Festa de encerramento
do Desporto Escolar
do Agrupamento de Escolas de Fragoso.

Despois de um ano recheado de muito treino, atividades e competição, a Festa de
Encerramento do Desporto Escolar, pretende proporcionar a todos os alunos, envolvidos
neste projeto, um dia diferente num ambiente de descontração, e que reforce a motivação e
alegria pelo trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo no âmbito da disciplina de Educação
Física e do Desporto Escolar.
O SURF foi uma vez mais, a atividade sugerida pelos alunos. A atividade decorreu na praia do
Cabedelo em Darque, no passado dia 16 de Junho. Foi também uma oportunidade
experimentar e exercitar uma modalidade diferente, e deste modo, o contributo para a prática
desportiva na natureza, para estilos de vida saudável, de valores e princípios associados a uma
cidadania ativa. Um agradecimento muito especial ao Prof. Ruca, professor da Escola
Secundária de Monserrate e à sua Escola de Surf por proporcionar aos nossos alunos a prática
desta modalidade. Participaram na atividade 51 alunos e 5 professores
O almoço foi servido no MacDonald’s em Viana do Castelo já no início da tarde. Foi outro
momento de grande descontração e muita alegria onde os alunos puderam recordar
momentos vividos ao longo do ano desportivo, com muita euforia e muita risada. Foram
recordados golos que ficaram na retina do grupo, derrotas e vitórias marcantes, os torneios
realizados na escola, partidas feitas aos professores, enfim uma infinidade de experiências
vividas durante todo o ano letivo.
No final do dia, no Arraial Escolar/Feira Medieval do Agrupamento Vertical de Escolas de
Fragoso, foram entregues certificados de participação no âmbito do DESPORTO ESCOLAR a
todos os alunos inscritos nos Grupos/Equipas de Futsal Iniciados Feminino e Masculino e aos
alunos/árbitros.
Gostaríamos de enaltecer todos os alunos que participaram, com dedicação e empenho nas
atividades (interna e externa) da Educação Física e do Desporto Escolar, mostrando que a
prática da atividade física é essencial para o bem-estar físico e psicossocial do ser humano, e
como consequência, uma ponte para a promoção do sucesso escolar destes alunos.

À Direção do Agrupamento de Escolas de Fragoso, professores, funcionários, pais e
encarregados de educação e todos os que acompanharam de perto estas atividades e que
incansavelmente prestaram o seu apoio, para todos, o nosso muito obrigado!
O AVEF pode orgulhar-se do seu
percurso
desportivo,
pela
sua
dedicação ao desporto e fomento da
prática de atividade física e promoção
de estilos de vida saudáveis e também
pelos resultados que tem alcançado
nas diversas modalidades, no caso
específico Xadrez e Futsal.
Professores Rolando Pinto, José Manuel
Araújo e Carlos Magalhães, Rita Violante
e Rodolfo Lopes

