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CORTA MATO ESCOLAR
| Paulo Machado | 

O dia de ontem foi reservado pa-

ra a prova de corta mato escolar

no Agrupamento de Escolas de

Maximinos, que decoreu na Frei

Caetano Brandão e com um re-

gisto elevado de participação,

tendo em linha de conta a adesão

dos alunos a esta prova pelo “in-

teresse” e “hábito” que tem sido

implementado nestas escolas,

sob um trabalho conduzido pelo

grupo de Professores de Educa-

ção Física.

No total foram 340 alunos que

entraram em prova, superando a

adesão de anos anteriores e com

objectivos muito específicos que

vão desde a participação mera-

mente desportiva e até a ambi-

ção de garantir marcas de com-

petição. “Esta prova de corta

mato tem crescido de ano para

ano, fruto do empenho e colabo-

ração entre os professores e pela

referência que já se nota nesta

escola pela sua representativida-

de no desporto escolar. Há alu-

nos que estão aqui pela mera

prática de desporto, mas também

aqueles que levam a sério a

competição. Ainda no ano pas-

sado dois alunos destas escolas

foram apurados para a fase final

nacional”, contou o professor

Luís Soares.

No rescaldo das provas realiza-

das ontem foram apurados os

melhores classificados nas di-

versas categorias. Os seis pri-

meiros de cada escalão ficam,

desde já, apurados para competi-

rem na fase distrital do corta ma-

to escolar. 

No caso do AEMaximinos é de

assinalar que os jovens apurados

vão cumprir um programa de

treino semanal, sob orientação

de Filipe Marques, especifica-

mente para prepararem-se para a

próxima fase. Os grupos serão

constituídos pelos dez primeiros

classificados de cada escalão,

sendo que apenas os primeiros

seis vão marcar presença ma

próxima fase. Este é o resultado

de um amplo trabalho no des-

porto escolar que faz do AE Ma-

ximinos uma referência.
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Prova de corta mato escolar do Agrupamento de Escolas de Maximinos contou com a participação de 340 alunos
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Alunos participaram activamente na prova
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Director do Agrupamento, António Pereira, na entrega de medalhas

Paula Lucas

“O desporto
é o veículo ideal
para promover
valores da
socialização”

A coordenadora do desporto

escolar do Agrupamento de Ma-

ximinos, Paula Lucas, assistiu à

prova de corta mato escolar, or-

ganizada pelo grupo de profes-

sores de Educação Física, enal-

tecendo o papel do desporto nos

jovens e sobretudo na escola.

Para esta professora, o Agrupa-

mento de Maximinos “é um

exemplo de referência” nas acti-

vidades que desenvolve com os

alunos na vertente do desporto

escolar, considerando que “o

desporto é veículo ideal para

promover determinados valores

como o da socialização”. Realça

neste sentido que as escolas do

agrupamento têm uma atenção

específica, tratando-se de esta-

belecimentos que acolhem vá-

rios alunos provenientes de paí-

ses estrangeiros e até de outras

etnias, assim como alunos de ne-

cessidades educativas especiais.

Daí a “preocupação” na vertente

social dos alunos que, por nor-

ma, se identificam no desporto

como uma causa de interesse co-

mum. E assim o desporto escolar

se afirma como “uma grande

aposta do agrupamento”.
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Coordenadora do desporto escolar

O Agrupamento de Escolas
de Maximinos conta com a
participação de 14 equipas
no desporto escolar,
divididas em várias
modalidades: voleibol
feminino (4 equipas);
andebol masculino
(4 equipas); orientação
(2 equipas); natação
(2 equipas); desporto
adaptado (2 equipas).  
As provas e actividades
realizadas neste âmbito
contam com o apoio da
Associação de Pais e
Encarregados de Educação.

Infantis A Femininos
1.º Beatriz Silva (EB1Estrada)

2.º Joana Pinto (FREI)
3.º Ariana Martins (FREI)

Infantis B Femininos
1.º Ana Pacheco (FREI)
2.º Jael Cohen (FREI)
3.º Beatriz Ferreira (FREI)

Iniciados Femininos
1.º Erika Marques (ESMAX)
2.º Jessica Cunha (ESMAX)
3.º Diana Silva (FREI)

Juvenis Femininos
1.º Rita Coutinho (ESMAX)
2.º Marisa Soutelo (ESMAX)
3.º Adriana Gomes (ESMAX)

Juniores Femininos
1.º Maria Miranda (ESMAX)
2.º Ana Vieira (ESMAX)
3.º Bruna Cruz (ESMAX)

Alunos Baixa Visão
1.º Márcia Araújo (ESMAX)
2.º Sara Araújo (ESMAX)
3.º Cláudia Ferreira (FREI)

Infantis A Masculinos
1.º Ilia Chepyscho (FREI)
2.º Dinis Noversa (FREI)
3.º José Teixeira           (EB1Estrada)

Infantis B Masculinos
1.º Alexandre Teixeira (FREI)
2.º João Oliveira (FREI)
3.º Rui Oliveira (ESMAX)

Iniciados Masculinos
Duarte Carriço (ESMAX)
Ricardo Rocha (ESMAX)
António Esteves (FREI)

Juvenis Masculinos
Rui Silva (ESMAX)
Francisco Rocha (ESMAX)
Gustavo Rocha (ESMAX)

Juniores Masculinos
Marco Sousa (ESMAX)
Nelson Noversa (ESMAX)
Francisco Ferreira (ESMAX)

�classificações
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de Maximinos
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