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Jornadas escolares
debatem prática desportiva
eestilos de vida saudáveis
Ali! OE UMOS

A ERDAL e o Projeto
Saúde. Escola promovem,
entre j,Uleiro e março do
próximo ano, as Jornadas de Educação, Desporto, Sallde e Segurança na
Escola A iniciativa visa a
prática despon.i\"a e a promoção de estilos de \;da
saudá\"eis e vai decorrer
em diversas escolas de
Guimarães, Braga e Póvoa
de Lanhoso, bem como 110
IPOJ Braga.
Entre os dias 9 de janeiro e 14 de março de 2015,
ERDAL e o Projeto Saú·
de.Escola \'oltam a promover aquelas jornadas
COIll o objetivo de ocorerecer momentos de reflexão
e de debate sobre o processo educativo, aquisição
de COIllI>etências didáticas,
bem como a troca de exileriências e desenvolvimen·
to de nelworking», resu-

movida junto dos alunos
ao longo do ano leUvo, assegurando _a presença de
profissionais nas escolas
e a colocação de equipa·
mento que as escolas não
têm,., revelou ÓSCar Lopes.
O objetivo passa por despertar nos alunos o gosto pela modalidade, bem
como orcre<:er uma prática desportiva que não está
no currículo lelivo.
Em cada ano do evento
são definidos pela ERDAL
embaixadores de modalidades desportivaslprálicas de
exercício fisico que impulsionem estilos de vida saudáveis. Neste contexto, es-

tará presente naquelas ses-

miu ÓScar Lopes, principal dinamizador do evenla. As jornadas dirigem·
-se à comwlidade educativa (docentes, não docentes, encarregados de educação e alunos) compre-endendo 4 colÓQuios/de-

bates, 4 mesas redondas
e 10 workshops. _Teremos um lotai de 28 eventos e 29 escolas envolvidas, pretendendo estar em
diversos palcos e envolver
o máximo de docentes e
não docentes_, ilustrou o

mesmo responsável.
As Jornadas ERDAL colocarão, este ano, em destaque a patinagem, atra·
vés de uma parceria com
a Academia de Patinagem
de Guimarães, para que a
modalidade possa ser pra-

sões Manuel Magalhães,
crunpeão eurol>eu de patinagem e atualmente presidente da Academia de Pati·
nagem de Guimarães.
A sessão de abertura do
evemo está agendada para
o próximo dia 9 dejane iro,
na sede do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPOJ), onde será
debatido uO poder da C0municação e a Escola: a
notícia, a imagem do proressor e o impacto da comunicação na qualidade e
desempenho das escolas".
Refira·se que os docentes
poderão aceder à ronna-
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ção creditada no ãmbito
da promoção de estilos
de vida saudáveis (especifica grupos 1lO - Centro
de ~~ol1nação Sá de MinUl'
da), segurança no desporlo (especifica grupos 260
e 620 - Centro de Fonnação Francisco de Holanda) e segurança na escola (todos os grupos - Centro de Fonnação Martins
Sannento).
Refira-seque a ERDAL li
ullla Escola de Rererência
Desportiva (recentemente roi constituída enquanlO associaçoo tendo como
escolas rundadoras as escolas João de Meira (escola sede) Santos Simões,
Martins Sannento, Francisco de Holanda, Femando
Távora e Colégio do Ave.
A Associação ERDAL tem
como objeto a promoção
e organização de atividades de natureza desportiva, c ultural e recreativa bem como outras atividades que deem, igualmente, contributos para
a melhoria do processo
educativo.
O Saúde. Escola é um projeto que versa a avaliação
da oon<tição de saúde abavés de consulta de medicina
e consulta de e!úennagem
dos alunos na escola

