Informação n.º 7-2018/2019

Jr NBA League
Participação da Equipa da Associação Ester Janz
Estimados Pais e Encarregados de Educação,
No ano letivo passado, a nossa Equipa de Basquetebol
estreou-se na Liga Jr NBA Portugal, organizada pela
Federação Portuguesa de Basquetebol, no âmbito do Desporto Escolar, promovido
pelo Ministério da Educação.
Esta Liga respeita a estrutura de competição da NBA,
National

Basketball

Association,

a

principal

liga

de

basquetebol profissional da América do Norte.
A Associação Ester Janz foi muito bem representada ao longo de toda a competição, que se revelou
uma experiência memorável para os nossos pequenos grandes Jogadores que vestiram a camisola da
equipa Oklahoma City Thunder, da Northwest Division.
Neste ano escolar de 2018/2019, a nossa Equipa de Basquetebol, que
integra Alunos do 3.º e do 4.º ano, foi convidada a participar
novamente nesta Liga. A nossa Equipa representará a New Orleans
Pelicans, da Southwest Division, sob a orientação do nosso coach, o
Professor Ricardo Barreiro. A competição envolve 8 jogos e terá início já
no próximo sábado!
É sabido que a persistência, o trabalho continuado e em equipa, o espírito de colaboração e
entreajuda, o fairplay, a participação num esforço coletivo para atingir um objetivo comum, a
disciplina e a responsabilidade, são competências que também são desenvolvidas na prática dos
desportos coletivos e que são fundamentais para o desenvolvimento integral das Crianças! É este
também o nosso propósito, ao incentivarmos a prática desta modalidade desportiva e a participação
neste tipo de iniciativas interescolares!
À nossa Equipa, a New Orleans Pelicans, desejamos muitas felicidades e que esta seja mais uma
experiência muito enriquecedora e com muito convívio, fairplay e diversão para todos os
participantes!
Naturalmente, cumpre apresentar nesta mensagem um agradecimento muito especial aos Pais dos
nossos Jogadores, que prontamente se envolvem, apoiam e acompanham a participação da Equipa!
O Conselho Executivo encontra-se à disposição para prestar os esclarecimentos adicionais que se
vierem a revelar necessários.
Lisboa, 15 de novembro de 2018

Conselho Executivo da Associação Ester Janz
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