
                                                                          
 

 

 Resumo da candidatura à certificação “Bandeira da Ética”  

 

Projeto “KidFun – Educação para Valores” 

“KidFun – Educação para Valores” é um projeto da Fundação Benfica que visa apoiar a Escola e 

a família na educação das crianças, ao nível do Saber Ser, motivando-as à descoberta e 

aprofundamento dos valores fundamentais de conduta e vida em sociedade. Este projeto 

recorre a metodologias ativas, inovadoras e motivadoras, capitalizando a atratividade da marca 

Benfica para potenciar a importância e aprendizagem dos valores, através de jogos (on-line e 

presencial) e prática desportiva. O Desporto e os seus símbolos assumem um papel importante 

na sensibilização e conhecimento mais profundo dos valores e suas implicações no dia-a-dia. Ao 

longo do ano letivo as escolas e os alunos inscritos têm acesso a: - Caderneta on-line: composta 

por jogos sobre os valores, curiosidades e questionários disponibilizados mensalmente. Ao 

concluírem os jogos com sucesso, ganham cromos virtuais que aparecerão no seu palmarés e 

taças pelas respostas acertadas no questionário. No final, obtêm um diploma personalizado com 

o seu nome e os valores conquistados; - Dia KidFun: uma vez no ano letivo o KidFun visita 

presencialmente as escolas representando-se através do seu estádio e da sua equipa de 

animadores que transportam os alunos para um ambiente apelativo e inspirador. As 4 

personagens do KidFun ganham vida numa animação 3D e fazem a sua entrada no Estádio 

KidFun. Cada KidFun representa um valor que é explicado por figuras do Benfica (por exemplo: 

Eusébio, Rui Vitória, Telma Monteiro, Jogadores da Equipa A) que falam diretamente para as 

crianças, captando assim a sua atenção. Com base nos seus testemunhos são posteriormente 

desenvolvidas atividades lúdico-pedagógicas no interior do Estádio KidFun que passam à prática 

através dos exercícios desportivos de uma modalidade selecionada antecipadamente pela 

escola; - Festival KidFun: no dia 1 de junho, todas as escolas inscritas no projeto são convidadas 

a marcar presença no Festival KidFun que se realiza no Complexo Desportivo do Estádio do Sport 

Lisboa e Benfica. As diferentes atividades são pensadas e desenvolvidas tendo como objetivo a 

transmissão e experimentação dos valores. As crianças têm também acesso às várias 

modalidades desportivas do Clube que são desenvolvidas pelos próprios atletas das diferentes 

modalidades. No presente ano letivo, o KidFun está em 14 distritos de Portugal, em mais de 100 

escolas e abrange cerca de 15.000 crianças. 


