INFORMAÇÃO AOS(ÀS) SRS(AS) ENCARREGADOS(AS) DE EDUCAÇÃO
A coordenação do Núcleo de Desporto Escolar deste agrupamento vem por este meio divulgar a
oferta desportiva para o corrente ano lectivo.
Em razão das circunstâncias inerentes às adaptações impostas pelo SARS-CoV-2 e pela doença
COVID-19, não será possível garantir transporte para as deslocações inerentes aos grupos-equipa
de Canoagem, Surf e Vela. Assim, chamamos a atenção dos(as) Srs(as) Encarregados(as) de
Educação no sentido de apenas inscreverem os(as) seus(as) educandos no caso de poderem
efectuar o seu transporte para o local de treino e deste para a sua residência.
Acresce que as formas de funcionamento relativas à organização, no que diz respeito ao número
de alunos(as) em cada sessão, periodicidade das mesmas, e outras poderão sofrer alterações
sempre que se entenda necessário por via a reforçar a garantia de protecção e segurança de
todos(as) os(as) intervenientes nos diferentes processos de organização de treino.
Esclarece-se que toda a informação relativa ao Desporto Escolar será difundida através de
comunicado em suporte digital via correio electrónico endereçado pelos(as) Directores(as) de
Turma e na página electrónica oficial do Agrupamento em www.aeparede.edu.pt podendo ainda
realizar-se, caso se entenda necessário, reuniões de modalidade com os(as) Encarregados(as) de
Educação que se efectuarão em plataformas digitais ou seja, a distância.
Chamamos a atenção para o facto do acesso aos Grupos-Equipa de Canoagem, Surf e Vela se
encontrar subordinada aos critérios definidos nos respectivos “PROTOCOLOS DE SELECÇÃO DOS
CANDIDATOS”.
GRUPO
EQUIPA
ATLETISMO
CANOAGEM
SURF

ABERTURA
INSCRIÇÕES
15/10/20
15/10/20
15/10/20

VELA
VOLEIBOL

15/10/20
15/10/20

CALENDARIZAÇÃO
FECHO
PUBLICAÇÃO
INSCRIÇÕES SELECCIONADOS(AS)
01/03/21
Não se aplica
21/10/20
26/10/20
21/10/20
26/10/20
21/10/20
01/03/21

26/10/20
Não se aplica

INICIO
ACTIVIDADE
21/10/20
28/10/20*
28/10/20*
02/11/20*
28/10/20*
19/10/20

* As actividades destes Grupos-Equipa poderão não ter início nas datas previstas e, nos casos em que se entenda necessário,
iniciam-se com uma reunião com os(as) Encarregados(as) de Educação. A informação será disponibilizada oportunamente.

AS FICHAS DE INSCRIÇÃO SERÃO DISPONIBILIZADAS APENAS EM SUPORTE DIGITAL
ATRAVÉS DA PÁGINA ELECTRÓNICA OFICIAL DO AGRUPAMENTO
Parede, 14 de Outubro de 2020
A Coordenação do Núcleo de Desporto Escolar
Prof. Ludovina Soeiro de Azevedo

