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Informação 

O Desporto Escolar visa promover o acesso à prática desportiva regular de qualidade, com o objetivo de 

contribuir para a promoção do sucesso escolar dos alunos, de estilos de vida saudáveis e de valores e 

princípios associados a uma cidadania ativa. 

A atividade desportiva desenvolvida ao nível do Desporto Escolar 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. 

 

HORÁRIO DOS TREINOS DOS GRUPOS-EQUIPAS 
 

MODALIDADE Dia da semana de treinos/horas Professor Responsável 
TENIS DE MESA 

Infantis - Masculino 

Segunda-feira 

16:45-17:35h 

Quarta-feira 

14:55 – 16:40h 
Joaquim Silva 

FUTSAL Masculino 

Infantis B/Iniciados - 

    Terça-feira* 

18:00 – 18:50h 

Quarta – feira 

14:55h-16.40h 
Rui Sampaio 

GINASTICA ARTISTICA 
Quarta-feira 

15:45h- 17:00h 

Quinta-feira 

16:45 – 18:00h 
Lígia Almeida 

TÉNIS 
Terça-feira 

18.00h-18.50h 

Sexta-feira 

18:00h-18:50h 
Francisco Neves 

TENIS DE MESA 

Iniciados - Masculino 

Segunda– feira 

18:00h-18.50h 

Quarta-feira 

14:55 – 16:40h 
Francisco Neves 

 

ESCOLA ATIVA 

  Segunda-feira 

16:45 – 17:35 h 

Quarta – feira 

14:55h-16.40h 

 

Sexta-feira 

18:00 – 18:50h 

4ºF, 6º F: Francisco Neves  

2ºF e 4º F:  Helder Tinoco 

Os alunos participantes nas várias competições do Desporto Escolar distribuem-se por escalões etários: 
      Infantil A (SUB11) 2011 a 2013    Infantil B (SUB13) 2009 a 2010       Iniciado (SUB 15) 2007 e 2008 

Os treinos são realizados na Sede do Agrupamento, com a exceção do Treino de Futebol que às quartas-

feiras é realizado no Pavilhão Municipal de Grijó (*). 

Material necessário: Equipamento desportivo utilizado nas aulas de Educação Física: camisola da escola 

e sapatilhas. 

O Programa de Desporto Escolar é destinado aos alunos, de adesão voluntária, 
tendencialmente sem custos, de caráter formativo. Assumindo os alunos e os encarregados de 
educação, ao realizarem a sua inscrição, o cumprimento da obrigatoriedade de assiduidade aos 
treinos e ao quadro competitivo escolar e a realização de exame médico-desportivo. As 
deslocações às competições são realizadas de forma gratuita e sempre acompanhada pelo 
professor de Educação Física, na maioria das vezes são realizadas aos sábados de manhã ou 
tarde. O professor responsável informará o Encarregado de Educação atempadamente por 
escrito. 

 Escola Ativa: É uma atividade física estruturada e de carácter regular, nas quais é retirada a ênfase da 

competição ou da escolha prévia de uma modalidade desportiva, sendo promovidas atividades diversificadas, 
com um vasto leque de experiências motoras, focadas no processo de desenvolvimento de capacidades 
motoras.  
 
A inscrição dos alunos deverá ser realizada junto do professor responsável do grupo equipa. Os 
horários e mais informações do Desporto Escolar são também encontradas no site da escola: 
https://aejuliodinis-grijo.pt 
 

http://desportoescolar.dge.mec.pt/

