
 

                 11º Torneio de Atletismo Adaptado de Pista Coberta 
17 de Fevereiro de 2016 

 
 
     

Decorrerá no próximo dia 17 de Fevereiro (4ªfeira) a partir das 10:00h e até cerca das 14:00 horas, no Palácio de 

Exposições e Desportos de Braga, mais um Torneio de Atletismo de Pista Coberta destinado a alunos com NEEs de 

Escolas e Instituições. 

Trata-se de uma iniciativa do CLDE Braga - Desporto Escolar, com a colaboração da ANDDI e da Associação de 

Atletismo de Braga, respondendo a algumas solicitações que nos foram apresentadas no sentido de dar continuidade à 

experiência bem sucedida dos últimos 10 anos, de realizar uma competição de Atletismo para esta população especial. 

No último ano contamos com a participação de 322 alunos oriundos de 21 Escolas e Instituições. 

Este Torneio será uma primeira experiência de competição de atletismo para alguns destes alunos, para outros será uma 

oportunidade de renovar a experiência, aperfeiçoar anteriores prestações e rever amigos de outras escolas. Esta 

competição integra provas de 60 m, 600m, salto em comprimento, lançamento do Peso e 400 m marcha. 

Cada aluno poderá realizar 2 provas, e após as inscrições, serão organizados grupos de alunos/atletas divididos por sexo, 

escalão etário e tipo de deficiência e com as regras e adaptações necessárias às diferentes condicionantes dos atletas 

participantes. 

Solicitamos que divulguem esta actividade na vossa Escola, motivando os alunos a participarem e que, até ao dia 10 de 

Fevereiro nos enviem (via e-mail) as inscrições dos vossos alunos, no ficheiro anexo, para info@anddi.pt e também para 

emanuel.brandao@dgeste.mec.pt referindo o nome da escola na denominação com que gravam o ficheiro. No ficheiro base 

que enviamos disponibilizamos informações suplementares sobre escalões etários e tipos de deficiência que deverão ser 

observadas nas inscrições. 

Nota 1: Apesar do DE disponibilizar um pequeno suplemento alimentar, dada a duração prevista da jornada, será 

aconselhável que cada Escola/Instituição providencie um lanche para os seus alunos e atletas. 

Nota 2: Sempre que possível e caso o nº de alunos o justifique, deverão vir pelo menos 3 acompanhantes por 

cada escola, de forma a fazerem o enquadramento técnico dos alunos em cada um dos locais simultâneos de 

competição (comprimento, corridas e lançamento do peso). 

 

NOVIDADE: Tentando rentabilizar a deslocação dos alunos e pretendendo aumentar o seu leque de experiências e opções 

de prática desportiva, no final do Torneio será organizada uma atividade de divulgação de Voleibol Sentado, na qual os 

alunos/atletas poderão participar. 

As escolas que desejarem participar deverão providenciar “merendeiro” para os seus atletas, que poderão “picnicar” no 

local e, entre as 14:00 horas e as 16:00 horas, poderão praticar essa modalidade.  

Por uma questão de organização e logística só gostaríamos que por telefone ou correio eletrónico nos avisassem até ao 

dia 5 de Fevereiro se pretendem ficar para a parte da tarde e o número aproximado de participantes. 

 
Caso necessitem de mais alguma informação, por favor contactem o prof. Emanuel Brandão (966453454) 

ou a prof. Isabel Macedo (967251782). 
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