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"Bosquelebolno Cidode" é um projeto omplo que resulto do porcerio entre o DireçÕo

S=rviços do Desporto Escolor (DSDE) e o FederoçÕo Portugueso de Bosquetebol oÌrovés

l.ssocioçõo de Bosquetebol do ModeÌrq e consiste em desenvolver diversos otividodes

dos oo bosquetebol no cidode do Funchol poro todos os ciclos de ensino

Neste o evento seró promovido o Vll Torneio Escolor de Bosquetebol 3X3 orgonizodo

Poço do Povo no dio 26 de morço, poro os olunos do 2." e 3.o ciclos e secundório. No

en-ro Comerciolr-o Vie, seró preporodo umo exposiçÕo com os trobolhos de vórios escolos

I o ciclo no ômbito do concurso: "Bosquetebol no Cidode: Recrio!", que culminorÓ com o

trego de prémics oos melhores trobolhos, no dio 27 de morço.

Concurso poro o Escolos do l.o ciclo

A Direçoo de Serviços do Desporto Escolor (DSDE) lonço um desofio o todos os escolos

l.' ciclo, tendo como principol objetivo (in)formor os crionços e jovens e oïrovés deles o

prtloçõo em gerol, ocerco do importôncio dc prótico de otividode físico no soúde físico e

ntol

Obielivos:

Sensibilizor poro o importôncio do protìco de otividode

físico poro c soúde do populoçÕo;

lnformor sob're os benefícios do otividode físico;

Promover o recolho de moteriois reciclodos e o suo

reutilizoçÕo;

Promover o modolidode de bosquetebol nos escolos do l.o

cíclo.
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O desofio prevê o recolho de moteriois reciclodos e o crioçÕo de um trobolho com umo

mensogem sobre um ou mois benefícios do otividode f'rsico poro o soúde, tendo como "pono

de fundo" o modolidode de bosquetebol. As dimensões do Ìrobolho nõo poderõo ultropossor

os 2 metros2 e nõo deverõo ser Ínferiores o 50 centímetrosr.

Como porticipor no concurso:

' Formolizor o inscriçõo otrovés do link: htlps:/forms.gle/vpmyE2pcUchQqdzug
. Preencher os compos dísponíveis;

. Doto limite de inscriçõo: I de morço;

. lnicior o trobolho criotivo (openos um trobolho por escolo);

' Entre os dios 19 e 20 de morço todos os trobolhos deverÕo ser entregues no Centro

Comerciol Lo Vie, ocomponhodos por umo breve memório descritivo explicotivo dos

moteriois utilizodos, nome do escolo, número de olunos envolvidos, ono de
escoloridode e professores envolvidos;

' Os trobolhos estorÕo expostos de 2l o 29 de morço no Centro Comerciol Lo Vie;
. Dio 27 de morço serõo olribuídos os prémios oos vencedores.

Prémios e Critérios de ovolioçõo:

Após o receçõo dos trqbolhos, um júri composto por elementos do Projeto Eco-Escolos

e do DSDE reolizoró o ovolioçõo dos peços segundo os seguintes critérios:
. lnformoçõotronsmitido corretomente;
. OrÍgÍnolidode e criotividode;
. Moterioís reciclodos utilizodos;

. Envolvimento dos olunos.

As três escolos vencedoros seró otribuído um prémio o definir. Oportunomente

envioremos o descriçÕo dos prémíos bem como o constituiçÕo do Júrí.

Contoclos:

Responsovel pelo projeto: Petro Nunes

E-moil: dsde.bosquetebol@omoil.com

ïelf :291 705 8ó0 (Ext: 289)

Tlm: 9ó33257i5
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IA:

P ESSORES RESPONSÁVEIS:

O DE AIUNOS ENVOLVIDOS:

O DE ESCOIARIDADE:

R|çAO DOS MATER|A|S UTTUZADOS:
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