante designada por TJDK) é uma Escola de Judo que pretende 

atingir o duplo objetivo de contribuir para o desenvolvimento da criança através do desporto, e 

simultaneamente ser uma alavanca importante para a dinamização do Judo em Portugal. A 

Turma dos Judokinhas nasceu da iniciativa e experiência de 2 referências do Judo Nacional: Filipa 

Cavalleri e Renato Kobayashi, Atletas Olímpicos que detém currículos académicos, técnicos e 

desportivos de alto nível. A TJDK tem como objetivos: a promoção e desenvolvimento da prática 

do Judo; mas também a promoção de uma matriz de bons costumes e práticas e ser um 

referencial de valores humanos nos domínios da Ética e Cidadania (Código Moral, Ética e 

conduta da TJDK). Participação e representação dos seus treinadores no Comité Olímpico de 

Portugal e Grupo Internacional de Trabalho sobre Mulheres e Desporto. Acreditamos que o Judo 

encerra nos seus propósitos valores fundamentais para a formação pessoal e social das crianças 

e jovens. A TJDK e respetivos centros de treino têm promovido a sua intervenção muito além da 

frequente atividade desportiva e competitiva. São diversas as iniciativas desenvolvidas que 

reforçam o potencial educativo e ético da modalidade enquanto escola de vida. São exemplos 

deste espírito e desta dinâmica o seguinte conjunto de princípios / eventos / ações / iniciativas: 

 • Assunção dos princípios da universalidade, da igualdade e da não descriminação na prática 

desportiva. Vide neste âmbito: A Missão e o Código de Moral, Ética e Conduta 

• Comprometer pais/encarregados de educação para a adoção de condutas eticamente corretas 

no desporto.  

• Celebração do Dia Mundial do Judo: Dia 28 de outubro, a efeméride 2017 onde o tema 

designado foi o valor “coragem”.  

• Celebração do Dia Mundial da Mulher, endereçando convite às mães para participação em 

aula de Judo. Entrevista da professora Filipa Cavalleri sobre o Projeto de solidariedade social, no 

desenvolvimento do Judo Nacional.  

• Celebração do Dia do Pai endereçando aos Pais para participação em Aula de Judo (evidências 

• A celebração do Dia Mundial do Desporto. Em 2018 foi promovida a realização de aula aberta 

à comunidade  

• Turma dos Judokinhas em conjunto com os seus centros de treino celebrou, o Dia Olímpico, 

em Torres Novas. Foram cerca de 600 jovens judocas que tiveram oportunidade de, saberem 

mais sobre os Valores Olímpicos: EXCELÊNCIA, AMIZADE e RESPEITO. Iniciativa foi integrada no 

Torneio de Judo Infantil organizado pela Turma dos Judokinhas e o Centro Cultural Kobayashi, 

com o apoio da Associação de Judo de Santarém.  

• Convívios e eventos sociais e refeições envolvendo: Atletas, Equipa Técnica, Pais, Familiares e 

Comunidade que participa e apoia a TDJK. Celebração de aniversários, eventos espontâneos 

entre os judokas que assim partilham os seus aniversários com os colegas (evidência 398.8).  



                                                       
• Participações de judokas e representantes de outros clubes/Associações de judo (evidência 

398.9). Destaca-se a visita do Clube de Judo Total onde foi estabelecido o contacto com crianças 

com deficiência e experimentar as dificuldades e discriminações que estas passam, incutindo 

solidariedade e responsabilidade face às respetivas adaptações o desporto e a comunidade 

judoka deve desenvolver para garantir os princípios da Igualdade, Solidariedade e Compreensão 

(evidências 398.6,303,309,404). 

 • Cooperação e intermodalidade desportiva. A TDJK, nomeadamente o centro de treinos do 

Mucifal, partilha instalações e treinos com equipa de Taekwondo.  

• Produção de recursos e elementos informativos e publicitários com referência explícita aos 

valores do Judo e à Ética desportiva:Destaque à publicação / divulgação/distribuição de 

informação, em que são promovidos respetivamente os valores e benefícios do Judo. 

• Participação em acantonamentos e Estágios com o objetivo de fortalecer os laços entre os 

judokas, durante as férias escolares de Natal, Páscoa e Verão. Efetuados treinos de judo, 

formações, e atividades diversas promovendo a formação integral nos Nossos Judokas. Nestes 

eventos os Nossos judocas dormem em conjunto no tapete de Judo. Desenvolvimento de 

valores pessoais e sociais, comportamentos de elevação como a interajuda, amizade; a 

socialização; a responsabilidade; a cooperação e a defesa da inclusão social em todas as 

vertentes (evidência 398.6).  

• Promovida a educação pelo desporto como forma de fomento da prática de múltiplos valores 

humanos e como forma de defesa dos hábitos de vida saudável, do meio-ambiente, dos espaços 

lúdicos, de lazer e de desporto.  

• Realização e participação em ações de formação e informativas. Destaque as ações pontuais 

sobre nutrição e sobre ética e valores no desporto nos estágios de Páscoa no Colégio Militar e 

de inverno realizado em Ferreira do Zêzere (BUDO SPIRIT 2017). Participação no 1º CLINIC de 

Judo do Grupo Gonçalvinhense, dirigido a treinadores em que uma das temáticas foi referente 

à didática dos valores no Judo (evidência 292).  

• Ação solidária de angariação de fundos, levada a cabo pela Comissão de Pais, para aquisição 

de equipamento desfibrilhador portátil Pediátrico e Adulto que pode salvar vidas na nossa 

prática desportiva e a Todos os que nos rodeiam, nos treinos, competições e estágios (evidência 

291). 

 

 


