DESPRTESCLAR

Por quê e para quê?
1 – Desde 1990 que as Escolas do AEV (EBV e ESV) aderiram ao projeto de Desporto Escolar
mas, nestes 26 anos, para além das vitrines de troféus existentes nas duas Escolas e de
algumas recordações, poucas evidências restam, por nunca ter existido um arquivo do
Desporto Escolar.
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– Por outro lado, num agrupamento de escolas com esta dimensão, com mais de 2000
alunos e um Clube de Desporto Escolar com 20 grupos-equipa, 13 professores responsáveis e
mais de 600 alunos inscritos, há dificuldades na comunicação interna.
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– Interessa, também, comunicar com o meio exterior: com as famílias, com os clubes e
autarquias locais, com outras escolas e com outras entidades e esta dimensão de comunicação
com o exterior é fundamental para a valorização e para a afirmação do nosso trabalho.
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– Esta página (e também a do Centro de Formação Desportiva) têm, portanto, vários
objetivos: i) criar um arquivo das atividades realizadas, ou seja, uma memória; ii) facilitar a
comunicação interna e externa, divulgando informações; iii) Divulgar o trabalho realizado a
diversos níveis pelo Clube de Desporto Escolar; iv) transmitir uma mensagem de qualidade,
motivadora e incentivadora para a participação dos alunos.
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– Como sabemos, vivemos numa sociedade de comunicação: tudo aquilo que não se
documenta devidamente, é como se nunca tivesse existido, por maior qualidade que tenha
tido e foi nestes termos que a Direção e a Coordenação do Desporto Escolar do AEV
desenvolveram estas páginas, inseridas na página oficial do Agrupamento de Escolas de Vagos,
para incorporar toda a informação em tempo real, ou seja, logo após a realização das
atividades.

6 – Para que tal seja possível, impõe-se a colaboração de professores e de alunos dos gruposequipa, através da publicação de fotos, textos, comentários e outros trabalhos, bem como dos
responsáveis pela organização das atividades do PAA (Corta Mato, Mega-Sprinter, Baket 3x3,
Tribol, Cicloturismo, etc).
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– Estruturadas as páginas, inicia-se a fase do incentivo à sua consulta, devendo os
professores divulgarem-nas e desenvolverem todos os esforços para incutirem este hábito nos
alunos.
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– Por fim, uma referência à coordenação das páginas, que será da responsabilidade da
Direção do AEV e da Coordenação do DE, contando com a colaboração da funcionária não
docente Teresa Nascimento.

