
 

 

DESPORTO ESCOLAR 
 

INFORMAÇÕES 

 
 

Venho por este meio enviar alguma informação de apoio às inscrições do Desporto Escolar. 
 
Os alunos interessados em participar nos grupos equipas das modalidades oferecidas pelo Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém, devem inscrever-se através da ficha de inscrição e do termo de 
responsabilidade. É também obrigatória a entrega de uma cópia do cartão de cidadão. 
As inscrições podem ser entregues ao professor de Educação Física, ou à Coordenadora do Desporto Escolar do AESC, Clara Boavista. 
 

Nome da Coordenadora do Desporto Escolar: Clara Maria Liberato de Resende Boavista 
Disciplina que leciona: Educação Física. Contacto: clara.boavista@aesc.edu.pt (269750080) 
 

INSCRIÇÕES – início em outubro de 2021. 
Documentos necessários: 
 

Ficha de Inscrição - a ficha de Inscrição pode ser preenchida e retirada da página do Agrupamento. Depois de preenchida deve ser entregue ao professor responsável pelo 
grupo/equipa ou à Coordenadora do Desporto Escolar (Professora Clara Boavista). 
 

- Ficha de Inscrição e termo de responsabilidade 
- Obrigatório a entrega da fotocópia do Cartão de Cidadão 
- Apresentação de Atestado Médico comprovativo da aptidão para a prática desportiva ou um termo de responsabilidade do encarregado de educação, comprometendo-se a realizar 
um controlo médico ao seu educando e a entregar o respetivo certificado de exame médico, logo que possível. 

- Termo de responsabilidade – Covid 19 – Desporto e Competições Desportivas. Orientação DGS nº036/2020 (Grupo de Nível III – Badminton) 
 
Caso seja necessário e de comum acordo com todos os alunos inscritos e o professor responsável, os horários dos treinos apresentados nos cartazes podem sofrer 
alterações. 
 

Local dos Treinos e Competições: 
 

- Pavilhões das Escolas Básica Frei André da Veiga e da Escola Secundária Manuel da Fonseca 
- Ginásio da Escola Secundária Manuel da Fonseca 
- Pavilhão Desportivo do Juventude Atlético Clube 
- Polidesportivo exterior da Escola Secundária Manuel da Fonseca 
 

Página do Agrupamento Escola: www.aesc.edu.pt 

 

 

 

 

A Coordenadora do Desporto Escolar do AESC 
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Clara Boavista 
 


