
 

EB Nº 2 DE AGUADA DE CIMA - ANO LETIVO 2015/2016 

DESPORTO ESCOLAR  

CORTA-MATO – FASE DISTRITAL (Vagos, 21/01/16) 

 
(Pódio Iniciados - Fábio Simões, 2º Classif.) 

 

No passado dia 21 de janeiro, realizou-se a Fase Distrital do Corta-Mato Escolar, no parque da 
Quinta do Ega, em Vagos. Este é um dia sempre marcante na vida escolar dos milhares de alunos 
participantes, vindos de todas as escolas do distrito de Aveiro. Nesta competição, participaram 
alunos dos seguintes escalões etários: de infantis A, Infantis B, Iniciados e Juvenis. Salientamos o 
facto de, pela primeira vez, a organização do Desporto Escolar ter incluído neste importante 
evento a participação de alunos com handicap físico – provas adaptadas. 
 
Com alguma chuva e muita lama à mistura, as várias provas decorreram com elevado espirito 
desportivo, sem deixar de haver acesa luta pelos primeiros lugares. A EB de Aguada de Cima fez-se 
representar, em todos os escalões etários, em ambos os sexos, com 42 alunos. Não obstante, a 
boa prestação desportiva de todos, evidenciamos os resultados alcançados nos escalões de 
Infantis B (12º e 15º classificados, num total de 272 alunos), Iniciados (2º, 12º e 22º classificados, 
num total de 256 alunos), 2º lugar, por equipas, no escalão de Iniciados e em juvenis (15º e 17º 
classificados, num total de 197 alunos). 
 

Alunos Ano/Turma Escalão Classificação 

Simão Graça 7º G Inf. B 12º 

Ricardo Espinhal 7º E Inf. B  15º 

Fábio Simões 8º E Inic. 2º 

Alexandre Magalhães 7º G Inic. 12º 

António Lemos 9º F Inic. 22º 

2º lugar por equipas – Iniciados (masc.) 

Luís Gonçalo 9º F Juv. 15º 

Cláudio Pereira 9º F Juv. 17º 

 
Os resultados alcançados e o comportamento cívico dos nossos alunos, antes, durante e após as 
provas, enchem-nos de orgulho.  
 

Parabéns a todos e até para o ano!  

O Grupo de Educação Física 
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