
 

Dia Europeu do Desporto Escolar na Escola de Arga e Lima 

A Escola Básica e Secundária de Arga e Lima irá participar, na Semana Europeia do Desporto, 

que no ano de 2017 envolveu 29 países e 2 milhões de alunos em 7000 iniciativas, assinalando 

o Dia Europeu do Desporto Escolar. 

Esta Semana Europeia tem como objetivo celebrar o desporto como meio de promover uma 

vida ativa e saudável e a Escola viu aqui a possibilidade de valorizar o estatuto da Educação Física 

e do Desporto Escolar, promovendo a diversão e o prazer através de atividades físicas e 

desportivas para os alunos, que concorram para a saúde e o bem-estar e à adoção de atitudes 

que se mantenham ao longo da vida.  

Assim, para assinalar o Dia Europeu do Desporto Escolar, a Escola Básica e Secundária de Arga e 

Lima, irá na sexta-feira, 28 de Setembro, organizar um conjunto de caminhadas que envolverão 

os alunos (do 5º ao 12º ano), professores, funcionários, pais e encarregados de educação, que 

terão início em cinco locais diferentes. Em cada uma das freguesias da área educativa da Escola 

os alunos terão um ponto de encontro e uma hora onde irão concentrar-se, e, sob a orientação 

de professores e funcionários irão caminhar integrando um dos percursos delineados para 

convergir para a Escola Sede por volta das 11 horas. 

Os percursos terão início em Montaria, Torre, S. Pedro de Arcos, Santa Leocádia e Deocriste e 

terão um de três pontos intermédios de concentração, onde serão esperados pelos alunos de 

Lanheses que sairão da Escola Sede para os irem receber. Os pontos de concentração serão no 

Seixô, no Arquinho e na Igreja de Moreira. Para o primeiro dos pontos irá dirigir-se o percurso 

da Montaria, que passará por Vilar, Meixedo, e o da Torre, que passará por Vila Mou. No 

Arquinho irá concentrar-se o percurso de S. Pedro de Arcos, que passará entretanto por Fontão. 

Na margem esquerda do Lima a concentração será efetuada junto à Igreja de Moreira e lá 

passará o percurso que se inicia em Deocriste, passa por Deão, e Santa Maria e o percurso que 

tem início em Santa Leocádia. 

Aos alunos foi solicitado que tragam uma bandeira da sua freguesia e que se informem da 

origem do nome da mesma para que, no momento da chegada à Escola, se realize uma 

cerimónia de hasteamento de todas as bandeiras e possa ser explicada, por eles à restante 

população escolar, a origem do nome da sua freguesia. 

Depois de almoço estão previstas a realização de várias atividades desportivas e eventos de 

jogos tradicionais. 


