O Agrupamento de Escolas D. Dinis aderiu ao projeto “Desporto Escolar Sobre Rodas”,
implementado este ano letivo para fazer face aos constrangimentos na prática da atividade física
durante a pandemia. Pretende-se ensinar às nossas crianças o padrão motor “andar de
bicicleta” e incentivar o uso da bicicleta como meio de transporte por forma a tornarmos os
nossos hábitos de Mobilidade mais amigos do Ambiente.

No dia 2 de março o grupo-equipa de Boccia participou no seu 1º Torneio do Desporto Escolar
que se realizou na Escola Básica Moinhos da Arroja (escola organizadora) e onde estiveram
presentes as Escolas: Luís Sttau Monteiro e João Villaret. A nossa Escola fez-se representar com
cinco alunos (os permitidos devido à situação pandémica).

Ainda no mesmo dia, 2 de março, o grupo-equipa de Ténis de Mesa no escalão vários participou
também no seu 1º Torneio de Desporto Escolar nos Bombeiros Voluntários de Loures, onde a
Escola organizadora Sttau Monteiro nos recebeu, assim como as Escolas: Vasco Santana e
António Gedeão.
Os nossos atletas conquistaram três Pódios: 2, 2º lugar e 1, 3º lugar.

O grupo equipa de Trampolins, também no escalão de vários mistos, teve o seu 1º encontro do
Desporto Escolar, de Ginástica de Trampolins que decorreu no dia 12 de março, na Escola da
Bobadela. Estiveram presentes: a EB D. Dinis, EB dos Castanheiros, ES Ramada, o Colégio Monte
Maior e EB da Bobadela. A EB D Dinis esteve representada com seis alunos participantes.
Destacou-se em 2º lugar 1 aluno e uma aluna que participou na formação de juízes de trampolins
no mesmo dia e à qual foi atribuído um Certificado da Formação.

No dia 11 de março realizou-se o Corta Mato, Fase Local da CLDE de L.O.V.F.X com alunos
apurados, no Corta Mato da nossa Escola, nos escalões Infantis B/ Iniciados, e géneros Feminino
/Masculino, no Parque Urbano de Sta. Iria da Azóia.
Sagrou-se CAMPEÃO Regional 1 aluno, este irá disputar o Campeonato Nacional em breve.
PARABÉNS!!!!
Estão todos de parabéns pela participação, companheirismo e resultados. Todos os grupos
mostraram grande fair play e desportivismo.
Boa sorte para os próximos encontros!!!!"

No passado dia 9 de março o treino de Futsal decorreu na nossa escola com a presença de dois
treinadores do SCP que conjuntamente com o Professor Pedro Nobre, tornaram o treino
espetacular e todos adoraram a experiência! Obrigado.

Este grupo equipa de Futsal, no dia 16 de março, deslocou-se à EB Moinhos da Arroja (escola
organizadora) e conjuntamente com a EB de Caneças, disputaram o 1º encontro /Torneio do
Desporto Escolar.

Brevemente, sairão os grupos equipa de Padel, próximo dia 23 de março pelas 14.30h nos
campos de Multiusos Odivelas.
Grupo equipa de Corfebol no próximo dia 26 de março pelas 9h no Pavilhão da Escola Pedro
Alexandrino.
O Projeto Mega Sprinter e Mega Kilómetro da Coordenação local do Desporto Escolar de Loures,
Odivelas e Vila Franca de Xira, realizar-se-á na Pista de Atletismo do Estádio 1º de Maio, no dia
17 de março de 2022, a partir das 13.30h

