
 
 
 

Colégio do Amor de Deus      
             

 

Ofício/Circular nº 392/03 de 12/10/2015 

 
 
Informação aos Enc. de Educação: 

 
Treinos de Sensibilização para o Badminton 

 

O Colégio do Amor de Deus tem um Clube de Badminton, há vários anos, que tem vindo a crescer 

quantitativa e qualitativamente tendo atualmente 30 atletas dos quais 28 são federados. 

Os atletas do clube participam nas competições do Desporto Escolar, nos Torneios Federados (F P 

Badminton) e em Torneios de Divulgação (federados e não federados). As classificações obtidas são 

sempre muito boas ou excelentes. Já tivemos campeões regionais e nacionais, já participámos num 

Mundial do Desporto Escolar, um dos melhores atletas nacionais Sénior é um ex-aluno do Colégio e 

estamos bem classificados a nível nacional, como Clube. A nível dos escalões entre os 9 e os 12 anos 

fomos o 3º melhor clube nacional, na época transata. 

Os alunos que mais se têm distinguido são aqueles que começaram a sua prática no 1º Ciclo. É 

importante começar o mais cedo possível e estamos decididos a desenvolver algumas iniciativas junto 

dos alunos para os sensibilizar e motivar para a prática desta modalidade extremamente aliciante, 

complexa, intensa e emocionante. 

Nesse sentido, vimos informar os Encarregados de Educação que os seus educandos que revelem 

interesse pelo Badminton, terão a possibilidade de experienciar alguns treinos de sensibilização, 

gratuitamente, nos dias: 

 20,21,22, 27, 28 e 29 de Outubro – 3ª, 4ª e 5ª feiras, das 16h15 às 17h15.   
 

Professores Responsáveis:.  Fernando Fernandes: 96 2690254 e Luís Dias.   

…………………………………………………………………………………….

… 
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TORNEIO DE BADMINTON DA FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE BADMINTON  
 

AUTORIZAÇÃO 
 

Autorizo o meu educando a participar nos treinos de sensibilização de Badminton, nos dias: 

     ______,   ______,   ______,   ______,   ______,   _____ de Outubro, das 16h20 às 17h15. 

  

 

Nome do aluno: _________________________________ do ______º Ano, Turma_______  

 

Encarregado de Educação: ______________________________    Data: _____- 10 - 2015 

A devolver ao Professor 
 
 

 
 


