
 

 

Clube de Desporto Escolar 

 

O Agrupamento de Escolas de Tondela Tomaz Ribeiro continua a desenvolver o clube de Desporto 
Escolar que envolve centenas de alunos do sexo masculino e feminino na prática de atividade física, em 
várias modalidades desportivas, tanto a nível interno como externo. 

Assim, estão implementadas 9 modalidades com treinos e competições regulares ao longo do ano, a 
saber: atletismo, badminton, basquetebol, boccia, futsal, golfe, natação, ténis de mesa e voleibol. Foi 
ainda estabelecido um protocolo com a Escola Secundária Emídio Navarro de Viseu para a participação 
de alguns alunos da Escola Secundária de Tondela no grupo/equipa da modalidade de escalada daquela 
escola. 

Paralelamente, o clube desenvolve atividade desportiva a nível interno, com o objetivo de implementar a 
prática da atividade física de forma regular e sistemática nos alunos. Essa atividade traduz-se na 
realização de torneios interturmas de voleibol, futsal, basquetebol, corta-mato e megas (atletismo). O 
clube realizou também formação de alunos juízes/árbitros nas 9 modalidades referidas. Esta atividade 
visa dotar os alunos das competências necessárias para que possam desempenhar funções de 
árbitros/juízes em situações de competição, seja no âmbito do quadro competitivo dos grupos/equipas, 
seja nas situações de treino, assim como nos torneios interturmas. Procuramos dessa forma valorizar o 
conhecimento teórico, a capacidade de tomar decisões e de fazer aplicar as leis e regras das várias 
competições. 

Na atividade interna destaco: 

 Realização do corta-mato do agrupamento, em Tondela (Parque Urbano), com a participação 
efetiva na prova de 419 alunos, do 4.º ao 12.º anos. Nesta a.ctividade, que ocorreu na “Semana 
Europeia do Desporto”, esteve envolvida toda a comunidade educativa, assim como todos os 
alunos do agrupamento, numa organização que envolveu também o Município de Tondela. 

 Participação de 80 alunos no corta-mato, fase distrital, realizado em Tondela. 

 Grande participação de alunos nas ações de formação de juízes/árbitros, nos torneios 
interturmas e no MegaSprinter. 

Na atividade externa: 

Todos os grupos/equipas cumpriram o seu quadro competitivo. Realizaram-se 49 jogos/concentrações e 
estiveram envolvidos 318 alunos como jogadores e 46 a desempenhar funções de juízes/árbitros. 

Resultados obtidos que merecem destaque: 

 No corta-mato distrital, os alunos Rodrigo Santos, da Escola Básica do Caramulo, e Tiago 
Calamote, da Escola Secundária de Tondela, obtiveram o 1.º lugar no escalão de infantis A e de 
iniciados, respetivamente. O Tiago Calamote foi selecionado para integrar a equipa que 
representou o distrito de Viseu na fase nacional em Albufeira, onde se classificou em 9.º lugar. 

 Na modalidade de atletismo, foi apurada uma equipa para a fase regional, realizada na Marinha 
Grande e o aluno Rodrigo Marques para a fase nacional a realizar em Braga. 

 Na modalidade de natação, duas alunas da Escola de Campo de Besteiros, Daniela Lopes e 
Maria Gonçalves, foram apuradas para a fase seguinte, realizada em Estarreja. 

 Na modalidade de escalada, dois alunos da Escola Secundária de Tondela, David Almeida e 
Gustavo Cunha, foram apurados para a fase regional, que se realizou na Guarda, tendo ficado 
em 3.º e 5.º lugar, respetivamente. 

 Na modalidade de basquetebol, a equipa de iniciadas ficou apurada para a fase nacional, 
realizada em Castelo Branco nos dias 8, 9 e 10 de junho. 



Parabéns a todos os alunos que estiveram envolvidos nas atividades atrás referidas e realçamos o 
empenho, comportamento e espírito desportivo demonstrados. 

Os professores responsáveis, apesar das dificuldades ao nível das instalações e do pouco material 
disponível, conseguiram motivar os alunos e desenvolveram o projeto de forma excelente. 

 

 

O coordenador do clube do Desporto Escolar  
José Ladeiro 


