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																																															TIRO	COM	ARCO:		MISTO	–				todos	os	escalões	-				Profª	Sandra	Florentino	
																																															TÉNIS	DE	MESA:		MISTO	–				todos	os	escalões	–					Profº	Antonio	Vaz	e	Profª	Helena	Carapinha	
																																															GINÁSTICA/trampolins:		MISTO	–				todos	os	escalões	-				Profº	Bruno	Morais	
																																															BASQUETEBOL:		FEMININO	–				iniciadas	–				Profº	Antonio	Soares	
																																															VOLEIBOL:		MASCULINO-				infantil	B	–				Profº	João	Ferreira	
																																															VOLEIBOL:		FEMININO.			-				Infantil	B	–				Profº	Bruno	Morais	
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ESCALÕES	ETÁRIOS	
 
Os alunos participantes nas várias competições do Desporto Escolar distribuem-se por escalões etários, de acordo com o exposto em baixo: 
 
INFANTIL A – 2010 a 2012 (sub 11 anos) 
 
INFANTIL B - 2008 e 2009 (sub 13 anos) 
 
INICIADOS - 2006 e 2007 (sub 15 anos) 
 
JUVENIL –    2003 a 2005 (sub 18 anos) 
 
 
 

INSCRIÇÕES	
As	inscrições	no	Desporto	Escolar,	qualquer	que	seja	o	grupo-equipa	escolhido,	são	junto	do	professor	de	educação	física	do	aluno,	em	impresso	
próprio,	que	será	facultado	a	todos	os	alunos	no	início	do	ano	letivo	e	posteriormente	assinado	pelo	seu	Encarregado	de	Educação.	
Os	alunos	podem	estar	inscritos	em	vários	grupos-	equipa.	
Os	horários	do	Desporto	Escolar	vão	ser	divulgados	de	acordo	com	as	disponibilidades	das	turmas/alunos,	das	instalações	desportivas	e	dos	
professores	responsáveis	pelos	grupos/equipas.	
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O	Coordenador	de	Desporto	Escolar:	António	Vaz	

	
	
O Projeto do Clube do Desporto Escolar (CDE) faz parte integrante do Projeto Educativo (PE) e do Plano Anual de 
Atividades (PAA) do Agrupamento. 

O Desporto Escolar (DE) é uma atividade extracurricular de complemento à disciplina de Educação Física (EDF) 

É um instrumento na promoção da saúde, na inclusão e integração social, na promoção do desporto e no combate ao 
insucesso e abandono escolar. 

Missão do Desporto Escolar 

“Contribuir para o combate ao insucesso e abandono escolar e promover a inclusão, a aquisição de hábitos de vida saudável 
e a formação integral dos jovens em idade escolar, através da prática de atividades físicas e desportivas de forma articulada 
e continuada respeitando cada nível de escolaridade”. 

Valores do Desporto Escolar   

A atividade desportiva desenvolvida ao nível do Desporto Escolar (DE) põe em jogo potencialidades físicas e psicológicas, 
que contribuem para o desenvolvimento global dos jovens, sendo um espaço privilegiado para fomentar hábitos saudáveis, 
competências sociais e valores morais, de entre os quais se destacam: 

 1. Responsabilidade; 2. Espírito de equipa; 3. Disciplina; 4. Tolerância; 5. Perseverança; 6. Humanismo; 7. Verdade;  

 8. Respeito; 9. Solidariedade; 10. Dedicação; 11. Coragem. 

	


