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DESPORTO ESCOLAR E ESTILOS DE VIDA SAUDÁVEL  
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NO AGRUPAMENTO  



DESPORTO 

ESCOLAR  

No Agrupamento 

Atividade 

Interna 

Atividade 

Externa 



Atividade 

interna 

Sarau  

Dia 

mundial 

da 

dança 

Torneio 

Basquetebol  

Corta-mato 

Torneios 

Inter-

turmas 

Dia da 

Escola 

Encontros Exibições 

Convívios Formação 



Atividade 

interna 



Atividade Externa 

Grupos 

Equipa 

Andebol 

Dança 

Badminton 

Voleibol 

Ginástica 

Futsal 



Andebol  



Badminton 



Dança 

Formação Competição 



Voleibol 



Ginástica 



Futsal 



Juízes , Voluntários , Colaboradores 

Grupo de alunos que contribui para o bom 

funcionamento das atividades, interna e 

externa e ainda para a sua divulgação, 

nomeadamente no jornal escolar e na revista 

Fórum Estudante  



DESPORTO ESCOLAR NO AGRUPAMENTO 

OBJETIVO - INTEGRAR O MAIOR NÚMERO 

     DE ALUNOS POSSÍVEL 

diferentes idades  

diferentes sexos 

diferentes turmas 

diferentes competências motoras 

diferentes escolas 
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DESPORTO ESCOLAR NO AGRUPAMENTO 

NÚMERO ALUNOS ENVOLVIDOS 

 Atividade Externa   Atividade Interna 

 12/13  -  322 Alunos 

 13/14 – 450 Alunos 
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 EE toma conhecimento horário e autoriza 

 2 xs por semana 

 13.45 – 15.15 e das 17.15 – 18.45 

 Competição – sábado/quarta-feira 

 Convívio do Desporto Escolar 

 

Forma de Funcionamento 



Divulgação  

Apresentação 

Pais e alunos  

Início do  

ano  

Convívio EE 

e alunos do 

Desporto 

Escolar 

 

Magazine  

Desporto 

Escolar 

Cerimónia 

de entrega 

de 

prémios 

 

Página da 

escola e 

site do DE 

Jornal  Voz 

Ativa  



“Quem dança é muito feliz.”, foram as 

primeiras palavras que ouvi, ao chegar à 

escola anfitriã. É verdade, todos aqueles 

jovens estavam ali a uma manhã de sábado 

preparados para dar tudo naquilo que mais 

gostam. Jenny, antiga aluna de dança da 

ESJGF e apresentadora, sublinha 

precisamente isto: “Não é uma manhã 

perdida. Todos nós estamos aqui, porque 

gostamos de dançar. ”Forum Estudante 

A menina Dança ?  

Fórum Estudante  

Apresentação do Projeto   

início do ano letivo 

O Magazine Desporto Escolar n.º 10 será transmitido 

pela RTP2, no dia 10 de maio, sábado, a partir das 

15:08H, com o seguinte alinhamento: 

Notícias:…”Atividades Rítmicas Expressivas na Escola 

Secundária José Gomes Ferreira, em Lisboa”. 

Cerimónia Entrega de Prémios DE  

Convívio com EE dos alunos do DE  

Divulgação  

Jornal da Escola – Voz Ativa  

http://sites.esjgf.com/esjgf/ http://sites.esjgf.com/de/home 

PÁGINA DA ESCOLA SITE DO DESPORTO ESCOLAR 

http://sites.esjgf.com/esjgf/
http://sites.esjgf.com/de/2012-13


DESPORTO 

ESCOLAR 

OBJETIVOS 

COMPETIÇÃO 

SOCIALIZAÇÃO FORMAÇÃO 



COMPETIÇÃO 

LOCAL REGIONAL 

NACIONAL 

GRUPO -EQUIPA 





FORMAÇÃO 

RESPEITO  



SOCIALIZAÇÃO/INTEGRAÇÃO 

PARES 

GRUPO 

ESCOLA 

TURMA 

SOCIEDADE 

ALUNO 
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A razão que me levou a inscrever foi 

não só a vontade de dançar, mas 

também a oportunidade de 

conhecer pessoas novas, fazer 

amizades. 

                   ALUNOS 

 

…” é aqui que eles aprendem a 

ficar fortes e a enfrentar as 

suas dificuldades …qualquer 

desporto é importante, cultiva a 

união, espirito sacrifício… “ 

 

                                  PAIS 



O DESPORTO ESCOLAR… 

PELOS ALUNOS 

“ …permitiu - me 

experiências fantásticas 

e inesquecíveis como ir 

a regionais e nacionais.” 

C.M. 

“…só me trouxe coisas 

boas: amizades que 

nunca vou esquecer e 

maneiras diferentes de 

viver a vida, sem medo”. 

“D.A. 

” permitiu-me aprender a trabalhar em 

equipa, ganhar responsabilidade, 

orgulho em representar a nossa escola e 

ainda manter uma vida saudável !” 

Acho que me ajudou a crescer! “ M.C. 

”também me ajudou a 

decidir/planear o que 

quero seguir na 

universidade.  O meu 

desempenho físico 

melhorou, o que me fez 

sentir bem comigo 

mesma. R.S. 

“ajuda-nos a reduzir o 

stress, a relaxar e a 

realizar os testes com 

mais atenção e clareza. 

Ajuda-me também a 

organizar e a ter tempo 

para os meus estudos , 

para a atividade física e 

para o meu lazer.  

Influenciou as minhas 

notas de forma positiva 

e acho que o deve ter 

feito também a muitas 

outras pessoas.” S.D. 



…” TRAZ  INÚMEROS BENEFÍCIOS. 

PRODUZ UM SENTIMENTO DE 

SATISFAÇÃO” 

O DESPORTO ESCOLAR… 

PELOS  E.E. 

“O DESPORTO ESCOLAR É IMPORTANTE 

PARA A SAÚDE DA MINHA FILHA” 

 “…DESENVOLVE ESPÍRITO CRITICO 

PERANTE UM PROBLEMA, É UM GRANDE 

BENEFÍCIO PARA A VIDA ACADÉMICA…”  
 



O DESPORTO ESCOLAR …  

PELOS  PROFESSORES 

    

Uma forma 

privilegiada de 

estar e 

representar a 

escola de uma 

forma 

responsável. 
Uma forma 

privilegiada de 

diversão, convívio 

e de partilha de 

valores. 

Prof  FT  

 

    É uma das atividades 

mais importantes na 

Escola.  

Não só contribui para 

melhorar a atividade física 

mas sobretudo ajuda os 

alunos a cumprirem 

regras, a socializarem e a 

ultrapassarem alguns 

medos.  

Outro dos benefícios é o 

sentimento de pertença, 

ajudando a criar uma 

cultura de escola.                                                          

Prof  CL 
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Melhorar competências ao nível E.F. sem ter 

que competir oficialmente (Sucesso EF) 

 

Realizar atividade física de uma forma 

suplementar, regular e gratuita 

 

 Promover hábitos de vida saudável 

Contribuir para bons resultados académicos  

(noutras disciplinas) 



TESTEMUNHO DE ALUNOS 

DO DESPORTO ESCOLAR 


