Assunto: Programa “Nestum Rugby nas Escolas” 2012/13
A Federação Portuguesa de Rugby em parceria com o Desporto Escolar, lançou um projecto
especial com vista à iniciação das crianças e jovens na prática do rugby.
Ao final de quatro anos, foram quatro centenas de escolas que introduziram a modalidade nas
suas actividades internas, tendo sido um enorme sucesso, quer junto dos alunos quer dos professores.
Os valores que o rugby transmite, como a autoestima, a disciplina, a inclusão, o espírito
colectivo e de equipa, contribuindo para combater o insucesso escolar e atingir os objectivos gerais do
Desporto Escolar.
A Federação Portuguesa de Rugby (FPR) acordou com o Gabinete do Desporto Escolar, dar
continuidade em 2012/2013 ao Programa “Nestum, Rugby nas Escolas” (em anexo), que estará
enquadrado nos projectos especiais do Desporto Escolar.
Afim de contribuir para o sucesso deste projecto, contamos com a participação renovada e activa
das 400 escolas inscritas no ano de 2011/2012 e que dispõem do Kit do material de Tag rugby,
assegurando a continuação do trabalho já iniciado.
Neste sentido relembramos a vossa escola para a importância e responsabilidade de participar
nas acções de formação/sensibilização e na realização dos torneios inter-turmas de Tag-Rugby em
2012/13.
Podem contar com o nosso apoio, principalmente a nível da formação que iremos promover nas
escolas e o apoio técnico que daremos aos professores. Neste sentido será lançado durante o 1º período
escolar um vídeo didático e um boletim técnico mensal para orientar o ensino do rugby nas escolas.

As 400 escolas inscritas até 2011/12 vão receber um reforço de material (cintos, tag’s e
bolas), as escolas que aderirem pela primeira vez ao projecto recebem um “Kit” de material que permite a
implementação do rugby nas aulas de Educação Física e a realização dos torneios inter-turmas e interescolas.
As escolas que participaram no projecto em 2011/12 estão automaticamente inscritas,
sendo apenas necessário comunicar aos Coordenadores Regionais do Desporto Escolar qual o professor
responsável pela execução do programa em 2012/13.
Todas as escolas interessadas em inscrever-se pela 1ª vez, terão de preencher a ficha de
inscrição disponível através do link (http://area.dgidc.min-edu.pt/ficha_nestum/login.asp) estando o
número de novas inscrições limitadas a 100 escolas.
Nota: Esta ficha de inscrição apenas deve ser preenchida pelas novas escolas.
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Para o corrente ano letivo 2012/13, prevê-se a seguinte calendarização, sujeita a adaptações em função
das inscrições:
1.
2.
3.
4.
5.

Data limite de Inscrições – 19 de Outubro 2012
Fase I - Formação para Professores, entre 5 de Novembro e 21 de Dezembro 2012;
Fase II – Torneios inter-turmas, entre 3 de Janeiro a 15 de Março 2013;
Fase III – Convívios inter-escolas, entre 02 de Abril e 10 de Maio 2013;
Convívio Nacional (Inter-escolas), 18 de Maio de 2013 ( data a confirmar).

No que respeita à comunicação relativa a este projecto, informa-se que a maioria das informações será
vinculada pelos coordenadores regionais, ou pelas DRE’s, sendo também atualizadas regularmente no
site do Desporto Escolar.
Toda a informação está disponível em :
www.desportoescolar.min-edu.pt/projectosEspeciais.aspx?id=68
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