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Atividades de Final do Primeiro Período – Jogo Professores x Alunos 
 
O programa de atividades de encerramento do 1.º período da nossa escola voltou este ano a 
ser enriquecido com várias atividades físicas desportivas. 
As atividades, realizadas na tarde do dia 14 de dezembro, iniciaram-se com um torneio de 
basquetebol 3x3 entre alunos da escola, promovido pelo departamento de Educação Física e 
orientado pela docente Ana Mota. 
 

  
 
Depois foi a vez do grupo de Gimnodança acrobática do CDEH, orientado pelo docente Paulo 
Varela, se apresentar à escola, e cumprindo uma tradição iniciada em 2008, realizou-se a 5.ª 
edição do jogo entre professores e alunos na modalidade de Basquetebol 5x5.  
No intervalo do jogo coube ao grupo de Dança do CDEH, orientado pela docente Paula Sousa, 
mostrar o seu trabalho e as atividades terminaram com professoras a dançar, isto é com a 
apresentação do grupo da escola “pinchos de prof”, que mais uma vez trouxe a alegria 
necessária à festa. 
 

  
 
Quanto ao grande jogo, foi disputado em 4 períodos de 8 minutos e os professores repetiram o 
sucesso alcançado nas edições anteriores, vencendo a partida por 48-40. Contudo, tiveram que 
muito que suar pois ao intervalo perdiam por 2 pontos, e no fim do 3.º período a vantagem 
ainda era curtinha, também de 2 pontos. 
 
Veremos como será em dezembro de 2013, mas para o final do 2.º período já está agendado 
novo confronto entre professores e alunos, agora em Andebol, naquela que será a 4.ª edição. 
Será que os professores de vão redimir das derrotas sofridas nas últimas edições? 
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Pelos professores jogaram: Ana Mota, Carlos Freitas, Ilídia Neves, José Freitas, José Daniel 
Rocha, Manuel Campos (fotografo de serviço), Paulo Gonçalves e Paulo Varela. 
Pelos Alunos jogaram: Beatriz Machado, Catarina Silva, Cláudia Silva, Hernâni Araújo, Isa 
Goulart, Joaquim Ribeiro, João Oliveira, Joel Francisco, Luís Silva, Ricardo Brum e Tiago 
Flores. 
Os árbitros foram o aluno João Ávila e um ex-aluno da escola, o João Garcia. Foram oficiais 
de mesa os alunos Gonçalo Flores e Rita Azevedo (não couberam na fotografia). 
Resultados das edições anteriores: 
1.ª Edição (2008): Professores 46 – Alunos 28 
2.ª Edição (2009): não ficou registado 
3.ª Edição (2010): Professores 49 – Alunos 39 
4.ª Edição (2011): Professores 28 – Alunos 27 
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