
                       DIVULGAÇÃO DO RÂGUEBI NA ESAB
 

Rugby Agrária de Coimbra 

      Durante os meses de março e abril a escola Avelar Brotero recebeu várias “visitas” de vários 

treinadores e atletas do Rugby da Escola Agrária de Coimbra, que vieram dinamizar algumas aulas de Educação 

Física com uma modalidade que não é abordada durante o ano letivo nesta escola. Estas actividades são 

desenvolvidas á já vários anos em diversas escolas do conselho de Coimbra, organizadas pelos responsáveis pela 

formação do clube, nomeadamente a professora Joana Borlido, que já foi capitã da selecção feminina portuguesa. 

Tendo iniciado com uma proposta de uma encarregada de educação de um aluno do 11º PAC, seguiu-se o 

contacto da diretora de turma respectiva com estes responsáveis, de seguida 

elaborou-se uma proposta aos professores do Grupo Disciplinar de Educação 

Física da Escola Brotero, no sentido de divulgar, diversificar, aumentar a oferta 

formativa e informativa das actividades do seu grupo disciplinar. A direcção da 

escola mostrou-se, tal como é seu apanágio, aberta a esta novidade e, após 

esta autorização, foi só esperar pela aderência a este projecto, tanto pelos 

professores como pelos alunos: 

11 turmas dos 10º aos 12º anos, com um  total de 245 alunos, vivenciaram uma aula 

de “Touch Râguebi”, modalidade adaptada aos pisos “duros”. A curiosidade foi 

grande e a maioria dos alunos entregou-se ao desafio com grande interesse, 

empenho e atitude. No final de cada sessão alguns alunos foram destacados pelos 

responsáveis pelas suas capacidades físicas e táticas, para além da excelente 

capacidade de execução demonstrada, excelentes, para alguém que nunca tenha 

praticado a modalidade. 

 

 

 

 

 

 

Só nos resta reconhecer à Joana Borlido, Afonso Mateus, Bruno Rodrigues e Filipa Abreu, o sentido de 

responsabilidade, a paciência e persistência que tiveram com os nossos alunos e esperar que continuem com este 

projecto. As escolas agradecem… 

   
Professora Teresa Silvano 

Grupo Disciplinar de Educação Física da ESAB 


