DESPORTO ESCOLAR JUDO
ATIVIDADES 2º Período

Durante o 2º Período os Grupos/Equipa de Judo do nosso Agrupamento participaram
no:
- II Encontro de Judo do Desporto Escolar a 23 de janeiro;
- III Encontro de Judo do Desporto Escolar a 30 de março e,
- Convívio de Páscoa integrado no Plano Anual de Atividades do Agrupamento nos dias 4 e 5 de
abril.
No II Encontro – Torneio de luta no solo, participaram 24 alunos que foram
acompanhados pelo responsável dos grupos/equipas e pelas professoras Anabela Lopes e
Teresa Cândido.
Neste encontro, a competição foi organizada por género/escalões etários e categorias
de peso, teve a participação de 105 alunos em representação de 9 Agrupamentos/Escolas.
Obtivemos as seguintes classificações:
Classificações

Femininos

Masculinos

1º

4

4

2º

6

1

3º

2

3

No III Encontro – Troféu Técnico, participamos com 24 alunos em prova, 2 alunos
com funções de auxiliares de prova, Carolina Nobre – 9º C e Hélder Moreira – 7º A, tendo sido
acompanhados pelo responsável dos grupos/equipas e pelos professores Anabela Lopes e
Paulo Machado.
O Troféu Técnico é organizado por género/escalão etário e teve a participação de 83
alunos em representação de 8 Agrupamentos/Escolas.
Nesta competição obtivemos as seguintes classificações:
INDIVIDUAIS
Classificações

Infantis A Feminino

Infantis B Feminino

Infantis B Masculino

1º

Margarida Rosado (DMVCB)

Inês Oliveira (ASM)

José Perfeito (DMVCB)

2º

Beatriz Antunes (DMVCB)

Marta Freitas (ASM)

Simão Carlos (ASM)

3º

Catarina Nunes (ASM)

EQUIPAS
Classificações

Agrupamentos/Escolas

1º

Escola B.S. D. Martinho Vaz de Castelo Branco

2º

Escola B. Aristides de Sousa Mendes

Nos dias 4 e 5 de Abril realizámos, entre 17H00 e as 18H30, o Convívio de Judo
de Páscoa na Escola Básica do 1ºciclo/JI Casal da Serra e na Escola Básica Aristides de
Sousa Mendes.
Esta atividade teve como objetivos: - Promover uma atuação integrada entre
Agrupamento, alunos e encarregados de educação ao nível do desporto escolar e, Demonstrar as aprendizagens adquiridas pelos alunos bem como a sua evolução.
Participaram um total de 30 alunos que se fizeram acompanhar dos respetivos
encarregados de educação e familiares, que tiveram a oportunidade de experienciar, com os
seus educandos, a prática do Judo.
Aos alunos classificados apresentamos os nossos parabéns pela forma excecional
com que representaram o Agrupamento. Queremos também deixar o nosso reconhecimento
a todos os alunos que participaram nos Encontros, a todos aqueles que não podendo
participar se empenharam e cooperaram nos treinos para que todos, em conjunto, possamos
evoluir, fazer novas aprendizagens e alcançar resultados.
Aos encarregados de educação, familiares, professores, que nos acompanham nas
atividades, o nosso agradecimento e reconhecimento pelo envolvimento e apoio.

Equipa e pais no II Encontro

Equipa e pais no Troféu Técnico

Demonstração de aprendizagens

Ensinar aos pais as técnicas de queda
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