BASQUETEBOL SKILLS ESCOLAR

Apresentação do projeto.

BASQUETEBOL SKILLS ESCOLAR
O Projeto de Basquetebol Skills Escolar, promovido pelo Desporto Escolar em parceria com a
Federação Portuguesa de Basquetebol, pretende levar a todas as escolas (com ou sem Grupo/Equipa
de Basquetebol), a realização de atividades de Basquetebol para todos os jovens das escolas públicas
ou privadas, do 5º ao 12º ano, e que terá o seu início no mês de maio de 2022.

Tem como objetivo promover a modalidade não através do jogo, mas através de um desafio de
habilidades, que não colidam com as Normas das Autoridades de Saúde, e que ao mesmo tempo
estimulem os alunos/as a melhorarem a técnica individual neste tempo de pandemia.
Pretendemos fazer chegar o “BASQUETEBOL SKILLS ESCOLAR” a todas as escolas e jovens, sejam ou
não praticantes de Basquetebol.

Nesse sentido, é fundamental a introdução do “BASQUETEBOL SKILLS ESCOLAR” na aula de
Educação Física e nos treinos do Desporto Escolar, que tem como objetivo principal valorizar os
fundamentos base da modalidade de Basquetebol.
Os circuitos do Basquetebol Skills Escolar realizam-se de 6 de maio até 15 de junho de 2022, ou seja
durante o 3º período.

Segue o link com vídeo explicativo do CIRCUITO do BASQUETEBOL SKILLS ESCOLAR:

https://play.skoiy.com/g7m92somyrmth0ot/87672912?fluid=1
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Como pode uma escola participar?
Pode fazê-lo cumprindo os seguintes procedimentos:
1. Inscrever-se no link:
https://forms.gle/VX9upNsCj4pDUQm56
2. Fazer o circuito de Skills na turma, na aula (Fase Competição de Turma) ou no treino do
Desporto Escolar.
3. Preencher o relatório das atividades - Professor responsável pelo projeto na escola , no link:
https://forms.gle/V1PRijR43pxhSGsQ6

A participação no projeto “BASQUETEBOL SKILLS ESCOLAR 2022” só será considerada, após o
cumprimento dos 3 procedimentos de participação, acima descritos.
Após esse processo, a Escola fica inscrita no ano letivo 2021/2022, e receberá um KIT de OFERTA
composto por: 1 bola, 2 redes para aros basquetebol e 6 cones.
Juntamente com esta carta, ser-vos-á enviada toda a documentação necessária para iniciar o
trabalho e a diversão.
Boa Atividade!
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