Coordenação Local de Desporto Escolar de Coimbra
Agrupamento de Escolas De Miranda do Corvo

Documento de Apoio
2.º Encontro de Boccia – Série A

Miranda do Corvo, 18 de Jeneiro de 2016
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Nota Introdutória
O Segundo Encontro de Boccia, promovido pela DGEstE – DSRC/CLDE
Coimbra, é da responsabilidade do Clube de Desporto Escolar da Escola
Eb2,3c/Sec. José Falcão de Miranda do Corvo (Série A).
Esta atividade é dirigida aos alunos inscritos nos Grupos/Equipa de Boccia e de
Desporto Adaptado das escolas e/ou agrupamentos participantes no Quadro
Competitivo Local de Boccia da Coordenação Local de Desporto Escolar de
Coimbra.
Com o objetivo de promover uma competição saudável entre todos, a
organização conta com a vossa colaboração. Só assim será possível tornar este
momento inesquecível para todos os participantes.
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Objectivos

Os objectivos da prática desta actividade são:


Proporcionar um dia diferente para os alunos com Necessidades
Educativas especiais.



Incentiva-los para a prática Desportiva;



Criar novas amizades e espirito de grupo de entreajuda;



Dar a conhecer aos jovens o respeito pelas regras, fazer com que exista
respeito pelos colegas.

Recursos

Recursos humanos
Nesta actividade haverá um professor responsável (Diana Melo), três
estagiárias (Andreia Pereira, Filipa Abreu, Jessica Silva) que irão ser responsáveis
pela organização da actividade.
Os alunos do 11º ano do curso profissional de desporto também irão ajudar na
organização da actividade e na arbitragem da mesma.

Material necessário para cada grupo/ equipa

Cada aluno/professor deverá ser portador de equipamento e material
necessário e adequado à prática de atividade física. Solicita-se que todos os
participantes utilizem uma camisola identificativa da Escola de Origem.
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Cada escola deverá ser portadora de um conjunto de bolas de Boccia e de
um conjunto de arbitragem composto por uma raqueta, uma fita métrica e um
compasso.

Recursos Espaciais
O 2º Torneio de Boccia irá realizar-se no pavilhão municipal de Miranda do
Corvo , este irá ser dividido em 6 campos.
O almoço será na cantina da escola Eb2,3 c/sec. José Falcão de Miranda do Corvo
O concelho de Miranda do Corvo situa-se no centro de Portugal, e pertence
ao distrito de Coimbra. Tem como fronteira os concelhos de Penela, Lousã, Vila
Nova de Poiares, Coimbra e Condeixa-a-nova.

Mapa do Destrito de Coimbra
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Secretariado
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Organização
Por delegação da Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares - Direção
Serviços da Região Centro (DGEstE – DSRC), através da Coordenação Local do
Desporto Escolar de Coimbra, a organização deste Encontro é constituída pelos
seguintes elementos.
Comissão Organizadora
Diana Melo
Professora na escola Eb2,3/ Sec. De Miranda do Corvo
Responsável pelo Grupo/ Equipa de Desporto Escolar de Boccia.
Andreia Pereira
Estagiária na escola Eb2,3/ Sec. De Miranda do Corvo
Filipa Abreu
Estagiária na escola Eb2,3/ Sec. De Miranda do Corvo
Jessica Silva
Estagiária na escola Eb2,3/ Sec. De Miranda do Corvo

Comissão Executiva
Escola Eb2,3/ Sec. De Miranda do Corvo – Professor Responsável pelo Clube de
Desporto Escolar de Boccia

Secretariado
Alunos do 11º Ano de Desporto
Professores das várias escolas (supervisão do processo)
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Receção das comitivas
A receção das comitivas será feita no dia 18 de Janeiro, quarta-feira, às 9h30, no
pavilhão Municipal de Miranda do Corvo.



A distância entre Tábua e Miranda do Corvo é de 54,6 km.1
Leva 54 min. para ir de Tábua a Miranda do Corvo.

 A
distâ
ncia
entre
Vila
Nov
a De
Poia

1
2



res e Miranda do Corvo é de 21,5 km.2
Leva 22 min. para ir de Vila Nova de Poiares a Miranda do Corvo.




A distância entre Montemor-o-Velho a Miranda do Corvo é de 40,2 km.3
Leva 46 min. para ir de Montemor-o-Velho a Miranda do Corvo.

http://pt.distanciacidades.com
http://pt.distanciacidades.com
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Reunião técnica
A reunião técnica com os professores responsáveis pelos Grupos/Equipa
participantes realiza-se, pelas 9h35, na sala de aula 1 do pavilhão.

Alimentação
O Agrupamento de Miranda do Corvo garante o almoço, no refeitório da
Escola, a todos os participantes que procederam à sua marcação antecipadamente.
O reforço alimentar para o meio da manhã é da responsabilidade de cada uma das
escolas participantes.

Transporte
O transporte é da responsabilidade de cada estabelecimento de ensino,
garantindo o cumprimento do horário na data de realização da atividade. Sugere-se
que os estabelecimentos de ensino geograficamente próximos partilhem o
transporte.
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Programa geral
Horário
9h00 – 09h25
9h30-9h40
9h40-10h45
10h45-11h00
11h-12h
12h13h30

Atividade
Chegada das
delegações
Reunião Técnica
Competição por
Equipas
Lanche
Competição por
Equipas
Competição por
Individuais

13h45

Almoço

14h45

Regresso às Escolas

Local

Pavilhão Municipal de
Miranda do Corvo

Refeitório da Escola
EB2,3c/Sec. De
Miranda do Corvo

Sistema de competição
De acordo com o definido na reunião técnica de modalidade do dia 18 de
Outubro, as cinco escolas da Série A devem apresentar duas equipas e dois
jogadores individuais em cada encontro, podendo, ainda, propor a participação de
alunos extra no Quadro Competitivo.
Em cada encontro, as doze equipas/individuais inscritas, são distribuídas por
dois grupos, realizando uma primeira fase em sistema de Todos contra Todos, a
uma volta. Após as cinco jornadas desta fase, realiza-se uma Fase Final com o
encontro entre as equipas dos dois grupos com a mesma classificação na primeira
fase, para determinação da classificação final de cada encontro.
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Identificação dos alunos
O professor responsável deverá fazer-se acompanhar da ficha de inscrição
extraída da Base de Dados do Desporto Escolar autenticada pelo órgão de gestão
do seu estabelecimento de ensino.
Os alunos poderão ser portadores do seu documento de identificação como
forma de os preparar para a Final Distrital e Campeonato Regional.

Contactos
Identificação
Escola Eb2,3c/Sec de
Miranda do Corvo
Diana Melo (Professor
responsável pelo
grupo/equipa de Boccia
em Miranda do Corvo)
João Dias
Direção-Geral dos
Estabelecimentos
Escolares
Direção de Serviços da
Região Centro
Coordenação Local de
Coimbra
Hugo Abade
Coordenadora do
Desporto Escolar de
Miranda do Corvo

Telefone

Email
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ANEXO 1 – Mapas e Croquis

Pavilhão
Municipal
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