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Acção de Formação do Projecto “Nestum, 

Rugby nas escolas” 

Introdução 

Segundo o Plano Anual de Actividades do agrupamento de escolas do Teixoso estava 

previsto para o dia 19 de Fevereiro de 2010 a actividade de Nestum Rugby, para isso existiu 

uma Acção de Formação do Projecto “Nestum Rugby nas Escolas” no dia 21 de Janeiro de 

2010 no agrupamento de escolas do Teixoso. 

Esta acção de formação teve como objectivo principal contribuir para a instrução dos 

Professores de Educação Física, de salientar que o aluno número 18 Pedro Abrantes da turma 

do 9ºA, esteve presente também na acção de formação, para que estes introduzissem a 

modalidade de Tag Rugby. 

 

Desenvolvimento 

A actividade iniciou-se por volta das 14h 40m tendo tido um atraso de 10m visto que 

estava previsto para ter inicio às 14h 30m, este atraso não veio alterar o desenrolar de toda a 

acção de formação. 

A acção de formação foi desenvolvida pela Federação Portuguesa de Rugby que teve como 

orador o Professor Fernando Rosário. 

O objectivo geral da acção de formação passou pela instrução sobre a modalidade de Tag 

Rugby para que esta pudesse ser leccionada nas escolas. Esta consiste em que os alunos 

tenham duas fitas presas ao cinto no nível da cintura, em que o objectivo passa por os 

adversários tentem retirar essas fitas, ao tirarem as fitas os jogadores terão que efectuar o 
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passe para que a equipa consiga progredir no terreno, o jogador que retira a fita terá que 

proferir a palavra TAG. 

A acção de formação teve dois objectivos, passando o primeiro mais por uma parte teórica 

que incidiu numa breve revisão histórica da modalidade de Rugby e ainda o surgimento do 

Rugby de Sevens, como o próprio nome indica é constituído por 7 jogadores ao contrário do 

que se verifica na modalidade de Rugby normal constituído por 15 jogadores de cada equipa. 

Antes de passar para o segundo objectivo, referido se seguida, existiu uma distribuição do 

material necessário para todas as escolas poderem leccionar a modalidade mais específica de 

Tag Rugby. 

O segundo objectivo passou por uma parte prática na qual todos os participantes tiveram 

oportunidade de experimentar. Primeiro surgiu uns exercícios de aquecimento já relacionados 

com a modalidade para que pudéssemos experimentar, como efectuar um passe, uma finta e o 

posicionamento dos jogadores e algumas regras específicas da modalidade. Seguidamente 

após esta “introdução” realizou-se um jogo formal. 

Dado por terminado a parte prática e assim a acção de formação, existiu então um convívio 

final com alguns aperitivos fornecidos pelo agrupamento de escolas do Teixoso. 

 

 

 


