
                     

                                                                                        
 

Futebol – Voleibol - Ginástica – Desportos Coletivos – Hip Hop  
ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES DESPORTIVAS 

  

 
Um estilo de vida com atividade física está associado a benefícios para a saúde e bem-estar. Portugal, quando 
comparado com 35 outros países, apresenta uma das menores cargas de atividade física, sendo 
inclusivamente a mais baixa em algumas idades. Portugal é ainda o 2º país Europeu com mais crianças obesas. 
 
Pretendemos que a ocupação dos tempos livres seja efetuada de forma pedagógica, contribuindo assim para a 
formação dos nossos alunos através da partilha e exercício de princípios tão importantes como sejam a 
disciplina, a responsabilidade, a dedicação, a perseverança e a competição como instrumento pedagógico de 
superação. 
 
 

Atividades Extra Curriculares Desportivas:  
 

FUTEBOL (Masculino)  
Do 5º ao 12º ano treino de Futebol de 5x5 e de 7x7 

         
 
VOLEIBOL - Tradição desportiva do Colégio (Masculino e Feminino) 
Do 3º ao 12º ano treino de Voleibol de 2x2, 4x4 e de 6x6 
Participação em Competições 
 

     
 
GINÁSTICA (Masculino e Feminino) 
No Jardim Infância 3-4 anos e Pré-primária 5 anos, aulas de Ginástica com Dança e música e muita diversão  
Do 1º ao 4º ano aulas de Destrezas Gímnicas, abordagem à Dança Criativa e Mini trampolim/Acrobática. 
Do 5º ao 12º ano aulas de Coreografias Gímnicas e abordagem ao Mini trampolim 
Com Participação em Demonstrações e Saraus 
 

       
 
 



                     

DESPORTOS COLETIVOS (Masculino e Feminino): 
Jardim Infância 3-4 anos e Pré-primária 5 anos, aulas de jogos lúdicos coletivos que promovam o espírito de 
grupo, a coordenação e muita diversão! 
Do 1º e 2º ano: Jogos Pré Desportivos (Saltitões e Trotinetes etc.), Futebol 3x3, Voleibol 1x1 e Basquetebol 
2x2 
Do 3º e 4º ano: Futebol 4x4, Voleibol 2x2 e Basquetebol 3x3, Jogos Pré Desportivos (Saltitões e Trotinetes 
etc.) 
Com participação em Convívios 
 

       
 
HIP HOP (Masculino e Feminino)  
Do 3º ao 12º ano abordagem técnica e coreográfica da dança do Hip Hop 
Com Participação em Demonstrações e Saraus 
 

   
 
 
O horário provisório e mensalidades encontra-se disponível em   www.cvalsassina.pt (Atividades Extra 
curriculares), assim como a ficha de inscrição que poderá entregar na secretaria administrativa ou enviar para 
o mail filomenapires@cvalsassina.pt   
 
Responsáveis: 
Elsa Braz e Miguel Pombeiro   
healthy.active.1@gmail.com 
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