Participação record na 1ªmanhã
desportiva
No dia 28 de setembro comemorou-se o Dia Europeu do Desporto Escolar. Esta iniciativa da
Comissão Europeia está inserida na Semana Europeia do Desporto Escolar e teve como principal
objetivo, proporcionar atividade física e desportiva a todos os alunos do continente europeu,
incentivando um estilo de vida ativo e saudável. #BEACTIVE.
A ESMA integrou neste projeto a 1ª manhã desportiva deste ano letivo, com a realização do
Corta-mato escolar e Torneio de voleibol 4.
Logo pelas 9 horas, 45 alunos participaram na fase escola do corta-mato escolar. Esta prova
serve de preparação para a fase de ilha, regional e nacional, onde os nossos alunos têm dignificado o
nome da nossa escola, ilha e região com o seu excelente despenho. A alegria, o esforço e a satisfação
foram o destaque de uma prova em que a superação individual voltou a ser a nota dominante.
O Torneio de Voleibol 4 realizou-se no pavilhão do complexo desportivo da ESMA, com 58
equipas/turmas de todos os anos de escolaridade, num total de 304 alunos. Ao longo de toda a
manhã, decorreram simultaneamente em quatro campos de voleibol, um torneio por cada ano de
escolaridade, respeitando a organização das turmas da escola.
Foram 50 jogos com tempo de jogo de 10 minutos, tendo sido aplicado o sistema de
competição “eliminatória à primeira derrota”. Mais uma vez esta competição desportiva teve junto
dos alunos um grande impacto e entusiasmo, verificando-se um nível muito aceitável de jogo, de
acordo com a idade e género.
Esta 1ª manhã desportiva foi enquadrada pelos professores de educação física, Paula
Sousa, Hugo Parente, Ana Gonçalves, Ana Mota, Gracinda Andrade, Paulo Gonçalves e Vítor
Medeiros.

Foi uma manhã fantástica para os alunos, … cumprindo-se na integra o
objetivo proposto.

CORTA MATO (FASE ESCOLA)
Apesar da esforçada participação de todos os alunos, destaque para os vencedores de cada
escalão:
-Isabel Medeiros (Infantis B femininos);
-Patrícia Faria (iniciados femininos);
-Maria Gonçalves (juvenis femininos);
-João Cabral (Infantis B masculinos);
-Diogo Ávila (Iniciados masculinos),
-Bruno Silva (juvenis masculinos) e
-Fábio Craveiro (juniores masculinos)

Os grandes atletas…

TORNEIO VOLEIBOL 4 / Classificação

Torneios
Torneio
10ºano masc
(6 equipas)
Torneio
8º/9º ano fem
(7 equipas)
Torneio
9º ano masc
(10 equipas)
Torneio
10ºano fem
(5 equipas)
Torneio
7ºano fem
(6 equipas)
Torneio
7º/8º ano masc
(10 equipas)
Torneio
11º/12ºano fem
(5 equipas)
Torneio
11º/12ºano masc
(9 equipas)

Campo

Equipa vencedora

Alunos

10º A

João Pinho; Bernardo Silva; Gustavo
Daniel; Miguel Duarte; Simão Medeiros;
Calvino Brum

9ºG/8F

Carolina Correia; Rita Gonçalves; Joana
Meirinho; Carolina Neves; Filipa Regelo

9º H

André Silveira; Arthur Moimeaux; Gustavo
Rodrigues; Miguel Pires

10ºB

Catarina Escobar; Érica Torres; Luana
Lemos; Sílvia Brum

7ºA/E/F/G

Ana Rita Arruda; Natália Escobar; Rafaela
Silva; Érica Pereira

8ºA

André Benfeitinho; Lucas Correia; João
Pereira; Rodrigo Costa; Pedro Ferreira

11ºA

Joana Botelho; Rosa Lopes; Inês Almeida;
Beatriz Escobar

11ºH

André Quadrado; André Ávila; Fábio Pires;
Gonçalo Anjos; Isaac Matos

Campo
branco

Campo
amarelo

Campo
vermelho

Campo azul

O Gonçalo a dar a tática…

Bela imagem voleibol! …

O remate da Inês Almeida …

A bela equipa! ….

O presidente do conselho executivo, Pedro Medeiros, não faltou à
entrega dos diplomas de participação.

Os vencedores do 9ºano
A satisfação pela boa arbitragem.

A concentração no jogo…
Com os espetadores sempre atentos e animados!

Os vencedores do 7ºano!

As simpáticas colaboradoras.

Os professores exaustos, mas felizes, por mais um dia fantástico!
Ana Gonçalves/Hugo Parente

