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Torneio fase escolar Nestum Rugby 

Introdução 

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

previsto no dia 19 de Fevereiro de 2010 a realização de uma actividade da fase escola que 

designa-se por Nestum Rugby 

Esta actividade baseia-se num torneio de Tag-Rugby com equipas compostas por 7 alunos, 

nos quais estariam obrigatoriamente 3 raparigas e 4 rapazes, o objectivo passava por 

promover e proporcionar a oportunidade de todos os alunos participar numa actividade 

desenvolvida num ambiente agradável e harmonioso e ainda contribuir para a criação de 

possíveis novos grupos escolares incentivando assim o aparecimento de novos participantes. 

A actividade escolar foi promovida por todo o grupo de Educação Física envolvendo os 

Professores como, Professor Armando, Professor Ana Paula, Professora Fernanda e 

Professora Carmelinda, sendo que as duas últimas Professoras não estiveram presentes o que 

não impediu a respectiva contribuição das mesmas para a realização do torneio, em conjunto 

com os Professor Estagiários de Educação Física como, Professor Estagiário Rui Morcela, 

Professor Estagiário Mário Santos, Professor Estagiário César Silva e Professor Estagiário 

Ricardo Cunha. 

 

Desenvolvimento 

A actividade iniciou-se por volta das 14h45 tendo tido um atraso de 15m visto que estava 

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

actividade.  

Para a actividade ter uma organização do princípio ao fim foi disponibilizado no quadro 

existente no pavilhão um calendário de todos os jogos em que também seriam colocados os 

resultados finais dos jogos. 
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No inicio do torneio foi transmitido todas as regras da modalidade de Tag Rugby para que 

os alunos tivessem a percepção e ainda para retirar qualquer dúvida existente. 

 

Disposição da Actividade Quadro competitivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na zona de ensaio e perto das bancadas os alunos podiam estar a realizar um pequeno 

aquecimento ou então utilizar este espaço para observar os jogos que estariam a ser 

realizados. 

 

Os recursos foram: 

 1 campo de Tag-Rugby; 

 Quadro de giz; 

 4 apitos; 

 6 bolas de Rugby número 4 e 3 bolas de Rugby número 3; 

 1 mesa; 

 Cones; 

 

O quadro competitivo foi elaborado pelos Professores presentes no torneio antes do inicio 

da actividade. Os escalões presentes no torneio foram os infantis A e infantis B e juvenis. 

Bancadas 

Zona de ensaio 

Zona de ensaio 
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A gestão dos tempos de jogo foram de, jogos de 7 minutos cada parte nos escalões de 

infantis e no escalão juvenil cada parte teria um tempo de 5 minutos. Os jogos eram arbitrados 

por um Professor Estagiário e um aluno, isto porque no regulamento cada equipa teria que ter 

um representante para arbitrar os jogos das outras equipas. 

De realçar ainda que, devido ao número reduzido de inscrições, os escalões de infantis 

jogaram todos uns contra os outros para que pudessem realizar um maior número de jogos. As 

duas equipas de juvenis realizaram 2 jogos entre si. 

 

Conclusão 

Por fim pode-se retirar que toda a actividade decorreu conforme previsto apenas com um 

atraso inicial que veio por consequente atrasar o término da prova previsto por nós 

Professores. Todos os alunos tiveram um comportamento admissível para o bom 

funcionamento da actividade e a entreajuda/coordenação dos Professores como dos 

Professores Estagiários. 

Os alunos no final receberam os respectivos prémios, os primeiros lugares receberam um 

suporte para bloco-notas e canetas e os restantes participantes uma lembrança, um estojo, de 

participação no torneio também com intuito de futuramente outros alunos possam tomar a 

iniciativa e participar também em outras actividades desenvolvidas pela escola do Teixoso. 

 


