DESPORTO ESCOLAR
Relatório Final 2018/2019

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 de forma regular e sistemática, em várias modalidades desportivas. O Clube
dinamizou, ao longo do ano letivo, um grande número de atividades, tanto a nível interno como
externo.
Em relação à atividade interna, os alunos do Agrupamento participaram:

̵

̵

No Dia Europeu do Desporto Escolar, com a realização de uma caminhada em cada
escola, envolvendo toda a comunidade educativa.
̵

No corta-mato do Agrupamento, realizado na Escola Básica de Campo de Besteiros,
com a participação de 430 alunos, do 4º ao 12º ano. Na organização desta atividade,
que promove o espírito de Agrupamento, estiveram envolvidos professores, alunos,
auxiliares de ação educativa, os bombeiros do Vale de Besteiros, GNR e o Município
de Tondela.
̵

No corta-mato, fase distrital, realizado no Fontelo, em Viseu.
̵

Em ações de formação de juízes/árbitros, dinamizadas pelos professores responsáveis
pelos diferentes grupos/equipas. 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.
̵

Nos torneios interturmas em várias modalidades desportivas: futsal, basquetebol,
ténis de mesa e gira-volei.
No MegaSprinter, fase local e distrital (provas de atletismo).

Ao nível da atividade externa, gostaria de destacar:
O grande número de jogos/concentrações realizados em várias escolas do distrito de
Viseu, assim como participações regionais e nacionais. Destaque também para a capacidade
organizativa demonstrada pelos professores, nas competições locais. Todos os grupos/equipas
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cumpriram o seu quadro competitivo com interesse, empenho e espírito desportivo. Realizaramse 64 jogos/concentrações e estiveram envolvidos cerca de 350 alunos como atletas e 60 a
desempenhar funções de juízes/árbitros.
Alguns resultados obtidos que merecem destaque:

̵

̵

No corta-mato distrital, os alunos Beatriz Santos e Cátia Almeida, da Escola Básica de
Campo de Besteiros, Tiago Calamote, Andreia Corte Real, Inês Ferreira, Bruna
Almeida, Adriana Pinto, Vera Cardoso e Beatriz Almeida, da Escola Secundária de
Tondela, foram apurados para a fase nacional, que se realizou na Marinha Grande.
̵

No megasprinter distrital, as alunas Raquel Santos, da Escola Básica de Campo de
Besteiros e Andreia Corte Real, da Escola Secundária de Tondela, foram apuradas
para a fase nacional, que se realizou em Faro.
̵

Na modalidade de atletismo, foi apurada 1 equipa para a fase regional realizada em
Vagos, e a aluna Taluana Felder, da Escola Secundária de Tondela, para a fase
nacional realizada em Elvas.
̵

Na modalidade de ntação, 3 alunas da Escola de Campo de Besteiros, Maria
Gonçalves, Vera Fernandes e Tatiana Marques, foram apuradas para a fase regional
realizada em Aguiar da Beira.
̵

Na modalidade de escalada, 3 alunos, da escola secundária, Gustavo Cunha, Arthur
Figueirôa e Guilherme Pereira, participaram na fase regional que se realizou em
Soure.
No projeto de basquetebol 3x3, foram apuradas duas equipas, da Escola Secundária,
para a fase regional, disputada na Guarda.

Em resumo, o Clube do Desporto Escolar proporcionou a todos os alunos interessados a
prática de uma atividade desportiva, com treinos regulares nas escolas e a participação em
competições distritais e regionais, tendo alguns alunos, com mérito, obtido classificações que os
levaram a representar o Agrupamento e o distrito de Viseu nas fases nacionais. Todos estão de
parabéns assim como os professores que os acompanharam desde o processo do treino até às
competições referidas.
É necessário, no entanto, um investimento no Clube a nível de material específico de cada
grupo/equipa. Todos sabemos que os materiais que usamos têm um desgaste acelerado e é
urgente a sua reposição, sob pena de serem os alunos os mais prejudicados, e que pode levar
alguns até ao abandono do Clube. É também muito importante que a organização dos horários
permita, de facto, a participação dos alunos no Clube.
O coordenador
José Ladeiro
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