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Assunto: Dia Europeu do Desporto Escolar – Divulgação do evento e algumas considerações. 

       A Coordenação do Desporto Escolar da Escola Secundária Afonso Lopes Vieira em conjunto 

com os professores de Educação Física e da Direção da escola, irão organizar, no dia 27 de 

setembro, pelas 8h50m, uma atividade desportiva na escola e fora dela. Esta atividade, insere-

se na comemoração do Dia Europeu do Desporto Escolar, à qual a nossa escola aderiu, dando 

dois tempos letivos para o efeito, a todas as turmas que estejam em aulas nesse dia. Das 8h35 

até às 10h20. 

A essência da comemoração desse dia, é fazer atividade física pelo menos, durante duas 

horas. Nesse sentido, para além de outras atividades desportivas, a organização irá promover 

uma caminhada de 3700 metros, que obrigatoriamente terá de ser feita, fora do recinto 

escolar. A participação será massiva, na ordem das 1100 pessoas ou mais, entre alunos, 

professores, auxiliares de educação, encarregados de educação, etc. Nesse sentido, pede-se a 

total colaboração dos restantes docentes na referida atividade. A saber: 

1. A turma irá ser acompanhada durante todo o evento pelo professor, que irá lecionar 

no tempo das 8h35. 

2. O professor deverá fazer a chamada na sala de aula e posteriormente acompanhar a 

turma para o campo de jogos exterior, onde será feito um aquecimento em forma de 

dança e onde a turma será organizada para a caminhada. 

3. Os professores que iniciem as suas aulas às 9h30, terão de obrigatoriamente estar 

presentes no evento, apoiando o professor da turma à qual iriam dar aula. 

4. A caminhada será controlada pela PSP, que irá cortar o trânsito, pedindo-se apenas, 

aos professores que mantenham a organização dos alunos, durante o percurso.  

5. Finda a caminhada, os alunos serão conduzidos para o campo de jogos, onde será feita 

a desmobilização para o intervalo. 

6. Durante esses dois tempos, pede-se aos professores que não têm componente letiva, 

que estejam ou não na escola, para aderirem e participarem no evento. 

7. Aconselha-se aos professores, trazerem calçado e roupa que acharem mais adequado 

à participação do evento. DRESS CODE: T-Shirt Branca. 

Caso haja algum impedimento de algum professor no acompanhamento da turma, é favor 

avisar a Direção, o mais rapidamente possível. 

Estarei ao vosso dispor para qualquer esclarecimento adicional. 

O Coordenador Técnico do Desporto Escolar da ESALV 

 

 _____________________________________ 

(Carlos Oliveira) 

 


