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O Município de Braga está a
proceder à entrega de diverso
material desportivo aos Jardins-
de-infância e Escolas do 1.º Ci-
clo do concelho. Esta é uma me-
dida que visa dotar os estabe-

lecimentos de ensino das melho-
res condições para a prática des-
portiva e estimular os alunos pa-
ra os benefícios do exercício
físico.

“É a primeira vez que o Muni-
cípio de Braga entrega este equi-
pamento directamente às escolas
e jardins-de-infância. Entende-

mos que esta é a melhor forma
de incrementar o gosto pela acti-
vidade física nos alunos e de do-
tar os estabelecimentos de ensi-
no de todas as condições para o
fazer”, referiu Lídia Dias, verea-
dora da Educação da Câmara
Municipal de Braga, durante a
entrega do material na EB1 de

Maximinos, adiantando que “es-
ta medida representa um investi-
mento por parte do Município de
cerca de 30 mil euros”.

Os kits desportivos entregues a
cada estabelecimento de ensino
abrangem as mais diversas mo-
dalidades, sendo compostos por
arcos de ginástica, bolas de an-
debol, bolas de basquetebol, bo-
las de futebol, bolas de ginásti-
ca, bolas de iniciação ao volei-
bol, bomba, cordas, sinalizado-
res e coletes.

Como explicou a vereadora, “a
entrega deste material está a ser
feita de forma faseada e durante
os próximos dias chegará a to-
dos os jardins-de-infância e es-
colas do 1.º Ciclo do concelho
de Braga”.

Município entrega material desportivo
aos jardins e escolas do concelho
OS ESTABELECIMENTOS de ensino pré-escolar e básico do concelho estão a ser apetrechados de material
desportivo. O objectivo é estimular o gosto pela actividade física desde tenra idade.
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Vereadora da Educação da Câmara de Braga entregou ontem material desportivo em vários estabelecimentos

   

“Entendemos 
que esta é a melhor forma
de incrementar o gosto pela
actividade física nos alunos
e de dotar os estabeleci-
mentos de ensino de todas
as condições para o fazer”.

Lídia Dias,
Vereadora da Educação da Câmara de Braga


