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Pelos 30 anos de Jogos Desportivos Escolares, valeu a pena investir este ano letivo, nos
Jogos Desportivos do ensino secundário, na modalidade voleibol feminino.

O DESPORTO ESCOLAR, concretiza-se na Região Autónoma dos Açores, pelos Jogos
Desportivos Escolares (JDE), que visam entre outros objetivos, …” proporcionar a participação
dos jovens em competição formal, integrada num processo de formação adequada e orientada”.
Numa região onde o quadro competitivo a nível da formação desportivo é diminuto, pelo
número reduzidíssimo de equipas existentes por modalidade, impõe-se no meu entender, que se
faculte outros momentos de competição aos nossos jovens alunos, proporcionando deste
modo, que estes potenciem as suas aptidões nas diversas modalidades, assim como, aufiram de
outros aspetos positivos, que experiências como estas poderão promover. Passa muitas vezes,
por abrir horizontes…
Neste contexto, entendo que a participação nos Jogos Desportivos Escolares do ensino
secundário continua a fazer sentido, após uma década de interregno.
Ao contrário dos JDE do 3ºciclo, os JDE do ensino secundário apresentam um modelo
organizativo diferenciado, disputando-se num torneio por modalidade desportiva. (Voleibol;
Basquetebol; Andebol; Futsal).
No presente ano letivo a opção da nossa escola, por iniciativa entusiástica das alunas,
ocorreu na modalidade de voleibol feminino, com o grupo de alunas: Alexandra Cebola (10D);
Ana Carolina Rodrigues (10E), Bianca Neves (10E), Beatriz Escobar (11 A), Catarina Escobar (10B),
Carla Sousa (11F), Erica Torres (10B), Erica Soares (11F), Sílvia Brum (10B) e Mariana Duarte(10F),
enquadradas pelos docentes Ana Gonçalves, Pedro Ferreira e a encarregada de educação,
senhora Guida Neves.
Este torneio decorreu no fim de semana de 26 a 28 de abril, na Madalena do Pico, com a
participação das escolas: EBI da Calheta/S. Jorge; EBS Vitorino Nemésio/Praia da Vitória; EBS da
Laranjeiras/S. Miguel; EBI da Madalena/Pico e a ES Manuel Arriaga.
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Como balanço final da atividade, consideramos que esta participação decorreu com um
elevado nível de empenho e entusiasmo por parte das alunas, o que possibilitou que todos os
jogos fossem disputados sempre com um grande equilíbrio no resultado, até ao último ponto
de cada “set”.

QUADRO DE RESULTADOS
JOGO

RESULTADO

PARCIAIS

EBS Vitorino Nemésio (Terceira) / ESMA

3-0

(25-21) (25-21) e (16-14)

ESMA / ES Laranjeiras (SMiguel)

0-3

(16-25) (12-25) e (10-15)

EBS Madalena / ESMA

0-3

(18-25) (13-25) e (9-15)

ESMA / EBI Calheta (SJorge)

0-3

(22-25) (15-25) e (10-15)

OBS - Este torneio desenrolou-se à melhor de três sets, sendo necessário jogar sempre o terceiro set,
por questões de necessidade de desempate, no final do torneio.

CLASSIFICAÇÃO
1º

ES Laranjeiras (SMiguel)

2º

EBI Calheta (SJorge)

3º

EBS Vitorino Nemésio (Terceira)

4º

ES Manuel Arriaga (Faial)

5º

EBS Madalena (Pico)
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