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ADENDA AO REGULAMENTO ESPECÍFICO DE PATINAGEM 2017-2018 

Decorrendo da necessidade de dar resposta às expectativas dos alunos nascidos em 1996, 

1997, 1998 e 1999 (escalão júnior – Sub 21), matriculados nos agrupamentos de escolas e 

escolas não agrupadas do ensino público, do ensino particular e aos estabelecimentos de 

ensino cooperativo e profissional, dependentes ou não do Ministério da Educação, legalmente 

reconhecidos, relativamente à participação nas atividades de nível II. Pretende-se ajustar o 

Regulamento do Programa do Desporto Escolar 2017-2018 para permitir a integração destes 

alunos nas atividades de nível II (competições interescolares). 

(…) 

 

1. Escalões e Participação 

1.1. ESCALÕES 

No quadro competitivo das atividades do Programa do Desporto Escolar, as competições de 

patinagem estão abertas a todos os grupos da modalidade dos estabelecimentos de educação 

e ensino, oficial ou particular, que aderiram voluntariamente ao mesmo.  

 

De acordo com o Regulamento Geral de Provas no âmbito do Desporto Escolar, os escalões 

etários são divididos por género feminino e masculino e são definidos em função do quadro 

que se segue: 

 

Nota: Escalões não estão em conformidade com os escalões etários a nível de competições oficiais da FPN 

 (…) 

 

ESCALÕES 
ANO de NASCIMENTO 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

INFANTIS A (Sub 11) 2007 a 2009 2008 a 2010 2009 a 2011 2010 a 2011 

INFANTIS B (Sub 13) 2005 e 2006 2006 e 2007 2007 e 2008 2008 e 2009 

INICIADOS (Sub 15) 2003 e 2004 2004 e 2005 2005 e 2006 2006 e 2007 

JUVENIS (Sub 18) 2000 a 2002 2001 a 2003 2002 a 2004 2003 a 2005 

JUNIORES (Sub 21) 1996 a 1999    
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2. PROVAS 

2.1. PROVAS DE PATINAGEM DE VELOCIDADE - DESTREZA 

Existem 9 percursos de destreza que, na sua totalidade, correspondem a um grande número 

de habilidades motoras na patinagem e que estimulam a progressão pedagógica. 

São designados os percursos de destreza seguintes: 

a) Fase Local (cada organização deve definir os percursos para cada encontro) 

1. (…) 

2. (…) 

3. (…) 

4. Juniores – Percursos números 7, 8 e 9 

 

b) Fase Regional 

a. (…)  

 

c) Fase Nacional 

a. (…) 

(…) 

 

2.2. PROVAS DE PATINAGEM DE VELOCIDADE – SPRINT  

De seguida estão apresentadas as provas e respetiva adaptação em pavilhão, que integram 

cada uma das três fases. 

2.2.1. Provas de sprint 200m, 500m e 1000m na fase local, regional e nacional 

 

 (...) 

 

 (...) 

 

 Provas a efetuar em pista: 

Infantis A e B, Iniciados, Juvenis e Juniores – 500 metros 

 Provas a disputar em pavilhão: 

Infantis A e B, Iniciados, Juvenis e Juniores – 4 voltas 
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 Provas a efetuar em pista: 

Iniciados, Juvenis e Juniores – 1000 metros 

 Provas a disputar em pavilhão: 

Iniciados, Juvenis e Juniores – 6 voltas 

(...) 

 

 

 

 

A Direção-Geral da Educação/Divisão de Desporto Escolar 

Lisboa, 2 de fevereiro de 2018 


