Quem pode praticar Desporto Escolar?
Todos os alunos dos 8 aos 21 anos!
Clube de Desporto Escolar AE Michel Giacometti…
Que modalidades oferecemos?
ATLETISMO
Prof. José Tavares

BADMINTON
Profª Ana Santos

BOCCIA
Profª Elisa Ferreira

CANOAGEM
Profs Lídia, Joaquim

DANÇA
Profª Conceição Santos

Prof. Henrique , Joaquim

VOLEIBOL Masc.
Profª. Dulce Martins

VOLEIBOL Fem.
Profª Daniela Paulino

DESPORTO ESCOLA
ATIVA
Profª Marina Sebastião

VELA

Linha com o slogan da empresa.

Em que atividades participa o Clube de Desporto
Escolar AE Michel Giacometti?
Encontros do calendário de cada modalidade (Fase
Local); Regionais e Nacionais, para os alunos apurados
para tal.
Temos ainda acções abertos a todos os alunos como o
Corta-Mato, Mega Sprinter , Torneio de Badminton
Torneio de Voleibol, Torneios interturmas , e o Passeio
de BTT ”Pedro Conde”.
Participamos desde a 1ª Edição nos Jogos Desportivos
Concelhios

DESPORTO SOBRE
RODAS
Prof. António Aragão

CFD—DE NAÚTICAS

Centro de Formação Desportiva de Atividades Náuticas AE Michel Giacometti(Sesimbra). O que é?
É um Projeto inovador que pretende dinamizar atividades específicas no meio náutico, visando promover a
literacia de mar, atividades de iniciação (Visitas de
Estudo organizadas pelo prof.EF) e aperfeiçoamento
desportivo que favoreçam a prática de atividades náuticas, cuja especificidade técnica exige condições especiais
de segurança.
Somos a única Escola do Concelho de Sesimbra com
este Projeto! :)

Qual é a mensalidade no Clube de Desporto Escolar
AE Michel Giacometti?
O SORRISO, SATISFAÇÃO e PARTICIPAÇÃO
regular nos treinos e atividades do Desporto Escolar!

Clube de Desporto Escolar AE
Michel Giacometti 2022/2023

Como funcionamos
DESPORTO ESCOLAR

CENTRO DE FORMAÇÃO DESPORTIVA DE
ATIVIDADES NÁUTICAS—
- DESPORTO ESCOLAR
CFD-DE

A inscrição no Clube do Desporto Escolar não é obri-

ATIVIDADES INTERNAS DO
DESPORTO ESCOLAR E DO
AGRUPAMENTO MICHEL GIACOMETTI

gatória
Este centro de formação funciona na Lagoa de Albufeira

São atividades como Dia do Desporto nas escolas,

oferecendo experiências náuticas de canoagem, vela e Stand-

Torneios interturmas, Corta-Mato, Megasprinter, Pas-

Após a divulgação dos horários de cada modalidade

up-padlle. Contamos sempre com o apoio da CMSesimbra

seio de BTT “Pedro Conde”, entre outros.

escolar oferecidas, o aluno de acordo com o seu horá-

na questão do espaço para a prática das atividades e nos

rio, contata o seu professor de EF de forma a pedir a

transportes dos alunos para a atividade.

Os alunos podem inscrever-se até duas modalidades.

autorização da modalidade interessada.
As atividades / Visitas de estudo são programadas e organiO EE autoriza o frequência da modalidade pretendida e responsabiliza-se pela sua participação.
Os treinos das modalidades são realizadas dentro da

As atividades poderão ser internas ou externas e somente as atividades realizadas externamente à escola
carecem de autorização do encarregado de educação.

zadas pelo professor de EF de cada turma e com o Diretor de

Estas atividades não são de participação obrigatória,

turma em conjunto com a equipa do CFD-DE. As ativida-

mas é com grande satisfação que os professores de EF

des/ visitas de estudo não têm participação obrigatória.

realizam uma atividade repleta de alunos.

sede de agrupamento (pavilhão, campo exterior ou
outro espaço a designar) com exceção da canoagem e

Durante as atividades os alunos são sempre acompanhados

da vela.

pela equipa do CFD-DE , cumprindo sempre com as questões de segurança.

Todas as atividades planeadas encontram-se no PAA

do agrupamento com exceção das que serão realizadas
após apuramento dos alunos.

Com o apoio da CMS no transporte ,os alunos deslocam-se gratuitamente para o CNS ou para a Lagoa de

Sempre que um aluno realize estas atividades deverá fazer-se

albufeira para realizar os treinos de Canoagem e Vela .

acompanhar de :

São sempre entregues autorizações para os dias de

•

treino.
Todos os alunos estão cobertos pelo seguro da escola

Muda de roupa, pois o equipamento que irá utilizar

ficará molhado,
•

Toalha,

•

Chinelos

O equipamento para a realização não terá que ser especifico
Professores e funcionários sempre contigo!!

Professores e funcionários sempre contigo!!

para a água, podendo utilizar fato de treino.

Estamos no Facebook, visite-nos em:
Desporto Escolar Michel Giacometti

