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A Câmara Municipal de Ílhavo, em parceria com o Illiabum Clube e o Grupo Desportivo
da Gafanha (secção de basquetebol), vai realizar no dia 4 de fevereiro (Sábado), das 09h00m
às 12h00m e das 14h00 às 16h30m, o IV Encontro de Minibasquete - Escolas do 1º Ciclo
do Ensino Básico do Município de Ílhavo, na sequência do trabalho desenvolvido ao longo
do ano no âmbito das Atividades de Enriquecimento Curricular e do sucesso alcançado nas
edições anteriores.

Considerando a importância da prática desportiva desde tenra idade e a promoção de
uma modalidade com grande tradição no Município de Ílhavo, a Câmara Municipal decidiu
organizar este evento, promovendo-o junto das Crianças das Escolas do 1º Ciclo do Município.

Cerca de 500 Crianças do 1º Ciclo do Ensino Básico do Município de Ílhavo encontram-
se inscritas neste evento, que se pretende que seja de convívio, de promoção da prática
desportiva e decorra no verdadeiro ambiente de “fair-play”.,

A iniciativa será repartida pelo Pavilhão Municipal Capitão Adriano Nordeste e pelo Pavilhão
Gimnodesportivo da Gafanha da Nazaré (junto à EB 2,3), sendo que a parte da manhã será
reservada à participação dos alunos dos 1º e 2º anos de escolaridade, enquanto que a parte
da tarde será dedicada aos alunos do 3º e 4º anos de escolaridade.

Para além da realização de várias atividades todos os alunos disputarão entre si jogos
3X3, sempre sob a orientação e apoio dos Professores da Atividade Física e Desportiva da
Câmara Municipal de Ílhavo e dos Treinadores e Atletas dos dois Clubes envolvidos.

No final, todos os participantes receberão um diploma de participação e um convite-
família para assistirem aos jogos das equipas seniores dos dois clubes, os quais se realizarão
ao final da tarde.

Com este evento a CMI mantém a aposta forte numa educação integral das Crianças do
Município, sendo um dos seus principais objetivos o fomento da prática desportiva.

Agradecemos desde já a sua presença e apresentamos os nossos melhores cumprimentos,

Guilherme Teixeira Carlos, eng.
Adjunto do Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo

informação


