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Introdução
No sentido de dar uma resposta pluridisciplinar e ecléctica, que abranja de
forma transversal as diferentes fachas etárias, sem distinção de género,
parece-nos pertinente incrementar o clube de BTT na escola, tanto mais que
além da prática desportiva a prática deste desporto põe em contacto os
praticantes com a natureza e o património cultural. Deste modo além do
desenvolvimento da modalidade os discentes podem ainda conhecer trilhos
e atalhos que faziam parte de rotas pedonais do passado, estabelecer
contacto com espécies tanto animais como vegetais, nomeadamente a
identificação e degustação de frutos silvestres, estimular o respeito pelas
mesmas, assim como, conhecer e visitar locais e monumentos do património
cultural, tais como, minas, aquedutos, capelas e alminhas espalhadas pelas
aldeias limítrofes da sede do nosso agrupamento.
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1.

Objetivos Gerais e Específicos
(definidos em articulação com o projeto educativo e com o projeto curricular de agrupamento)

1.1. Objetivos Gerais
1.

Proporcionar aos alunos um acompanhamento eficaz do percurso escolar, promovendo a
qualidade, um adequado enquadramento educativo e curricular, de acordo com os
interesses e potencialidades dos alunos, de forma a assegurar o cumprimento do seu
percurso escolar com sucesso.

2.

Contribuir para o desenvolvimento pleno e harmonioso da personalidade, do aluno visando
a formação de cidadãos livres, civicamente responsáveis, autónomos e solidários capazes
de julgarem com espírito critico e criativo o meio social em que se integram e de se
empenharem na sua transformação progressiva.

3.

Valorizar os hábitos de estudo, as atitudes positivas de cooperação e de trabalho, o mérito,
os resultados escolares e a aquisição de saberes e competências.

4.

Cultivar o gosto pela leitura e pela escrita e, simultaneamente, promover o gosto pela
formação humanística, científica, tecnológica, física e desportiva e pela expressão artística
e cultural.

5.

Assegurar às crianças com NEE, de acordo com o seu perfil de funcionalidade, as
condições adequadas ao seu desenvolvimento global e ao pleno aproveitamento das suas
capacidades, numa perspetiva de escola inclusiva, preparando-as para uma adequada
formação profissional e para a sua transição para a vida ativa.

6.

Estabelecer relações de cooperação e sinergias com outras entidades económicas, sociais
e culturais do meio envolvente à escola.

7.

Promover uma imagem positiva do agrupamento de forma que este se afirme no contexto
de toda a região como uma referência cultural, científica e pedagógica de organização
moderna e eficiente.

8.

Envolver os pais e encarregados de educação no processo educativo e promover a sua
participação na vida da escola.
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1.2. Objetivos Específicos
(Indicar os objetivos específicos do clube/projeto)

- Estimular para a prática desportiva
- Desenvolver as capacidades condicionais e coordenativas
- Adquirir noções básicas do funcionamento e mecânica da bicicleta
- Conhecer e aplicar cuidados higiénicos, bem como as regras de segurança
pessoal e dos companheiros, e de preservação dos recursos materiais
- Promover o espírito de cooperação e entreajuda
- Promover o respeito pela natureza
- Promover o respeito pelo património

2. Descrição do Projeto

O BTT Na Escola
O clube de BTT, que decorrer à quinta-feira no período letivo que decorre
entre as 16.25 horas e as 18.00 horas, é dinamizado pelos professores,
Rodolfo Lopes e Manuel Cândido Sá, tem como destinatários os alunos dos
segundos e terceiros ciclos da escola. Para tal é imprescindível que os alunos
disponham de uma bicicleta com características todo terreno e o uso
obrigatório de capacete. A modalidade irá decorrer nos trilhos exteriores à
escola, nomeadamente caminhos rurais e atalhos pedonais da região.
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3. Propostas de atividades a realizar
Rota das azenhas
São Gonçalo

4. Orçamento

- Consumíveis e recuperação/restauro de bicicletas …………………………200 €

Fragoso, 20 de setembro 2017
Os professores responsáveis,

_____________________

________________________

( Rodolfo Lopes )

( Manuel Cândido Sá )
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