REGU
ULAMENTO
O - Período excecionall de candid
datura à constituição dde grupo-eq
quipa
para os alunos nascidos em 1996, 19997, 1998 e 1999.
1.Enq
quadramento
O Deesporto Escola
ar é “(…) o conjunto dee práticas lúd
dico-desportivvas e de forrmação com objeto
despoortivo, desenvoolvidas como complemento curricular e de
d ocupação dos
d tempos livvres, num regiime de
liberd
dade de participação e de escolha, integ
gradas no pla
ano de ativida
ade da escolaa e coordenadas no
âmbitto do sistema educativo” (A
Artigo 5.º - “D
Definição”, Seccção II – “Desporto Escolar””, do Decreto--Lei n.º
95/91, de 26 de feevereiro).
Decorrrendo da necessidade de dar
d resposta à
às expectativa
as dos alunos nascidos em 1 996, 1997, 1998 e
1999 (escalão júnioor – sub 21), matriculados nos agrupam
mentos de esco
olas e escolass não agrupad
das do
ensinoo público, doo ensino partticular e aoss estabelecim
mentos de ensino cooperaativo e profisssional,
depenndentes ou não do Ministério da Educaçã
ão, legalmente
e reconhecidoss.
Os crréditos letivoss atribuídos na sequência da presente candidatura, são para oss Agrupamentos de
Escola
as ou Escolas não Agrupad
das poderem constituir gruupos-equipas para alunos nascidos em 1996,
1997,, 1998 e 1999 nas seguintes modalida
ades: Andebo
ol, Basebol e Softbol, Bassquetebol, Corfebol,
Futsal, Hóquei Campo, Rugby e Voleibol.
V
2.Objjeto
O preesente Regula
amento define as condiçõess de acesso à constituição de grupo-equuipa para os alunos
nascid
dos em 1996, 1997, 1998 e 1999.
3. Can
ndidaturas
3.1. O
Os Agrupamentos de Esccolas e Escollas não Agruupadas só poderão
p
apreesentar um projeto
p
aglutinador de toda
as as escolas que o integra m.
3.2. A
As candidaturras poderão ser
s apresenta
adas a partir da data de abertura doo concurso
5 de
fevereeiro de 20
018, publiciitada na p
página elettrónica da Direção-Gerral da Eduucação
(http:///www.dge.m
mec.pt), terminando no dia 9 de fevereirro de 2018.
3.3. A
As candidatura
as ao presente
e concurso têm
m de ser preennchidas no forrmulário eletróónico disponibilizado
no refferido site.
3.4. A apresentaçã
ão de uma candidatura, atrravés do pree
enchimento do
o respetivo foormulário, signnifica a
aceita
ação do preseente Regulame
ento e dos reequisitos definnidos no Progrrama do Despporto Escolar 20172021.
3.5. Qualquer esclarecimento
e
pode ser solicitado através do seguinte enndereço elettrónico:
cnde@
@dge.mec.pt
3.6. O
Os casos omissos no presente
e Regulamentoo serão aprecciados e decid
didos pela Cooordenação Na
acional
do Deesporto Escolar.
4. Av
valiação e Com
municação do
os Resultadoss
4.1. N
Na análise da
a candidatura ao período excecional de
e candidatura
a à constituiçãão de grupo-e
equipa
para os alunos nasccidos em 1996, 1997, 199
98 e 1999, serão tidos em conta o cump rimento dos critérios
que coonstam do forrmulário de ca
andidatura.
4.2. SSempre que, na fase de
e apreciaçãoo das candid
daturas, surjam dúvidas ssobre a mesma, a
Coord
denação Nacioonal do Despo
orto Escolar reeserva-se o direito de solicittar esclarecim
mentos adiciona
ais.
4.3. O
Os resultado
os da candid
datura serão divulgados na página eletrónica
e
da Direção-Gerral da
Educa
ação (http://w
www.dge.mec.p
pt).
4.4. D
Das decisões da
d Coordenaçã
ão Nacional d
do Desporto Escolar não havverá recurso.

