
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

PROJETO COMPLEMENTAR 

 

BASQUETEBOL  

3x3 

nas escolas. 
 

CARTA DE APRESENTAÇÃO. 

2016/2017 



 

Caro (a) professor (a), 

O Projeto de 3x3 nas Escolas, que a Divisão do Desporto Escolar, em parceria com a 

Federação Portuguesa de Basquetebol, pretende levar a todas as escolas, públicas ou 

privadas, do 5º ao 12º ano, irá este ano letivo ter o seu início já no próximo mês de 

outubro, com o processo de inscrição das Escolas aderentes e das respetivas Equipas 

de ambos os géneros e dos diversos escalões etários.  

Depois do sucesso alcançado no último ano letivo, estando muito bem estabelecida a 

cooperação entre a D. D. E. e a F. P B. de forma a manter este projeto vivo e em franco 

desenvolvimento, é-nos muito grato podermos dar-vos conta do compromisso 

assumido e reforçado por ambas as entidades, no sentido de prosseguir, ampliar e 

melhorar a qualidade do “3x3 nas Escolas”, uma vez que se reconhece o seu enorme 

potencial e evidentes benefícios para todos os envolvidos.  

O balanço/avaliação, relativo ao último ano, 2015/16, que ambas as partes fazem do 

“3x3” é globalmente muito positivo. Foram ultrapassados alguns constrangimentos de 

várias ordens e em 19 CLDE atingiram-se participações muito significativas, com cerca 

de 16700 alunos participantes, entre todos os escalões. 

Reafirmamos este ano, a pretensão de “continuar a crescer”, chegarmos a todas as 

CLDE e a mais Escolas, com objetivo de proporcionar aos jovens atividades de 

qualidade. 

Ambicionamos fazer chegar o 3x3 a todos os jovens, sejam ou não praticantes 

federados de Basquetebol. 

Nesse sentido, é fundamental que, no quadro da atividade interna de cada Escola, os 

alunos federados em Basquetebol estejam distribuídos por várias equipas, nos 

escalões de infantis e iniciados, de modo a que o Campeonato Escolar de 3x3 seja 

facilmente acessível aos alunos que, não tendo um vínculo orgânico à modalidade, 

querem nela participar. 

O nosso compromisso é o de trabalhar empenhadamente para ampliar e melhorar, 

tanto as atividades, como a estrutura deste projeto, estando prevista para este ano, a 

realização da Fase Nacional em Gondomar, no dia 18 de maio - Dia das Finais 

Nacionais do Projeto “Basquetebol 3x3 nas Escolas” - Desporto Escolar. 

Vamos continuar com o mesmo sistema de inscrições e de comunicação utilizado na 

época passada, uma vez que o mesmo se mostrou eficaz. Muito brevemente ser-vos-á 

enviada toda a documentação necessária para iniciar o trabalho.  

As inscrições das equipas no Projeto 3x3 nas Escolas podem ser feitas até ao próximo 

dia 31 de outubro, através do link (copiar e colar na barra de endereços): 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdirx9842hQdODfJ7_9q3n6C0U3EaXMkb

Z06KHF4yxz7q7yoQ/viewform?usp=send_form 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdirx9842hQdODfJ7_9q3n6C0U3EaXMkbZ06KHF4yxz7q7yoQ/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdirx9842hQdODfJ7_9q3n6C0U3EaXMkbZ06KHF4yxz7q7yoQ/viewform?usp=send_form


 

A Ficha de Inscrição (a que se refere o ponto 1.2. do Regulamento dos Torneios –

2016/17), que aqui enviamos em anexo, deve ser enviado para a respetiva C. L. D. E. 

devidamente preenchido até 10 dias antes da competição local (CLDE).   

O esboço do calendário para 2016/17 é o seguinte:  

 Inscrição de Escolas e Equipas – até 31 de outubro 

 Definição da calendarização das fases locais  –  até 20 de janeiro 

 Fase Escola/ fase local (C. L. D. E.) – Até 18 de fevereiro 

 Definição da calendarização das fases regionais  –  até 17 de fevereiro 

 Fase Regional – Entre 20 de fevereiro e 29 de abril 

 Fase Nacional – 18 de maio. 

 

A Coordenação Nacional do Desporto Escolar. 

 


