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O Agrupamento de Escolas do Barreiro vem por este meio informar que irá pôr em prática um 

novo projeto de Desporto Escolar para o 1º ciclo. 

Este projeto visa colmatar a tendência de diminuição dos hábitos das crianças em termos 

desportivos/atividade física. Assim, pretendemos estabelecer um conjunto das práticas lúdicas-

desportivas e de formação com objeto desportivo, permitindo aos alunos a prática de atividades 

desportivas, em ambiente educativo, sob a orientação de professores qualificados que têm como 

objetivos, a promoção da saúde, fair-play, desenvolvimento da cidadania, mas também o 

desenvolvimento físico e cognitivo da criança através de experiências concretas de situações de 

interação com os companheiros, que resulta num favorecimento da adaptação da criança ao 

contexto escolar. 

Sabemos que hoje em dia os pais têm pouco tempo para se organizar e nós proporcionando estas 

atividades, com a utilização de espaços e materiais excelentes que a escola possui, com orientação 

de professores licenciados e especializados, enriquecendo assim o trabalho de toda a comunidade 

educativa (alunos, pais, professores e direção executiva). 

Iremos iniciar com os núcleos da Área das Expressões para o 1º e 2º ano de escolaridade e Jogos 

Desportivos Coletivos para o 3º e 4º ano de escolaridade (Futebol/Futsal, Voleibol, Basquetebol, 

Andebol e Bitoque Rugby) na Escola Básica D. Luís Mendonça Furtado. Irá também funcionar um 

Núcleo de Jogos Desportivos Coletivos na Escola Básica nº3 do Barreiro. 

Os alunos terão oportunidade de experimentar atividades que gostam e que quase nunca têm a 

hipótese de experimentar. 

Desde já, o nosso agradecimento. Para quaisquer esclarecimentos adicionais estaremos 

totalmente disponíveis através dos seguintes contatos: 

 
Diretora Felicidade Alves : directora@aebarreiro.pt     

 Prof. Edgar Fernandes: prof.edgarfernandes@aebarreiro.pt 

 

Condições de admissão: 

-Preenchimento de uma ficha de inscrição para o efeito, indicando quais as atividades que 

pretende, na qual deverão constar todos os elementos identificativos da criança e dos 

Pais/Encarregados de Educação; 

-Preenchimento das declarações anexas à ficha de inscrição (termos de responsabilidade); 
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Horário   de funcionamento 

 Escola de Funcionamento do Desporto Escolar 

Turmas  da Mendonça Furtado 
(1º /2º/3º/4º) 

Escola Sede  
3ª Feira – 16.20 h – 17.20 h  
ou  
4ª Feira - 16.20 h – 17.20 h 
 

Turmas da EB n.º 4 
(1º /2º/3º/4º) 

Escola Sede  
3ª Feira – 16.20 h – 17.20 h  
ou 
 4ª Feira - 16.20 h – 17.20 h 
 

Turmas da EB n.º 3 
(1º /2º) 

Escola Sede  
3ª Feira – 16.20 h – 17.20 h  
ou  
4ª Feira - 16.20 h – 17.20 h 
 

Turmas da EB n.º 3 
(3º ) 

EB n.º 3  
6ª Feira – 11.00 h – 12.00 h 
 

Turmas da EB n.º 3 
(4º ) 

Escola Sede  
3ª Feira – 15.20 h – 16.20 h 
ou  
3ª Feira – 16.20 h – 17.20 h  
ou  
4ª Feira - 16.20 h – 17.20 h 

 


