
  

 Assunto : Programa TAG Rugby na Escola 2016/17  

  

Na sequência da parceria firmada no ano lectivo 2008/2009, entre a Direção-Geral da 

Educação através da Divisão do Desporto Escolar e a Federação Portuguesa de 

Rugby, será dada continuidade ao protocolo em vigor relativamente ao Programa 

“TAG Rugby na Escola”, para o ano lectivo 2016/17.  

  

O rugby é um desporto que, para além da alegria e prazer que dá a quem o pratica, 

favorece o desenvolvimento de valores educativos e sociais importantes, como a 

solidariedade, a disciplina, a camaradagem, o rigor, o espírito de equipa, facilitando a 

inclusão e a realização pessoal.  

  

No passado ano letivo 2015/2016 mais de 150 escolas iniciaram o novo ciclo deste 

Programa, onde estiveram envolvidos mais de 200 professores e 2500 alunos só nos 

encontros Inter Escolas por todo o país.  

 

No próximo ano lectivo (2016/17), a prioridade será o crescimento em número de 

escolas, assegurando-se a formação de professores no Tag Rugby, a continuidade do 

apoio e acompanhamento técnico aos professores, organização os torneios inter-

escolas e realizar mais um grande encontro nacional – Fase Final Nacional do Tag-

Rugby. 

  

As escolas que se inscrevem no programa recebem uma Ação de Formação para 

Professores e material que permite a implementação do rugby nas aulas de Educação 

Física e a realização dos torneios inter-turmas e inter-escolas.  

  

As escolas que participaram no programa em 2015/16 deverão renovar este ano 

as inscrições no link abaixo apresentado (relembramos que não estão 

automaticamente inscritas) no ano letivo 2016/17.  

 

Todas as novas escolas que pretendem este ano letivo (2016/2017) participar no 

programa, terão que obrigatoriamente realizar a sua inscrição. A ficha de inscrição 

e a apresentação do programa estarão disponíveis em http://area.dge.mec.pt/DErugby  
  

Para o corrente ano letivo 2016/17, prevê-se a seguinte calendarização, sujeita a 

adaptações em função das inscrições:  

  

1. Data limite de Inscrições – 31 de Outubro 2016  

2. Fase I - Formação para Professores, entre 2 de Novembro 2016 e 20 de 

janeiro 2017;   

3. Fase II – Torneios inter-turmas, de preferência até 4 de Abril e antes do 

convívio inter-escolas da CLDE;   

4. Fase III – Convívios inter-escolas, entre 15 de Março a 5 de maio 2017;  

5. Encontro Nacional, 18 de maio 2017 (integrado no Dia das fases finais dos 

projetos complementares, antes dos Campeonatos Nacionais Desporto Escolar 

de Juvenis, na DSR Norte).  

 

No que respeita à comunicação relativa a este projeto, informa-se que a maioria das 

informações será vinculada pelos canais habituais (pelas Coordenações Regionais ou 

Locais do Desporto Escolar), sendo também atualizadas regularmente, no site do 

Desporto Escolar.  
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