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Caro (a) professor (a),  

 

O Projeto Basquetebol 3x3 nas Escolas, que o Desporto Escolar em parceria com a Federação 

Portuguesa de Basquetebol dinamiza em todas as escolas, públicas ou privadas, para os 

alunos do 5º ao 12º ano, terá neste ano letivo um recomeço com a formalização do processo 

de inscrição das Escolas aderentes e das respetivas Equipas, de ambos os géneros e dos 

diversos escalões etários, durante o 3º período.  

Depois do sucesso alcançado nos últimos anos letivos pré-pandemia, através da cooperação 

entre o Desporto Escolar e a Federação Portuguesa de Basquetebol de forma a manter este 

projeto vivo e em franco desenvolvimento, é-nos muito grato podermos restabelecer o 

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 em vigor, 2018/19, foi muito positivo. Foram 

ultrapassados alguns constrangimentos de várias ordens e em 24 CLDE atingiram-se 

participações muito significativas, com cerca de 11700 alunos participantes, entre todos os 

escalões. 

A Federação Portuguesa de Basquetebol irá apoiar todas as escolas que participarem neste 

projeto. 

Como pode uma escola participar?  
 

Pode fazê-lo cumprindo os seguintes procedimentos:  
 

1. Inscrever-se no link:  https://forms.gle/gz2SGr6YyCSiT1T28  
 

2. Organizar o projeto Basquetebol 3x3 na escola 
 

3. Preencher o relatório das atividades - Professor responsável pelo projeto na escola, no 
link:  

https://forms.gle/dfkFQgcmjCAcyTNm6  
  

A participação no projeto “BASQUETEBOL 3x3 nas Escolas” só será considerada, após o 
cumprimento dos 3 procedimentos de participação, acima descritos, independentemente de 
algumas escolas já terem realizado as suas atividades nos períodos letivos anteriores. 
  

https://forms.gle/gz2SGr6YyCSiT1T28
https://forms.gle/dfkFQgcmjCAcyTNm6


Após esse processo, a Escola fica inscrita no ano letivo 2021/2022 e receberá um KIT de OFERTA 
composto por: 3 bolas e 5 coletes.  
 

Reafirmamos a pretensão de “continuar a crescer”, até 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, em todos os escalões, 

de modo a que o Torneio de 3x3 seja facilmente acessível aos alunos que, não tendo um 

vínculo orgânico à modalidade, queiram nela participar. 

Relembramos ainda, que no Projeto Basquetebol 3x3 nas Escolas, todas as escolas podem 

participar sem ter grupo/equipa da modalidade. 

 

 

A Coordenação Nacional do Desporto Escolar 

Maio de 2022 


